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Inleiding 
 
In de raadsvergadering van 9 juli 2014 heeft u, als onderdeel van de Planning & Control cyclus, de Voorjaarsnota 2014 behandeld. Aansluitend daarop 
wordt u thans de Najaarsnota 2014 aangeboden. Dit document is opgesteld met als uitgangspunt de situatie per 1 september  2014 en voor zover er 
sprake is van significantie wijzigingen nadien nog aangepast naar situatie per 1 oktober 2014. 
 
De opbouw van de hoofdstukken van de najaarsnota is als volgt: 

1. Inhoudelijke voortgangsrapportage:  
In dit hoofdstuk wordt een actualisatie gegeven van de geformuleerde doelstellingen uit de programmabegroting 2014. 
Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt, dat alleen die doelstellingen zijn opgenomen waarvan de tekst is aangepast ten opzichte van de 
Voorjaarsnota.  
De nummering correspondeert wel  met de Voorjaarsnota zodat eventueel via de Voorjaarsnota nog kan worden achterhaald welke 
doelstellingen tussentijds niet zijn gewijzigd/aangepast. 

2. Financiële voortgangsrapportage:  
Hierin vindt de financiële vertaling plaats van de geactualiseerde doelstellingen. Tevens worden overige bekende financiële mutaties verwerkt.  
Ook is aangegeven of het een éénmalige mutatie betreft of dat er sprake is van een structurele wijziging. Deze structurele wijzigingen zullen in 
de nieuwe gemeente extra onder de aandacht worden gebracht opdat deze zo nodig in een begrotingswijziging 2015  worden verwerkt. 

3. Middels een begrotingswijziging worden bij- en aframingen voorgesteld, teneinde een actueel begrotingssaldo te kunnen presenteren.  
4. Uit praktische overwegingen zijn tevens enkele nieuwe investeringen in deze nota meegenomen. Investeringen die geen gevolgen hebben 

voor het exploitatieresultaat omdat ze budgettair neutraal verlopen. 
 
De intentie van deze Najaarsnota is om u een goed beeld te geven van zowel de beleidsinhoudelijke als de financiële stand van zaken van de 
gemeente Ouderkerk.  
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1.  Beleidsinhoudelijke Voortgangsrapportage 
 

1.1 Programma 1 Algemeen Bestuur 
 

PROGRAMMA 1 
Hoofddoelstelling 
Binnen dit programma is de ondersteuning van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie opgenomen. 
De gemeenteraad en het college hechten veel waarde aan de inbreng van de burger en de betrokkenheid van de burger bij het beheer en uitvoering van gemeentelijke taken. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door middel van dorpsgericht werken. De burger heeft recht op een open en transparante overheid. Versterking van betrouwbaar en transparant bestuur en versterking van de 
bestuurskracht zijn hiervoor onmisbaar. De gemeente Ouderkerk neemt actief deel aan de samenwerking met onze buurgemeenten in K5 op basis van afspraken over de operationele 
samenwerking, het strategisch werkplan K5 en de gemeenschappelijke regeling K5. 
Doelstellingen 
Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting 
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Datum College Datum Raad  

 INUP          
2. Zaakgericht werken Invulling geven aan het project Zaakgericht 

werken, met als doel het digitaal beschikbaar 
maken en raadplegen van dossiers. 
 

  X    
 
 
 
 
22-07-14 

 
 
 
 
 
02-10-14 
t.k.n. 
 

In verband met de komende herindeling wordt de laatste hand 
gelegd aan het aanvullen van dossiers tot en met 2004 welke 
geschikt zijn voor overdracht naar het Streekarchief. Naar het nu 
laat aanzien zal dit in oktober plaats gaan vinden. Het archief 
van 2005 tot en met 2009 zal het laatste kwartaal worden 
overgebracht naar het gemeentehuis waar het archief zal 
worden gehuisvest. 
In juli 2014 heeft de streekarchivaris bevestigd dat de door 
Ouderkerk gehanteerde werkwijze juist is. Uiteraard zijn er 
aandachtspunten maar deze liggen binnen de scope van de 
nieuw te vormen gemeente Krimpenerwaard en het 
Streekarchief. 
Op 31 december zullen de lopende digitale dossiers overgezet 
worden en op 1 januari onderdeel zijn van de nieuwe gemeente 
Krimpenerwaard. 
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Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting 
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Datum College Datum Raad  

 Herindeling          
3. Vorming gemeente 

Krimpenerwaard 
Opstarten van de werkzaamheden m.b.t. de 
vorming van één Krimpenerwaard gemeente 
per 1 januari 2015. 
 

  X     Veel zaken lopen op dit moment op schema. Belangrijkste 
ontwikkelingen zijn: 

- Verbouwing van 4 gemeentehuizen 
- Harmonisatie van beleid daar waar noodzakelijk 
- Benoeming van het nieuwe management 
- Beleidsarme begroting 2015 
- Start van het personeelsplaatsingsproces 
- Samenvoegen van veel systemen t.b.v. 1 gemeente 
  Krimpenerwaard 
- Harmonisatie van de OZB 

4. Voorzieningen Handhaven en waar mogelijk verbeteren van 
de voorzieningen in de kernen (in concreto 
dorpshuis en zwembad). 
 

  X     Vooruitlopend op de herindeling wordt gewerkt aan de hand-
having/verbetering van voorzieningen. In september/oktober 
2014 wordt een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van 
het Zwembad de Baan afgerond. Uit de notitie over levensvat-
baarheid van het Dorpshuis, aangeleverd door Stichting Het 
Dorpsleven blijkt dat het Dorpshuis in de huidige situatie niet 
levensvatbaar is (zie punt 52. en 53 voor een toelichting). 

 Communicatie         
8. Nieuwsbrieven Begin 2014 de planning maken voor het 

uitbrengen van de drie huis- aan- huis 
nieuwsbrieven. 
 

    X   In april en juli zijn de eerste twee huis-aan-huis nieuwsbrieven 
voor 2014 verschenen. De laatste nieuwsbrief staat gepland 
voor november 2014. 

9. Wijkbezoeken Begin 2014 de wijkbezoeken en 
bedrijfsbezoeken inplannen.  
 

   X    In juli is door het college besloten dat er in het derde kwartaal 
van 2014 geen wijkbezoek plaatsvindt. Dit jaar zou de Lageweg 
aan de beurt  zijn. Maar op 3 september is een buurt BBQ 
Lageweg geweest waar het college bij aanwezig is geweest en 
tevens aanspreekbaar was. Op 10 september is er een buurt 
BBQ Kerkweg geweest ter gelegenheid van oplevering van de 
Kerkweg. Ook hierbij was het college aanwezig.  
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1.2 Programma 2 Openbare orde en veiligheid 
 

PROGRAMMA 2 
Hoofddoelstelling 
De zorg voor de openbare orde en veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Op het gebied van sociale veiligheid en criminaliteit heeft de gemeente Ouderkerk niet te kampen met 
buitengewone problemen. De gemeente vindt het belangrijk dat niet alleen de cijfers van onder andere politie en brandweer weergeven dat het goed gaat met de veiligheid in Ouderkerk, 
maar dat inwoners zich ook veilig voelen in Ouderkerk.  
Openbare orde en veiligheid is ook ingebed in andere programma’s. In onderdelen van programma’s als beheer van de  openbare ruimte wordt rekening gehouden met verschillende aspecten 
van ondermeer het veiligheidsbeleid. 
Doelstellingen 
Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting 
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 Openbare orde en veiligheid         
          Geen wijzigingen in bestaand beleid binnen programma 2. 
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1.3 Programma 3 Beheer van de openbare ruimte 
 

PROGRAMMA 3 
Hoofddoelstelling 
Binnen dit programma is een kerntaak van de gemeente opgenomen, beheer van de openbare ruimte. De kwaliteit van de openbare ruimte is een belangrijke factor bij de beoordeling van de 
gemeentelijke dienstverlening door de burger. Het beheer van de ruimte wordt op een adequaat technisch niveau uitgevoerd en vanuit een klantgerichte dienstverlenende instelling. Door 
dorpsgericht te werken tracht de gemeente een verdere verbetering aan te brengen in het beheer van de openbare ruimte. 

Doelstellingen 
Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting 

   

N
og

 n
ie

t g
es

ta
rt

 / 
ve

rt
ra

ag
d 

In
 v

oo
rb

er
ei

di
ng

 / 
be

ha
nd

el
in

g 

O
p 

sc
he

m
a 

A
fg

er
on

d 

C
on

tin
ue

 p
ro

ce
s 

Datum College Datum Raad  

 IBOR          
13. IBOR Uitvoering geven aan het Integraal Beheerplan 

Openbare Ruimte (IBOR), zoals vastgesteld in 
de raad van 14 november 2013 voor groen, 
straten en wegen, openbare verlichting en 
bruggen. 
 

  X     Op 25 september jl. heeft de openbare Europese aanbesteding 
plaatsgevonden. 
Naar verwachting kan, waar het gaat om de projecten 
 2. Geerlaan/Weidehof/Vliethof/Polderhof 

    (kern Ouderkerk a/d IJssel)  en 

5. Essendreef/Kranepoort/Snip/Beemd/Groene Wetering 

    (kern Gouderak-Oost) 

in het 1e kwartaal 2015 worden gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen. 

15. Kerkweg Naar verwachting zal begin 2014 de uitvoering 
van de Kerkweg gereed zijn. 
 

   X    De werkzaamheden zijn afgerond. 
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Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting 
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Datum College Datum Raad  

 Afvalinzameling         
19. Afvalinzameling Afhankelijk van de planning van de diverse 

reconstructies zal worden nagegaan of 
ondergronds inzamelen te realiseren is. 
 

 X      Onderdeel van het IBOR Gouderak is op het J. Brouckplein in 
Gouderak ondergrondse containers plaatsen voor glas en textiel. 
Daarnaast komen er ondergrondse containers voor restafval 
voor de bewoners van het appartementengebouw Kranepoort en 
Het hofje van Tom. In Geer en Zijde komt een ondergrondse 
container voor restafval voor de bewoners van het 
appartementencomplex Polderstaete en het te ontwikkelen 
appartementengebouw aan de Burg. Neetstraat (voormalige 
Kon.Wilhelminaschool). 
 

 Openbare verlichting         
20. LED-verlichting Ook in 2014 zullen grote 

onderhoudswerkzaamheden leiden tot de 
toepassing van LED-verlichting. 
 

    X   Na beoordeling van de LED-proefopstelling op de IJsseldijk-
Noord, is er in samenspraak met CityTec een keuze gemaakt 
voor het type LED-verlichting dat wordt toegepast. De 
aanbiedingen zijn daarop aangepast, zodat er nu wordt gewerkt 
aan het formuleren van de opdracht voor uitvoering conform het 
IBOR plan. Zie punt 13.   

 Archeologiebeleid         
21. Archeologiebeleid In samenwerking met Nederlek is opdracht 

verstrekt tot het opstellen van een 
archeologische verwachtings- en 
beleidsadvieskaart. In het 1e kwartaal 2014 zal 
op basis hiervan archeologiebeleid worden 
opgesteld. 

   X    Het archeologie beleid en de Erfgoedverordening is vastgesteld 
in de raadsvergadering van 5 juni 2014. 
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1.4 Programma 4 Ruimtelijke en economische ontwikke ling 
 

PROGRAMMA 4 
Hoofddoelstelling 
In programma 4 wordt een uitwerking gegeven aan het in het coalatieprogramma geformuleerde beleid op het gebied van de woon- en leefomgeving van de gemeente Ouderkerk. Hierbij 
staat kwaliteit hoog in het vaandel. Ook de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de betrokkenheid van de burger spelen hierbij een belangrijke rol. 

Doelstellingen 
Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting 
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 Bestemmingsplannen en planschade         
23. Bestaande opgave Actualiseren bestemmingsplan Buitengebied.     X    Het bestemmingsplan “Buitengebied Ouderkerk aan den IJssel 

2013” is vastgesteld in de raadsvergadering van 9 juli 2014. 

 Bestemmingsplannen en planschade         
26. Herziening 

bestemmingsplan/ 
projecten 

Nieuwbouw kerkgebouw HHG Ouderkerk aan 
den IJssel. 

  
 
 
 

 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
 

 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
03-06-14 

20-03-14 
 
 
 
 
 
 
 
09-09-14 

De raad heeft besloten een stedenbouwkundige visie vast te 
stellen voor de bouw van een kerk op de strook grond tussen de 
Abelenlaan en het Zijdepark. 
 
Initiatiefnemer heeft een aanvraag om projectomgevings-
vergunning ingediend voor het oprichten van een kerkgebouw 
en het inrichten van het terrein. 
 
Concept-verklaring van geen bedenkingen afgegeven. 
 
Verklaring van geen bedenkingen. 
 
Besluit omgevingsvergunning. 
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Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting 
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 Bestemmingsplannen en planschade         
28. Starterwoningen Amendement CU: Het is van belang dat er 

binnen de gemeente woonruimte is en blijft 
voor alle leeftijden, en zeker voor starters/ 
jonge gezinnen. Daarom worden er bij 
nieuwbouwprojecten binnen de gemeente ook 
starterwoningen gebouwd. 

    X   In een aantal nieuwbouwprojecten worden waar mogelijk ook 
starterswoningen opgenomen. 
 

 Wonen         
30. Woningbouw- 

programma 
Ontwikkeling van de locaties Goudriaan 
Transport, IJssellaan, Steven Bos en van Vliet, 
afhankelijk van ontwikkeling van de markt. 
 

    X   De beslissing is aan de eigenaar. In de afgelopen maanden zijn 
geen nieuwe initiatieven ondernomen.    
 

32. Woningbouw- 
programma 

Op de locatie van de Koningin 
Wilhelminaschool is de bouw van 23 woningen 
gepland na de sloop van de voormalige lagere 
school. 
 

   X   27-03-
2014 

De gemeenteraad heeft ingestemd met het gewijzigde woning-
bouwprogramma (16 appartementen en 6 eengezinswoningen) 
en de voorgestelde stedenbouwkundige opzet. Op 22 juli 2014 
zijn hiervoor de overeenkomsten getekend. De sloop en start 
van de bouw zijn gepland voor het eerste kwartaal van 2015. 

 Projecten         
33. Groene Kruisgebouw Groene Kruis: De locaties Dorpsstraat 92 en 

94 (voormalige peuterspeelzaal) bestemmen 
tot wonen. 
 

    X   Al in 2013 is overeenstemming bereikt over een plan voor drie 
startersappartementen en een vrijstaande woning en het 
financiële bod dat daar bij hoort. Over de kosten van de 
bodemsanering, de verontreiniging zit onder de bestrating van 
het terrein en is daarmee niet direct toegankelijk (geweest) voor 
gebruikers van het terrein, is inmiddels overeenstemming 
bereikt. De ondertekening van de overeenkomst is in oktober ’14 
voorzien. Start uitvoering: 4e kwartaal 2014. 
 

34. Contingentenwoningen Bestemmingsplannen 14 contingenten 
woningen afronden. 
 

  
X 

 
 

X 

X  
 
 

  Van de 14 locaties zijn er 10 bestemmingsplannen vastgesteld, 
1 bestemmingsplan is in procedure (vaststelling oktober  2014) 
en 3 bestemmingsplannen zijn in voorbereiding (vaststelling 
door raad gemeente Krimpenerwaard 2015). 
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35. Nieuwe Baken Nieuwe Baken: bestemmingsplan gedeeltelijk 
herzien en vergunning verlenen. 
 

 X      De Hervormde Gemeente Gouderak heeft in april 2014 een 
verzoek ingediend om de omgevingsvergunning t.b.v. 3 
woningen in Gouderak centrum in te trekken. Het voorgenomen 
besluit om de vergunning gedeeltelijk in te trekken is genomen. 
Nadat deze procedure is doorlopen zal de 
bestemmingsplanprocedure worden doorlopen t.b.v. een nieuw 
Baken. 

 Project Hollandsche IJssel         
36. Middelblok klein Middelblok klein: vaststelling  2013. 

 
    X   Besloten is om een partiële herziening van het bestemmingsplan 

op te stellen. Qua ruimtelijke inrichting moet voldaan worden aan 
de voorwaarden uit het bestemmingsplan “Middelblok”  en het 
beeldkwaliteitsplan d.d. 24 augustus 2011. Planning: publicatie 
voorontwerp bestemmingsplan in november 2014. 

37. De Dikke Boom De Dikke Boom: planvorming 4e kwartaal 2012 
afhankelijk van particulier initiatief. 
 

    X   Rijkswaterstaat heeft in 2013 een watervergunning verleend 
voor o.a. vier woningen, beschoeiing en beplanting, ligplaatsen 
en vooroever. Op 11 september 2014 is het plan gepresenteerd 
en positief ontvangen. Discussie punt is nog het openbaar 
gebied’. Het vervolg wordt een bestemmingsplan. 

 Project Hollandsche IJssel         
39. Havenfront Passantenhaven: Planvorming etc. 2e helft 

2012 en uitvoering 1e helft 2014. 
 

 X      Planvoorbereiding 2014; contractering door Stichting 
Herontwikkeling Zellingwijk 2e helft  2014; start uitvoering 4e kw. 
2014. 
 

 Verkeer en openbaar vervoer         
40. Arriva In overleg met Arriva zullen de gang van zaken 

en mogelijke wensen vanuit de gemeente 
Ouderkerk worden besproken. Jaarlijkse 
mogelijkheden om de dienstregeling aan te 
passen zullen worden gebruikt om zo nodig 
aanpassingen aan te vragen. 
 

  X     Op dit ogenblik worden de plannen uitgewerkt voor het 
verleggen van de busroute naar de Lageweg. De planning is om 
de routewijziging met ingang van de dienstregeling 2015 
(ingaande medio december 2014. Met Arriva is in principe 
overeenstemming over de locaties waar de nieuwe haltes 
moeten komen. 
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41. Voetveer Ouderkerk- 
Nieuwerkerk 

In het contract met de exploitant van het veer 
worden artikelen worden opgenomen waarin 
(voortgangs)rapportages worden 
afgedwongen. 
 

    X   Van exploitant worden maandelijks de overzetgegevens 
ontvangen. Exploitant levert jaarlijks een verklaring van 
loonbelasting en een door een accountant gecontroleerd 
financieel verslag. Tevens is een procedure voor klachten over 
de dienstverlening opgenomen. 
 

43.  Voetveer Gouderak- 
Moordrecht 

Motie SGP: roept het college op zich in te 
spannen voor het behoud van tenminste een 
voetgangers-fietsveer tussen Gouderak en 
Moordrecht. 
 

    X   Op 28 november 2013 heeft huidige exploitant gevraagd om 
bijdrage van de gemeente in de exploitatie. Per brief van 25 juni 
2014 heeft college accountantsrapport ontvangen. Hierop heeft 
het college verzocht om aanvullingen. Op dit moment ziet het 
college geen mogelijkheden om bij te dragen aan de exploitatie. 
Een onderzoek naar mogelijke alternatieven is gestart. 
Aanbestedingsdocument (programma van eisen) is in concept 
gereed. In september 2014 zijn het aantal overzettingen 
gemeten.  
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1.5 Programma 5 Maatschappelijke ontwikkeling 
 

PROGRAMMA 5 
Hoofddoelstelling 
Binnen dit programma zijn diverse beleidsterreinen ondergebracht, te weten onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn, zorg, recreatie, vrijwilligerswerk en volksgezondheid, Wet 
maatschappelijke ondersteuning en sociaal beleid en wet werk en bijstand. 
Hoofddoelstelling is door middel van goede voorzieningen binnen de gemeente Ouderkerk een goede leefomgeving te creëren voor de burger.  
Doelstellingen 
Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting 
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College Datum Raad  

 Onderwijs en jeugd         
46. Centrum voor Jeugd 

en Gezin 
Het Centrum Jeugd en Gezin in verbinding 
met (lokaal) zorgnetwerk, in de tweede helft 
van 2014, waar nodig aanpassen i.v.m. de 
inwerkingtreding van de Jeugdwet. 
 

  X     In het najaar zal een pilot Sociaal Team Nederlek-Ouderkerk 
van start gaan. De CJG coördinator zal daarin voor het 
onderdeel jeugd(hulp) een rol gaan vervullen, waarmee de 
verbinding geborgd is. De ervaringen die werkende weg 
opgedaan worden zullen meegenomen worden voor de sociale 
teams in de Krimpenerwaard per 1 januari 2015. 
 

48. Schoolgebouwen Schoolgebouwen op adequaat niveau 
houden (sober en doelmatig onderhoud). 

  X     Het schilderwerk aan Mfg. “De Spil” is (grotendeels) gereed. 
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Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting 
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Datum 
College Datum Raad  

 Sport, cultuur en welzijn         
49. Bibliotheek Onderzoeken wat de optimale 

bibliotheekvorm is, die zowel financieel als 
inhoudelijk toekomstbestendig is. 

   X    Eind 2013 is begonnen met een samenwerking tussen 
gemeente Krimpen aan den IJssel en de andere gemeenten in 
de Krimpenerwaard. Gemeente Ouderkerk en gemeente 
Schoonhoven hebben hier namens de K5 het initiatief in 
genomen. Er is gesproken over een mogelijke samenwerking 
tussen De Bibliotheek Krimpenerwaard en de 
bibliotheekvoorziening in Krimpen aan den IJssel.  
Aanleiding hiervoor was de eventuele fusie van De Bibliotheek 
Aan den IJssel (waar Krimpen onder valt). Er is onderzoek 
gedaan naar de huidige voorzieningen. Het resultaat is een 
momentopname (‘foto’), waarin eenvoudig inzichtelijk is 
gemaakt welke faciliteiten en cijfers van toepassing zijn bij De 
Bibliotheek Krimpenerwaard. Hierbij heeft De Bibliotheek 
Krimpenerwaard gegevens aangeleverd.  
 
Er is besloten om plannen n.a.v. het onderzoek in 2015 over te 
laten aan de nieuwe gemeenteraad. 

53. Dorpshuis Onderzoek naar de levensvatbaarheid van 
Het Dorpshuis. 
 

 X      Met diverse partijen in Gouderak is gesproken over het in 
stand houden van Het Dorpshuis, eventueel in een andere 
vorm. Dit heeft niet tot een oplossing geleid. St. het Dorpsleven 
heeft  een plan ingediend, waarover nadere gesprekken 
hebben plaatsgevonden. De toekomstige situatie is behandeld 
in raads(commissie)vergaderingen. Op 2 oktober 2014 is 
eveneens een raadsvoorstel behandeld. 
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Datum 
College Datum Raad  

 Sport, cultuur en welzijn         
56. Subsidies Continueren van het professionaliseren van 

de subsidieprocessen door het maken van 
prestatieafspraken en monitoring hiervan. 
 

  X     De verplichtingen die voortvloeien uit het subsidie-proces 
verlopen volgens schema. De vaststelling van in 2013 
verleende subsidies hoger dan € 2.500,- vindt plaats aan de 
hand van ingediende jaarverslagen. 
 
Het subsidiejaarprogramma 2015 wordt eind september 
behandeld in het college van B&W, waarna dit programma 
vastgesteld wordt. De beschikkingen worden voor 1 januari 
2015 verstuurd samen met eventuele bijbehorende 
prestatieafspraken. 

58. AWBZ en Jeugdzorg Decentralisaties AWBZ,  en Jeugdzorg, beide 
decentralisaties starten per 1-1-2015, wat 
betekent dat 2014 zal worden gebruikt om de 
voorbereidingen verder vorm te geven. 
 

  X     Beleidsplan en verordeningen voor Wmo en Jeugdhulp zijn in 
oktober door de 5 raden vastgesteld. In september zijn de 
contractbesprekingen met de aanbieders afgerond, waarmee 
het aanbod geborgd is. Intern is deze ontwikkeling 
meegenomen door in de nieuwe organisatie per 1 januari 2015 
een afdeling Sociaal Domein te vormen. 
 

59. Decentralisaties De decentralisaties bieden kansen aan 
gemeenten om dwarsverbanden te leggen 
tussen WMO, AWBZ, Jeugdzorg en Werk en 
Inkomen. Daarbij is het motto om meer te 
doen met minder geld.  
Er is grote behoefte aan nadere informatie 
over aantallen nieuwe cliënten en de 
financiële gevolgen van hun onderbrenging in 
de Participatiewet. Met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid kan wel gezegd 
worden dat de financiële gevolgen invloed 
hebben op (de inrichting van) de begroting 
vanaf 2015. 

  X     Zie hierboven. Aan het team decentralisaties is het onderdeel 
zorgloket toegevoegd, waarmee de toegang tot hulp naast het 
sociaal team ook via de gemeente georganiseerd is. Het 
zorgloket  wordt ook de verbinding voor de sociale teams naar 
de backoffice. 
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1.6 Algemene dekkingsmiddelen/ Paragrafen 
 

Algemene dekkingsmiddelen/ Paragrafen 
Hoofddoelstelling 
Een belangrijk onderdeel van de begroting zijn de paragrafen evenals de algemene dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen bevatten alle beschikbare middelen om de 
uitgaven binnen de begroting van de gemeente Ouderkerk te dekken, inclusief mutaties in reserves en voorzieningen. De paragrafen zijn de dwarsdoorsneden van de beleidsbegroting. 
Hierin zijn de beleidsuitgangspunten voor de beheersmatige activiteiten opgenomen..  
Doelstellingen 
Nr. Onderwerp Wat willen we bereiken Stand van zaken Toelichting 
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Datum 
College Datum Raad  

 Paragrafen         
65. Capaciteit In 2014 zullen we ook verder gaan met het 

afstemmen tussen werk en capaciteit en 
afdelingsplanningen. Tevens zullen er keuzes 
gemaakt moeten worden. Door de 
samenvoegen van de gemeenten in de 
Krimpenerwaard per 1 januari 2015 zal dit de 
nodige inzet en dus capaciteit van 
medewerkers vergen. De productiviteit zal 
verder onder druk komen te staan. Vanuit 
bestuurlijk oogpunt zal hier begrip en 
overeenkomstig handelen worden verwacht. 
 

  X     Op dit moment wordt er veel capaciteit besteed aan de 
herindelingsactiviteiten in werkgroepen. Door beperkte externe 
inhuur ten laste van het frictiekostenbudget, binnen afdelingen 
waar verhoudingsgewijs veel tijd wordt besteed aan de 
herindeling zoals burgerzaken en financiën, kan worden 
voldaan aan de interne vraag en de werkzaamheden in het 
kader van de herindeling.  

Het laatste kwartaal zal de druk nog enigszins toenemen 
omdat de kwartiermakers hun afdelingen gaan vormgeven en 
er dus wordt geanticipeerd op de nieuwe organisatie per 01-
01-2015. 

Er zijn geen signalen dat er een onverantwoorde druk zou zijn 
bij de medewerkers. Niet onbelangrijk is te vermelden dat de 
medewerkers erg gemotiveerd zijn om een extra stapje te 
zetten mede voor de nieuwe gemeente.  
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2.  Financiële Voortgangsrapportage  

 
2.1 Inleiding 
Hieronder treft u de begrotingswijziging aan gebaseerd op de actualisatie van het beleid, alsmede op ontwikkelingen die zich voordoen bij de gemeente 
Ouderkerk en waar in de begroting 2014 nog geen of onvoldoende rekening mee is gehouden. Eerst is de totale financiële wijziging zichtbaar in onderstaande 
tabel. Vervolgens treft u per post een toelichting aan. 
 

Kanttekening: De stand van de begroting in de najaa rsnota blijft een tussenstand. Er wordt wel zoveel mogelijk rekening gehouden met alle bekende 
gegevens tot week 35. 
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FINANCIËN / COMPTABILITEIT
Nr. Beleidsproduct Toelichting (beknopt) E / S

1 2 3 4 5 6

M eer inko msten + M inder uitgaven +

1 X Dagelijks bestuur Verzekering college B & W S 3.124€                       
2 X Bestuurlijke samenwerking Advieskosten gemeentebestuur E 10.000€                     
3 X Bestuurlijke samenwerking Advieskosten gemeentebestuur S 5.000€                       
4 X Algemeen bestuur Werkbudget griffie/bijdrage rekenkamer K5 E 11.800€                     
5 X Integrale veiligheid Personele kosten vrijwillige brandweer S 7.144€                       
6 X Integrale veiligheid Gemeenschappelijke regelingen E 15.942€                     
7 X Integrale veiligheid Gemeenschappelijke regelingen S 21.937€                     
8 X Integrale veiligheid Preventie jeugdcriminaliteit / vandalisme E 5.000€                       
9 X Integrale veiligheid Openbare orde E 7.616€                       
10 X Lijkbezorging Baten begraafplaats S 2.500€                       
11 X Economische zaken Bedrijventerreinen E 6.000€                       
12 X Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen E 10.000€                     
13 X Ruimtelijke ordening Grootschalige basiskaarten GBKN E 1.122€                       
14 X Onderwijshuisvesting Ov.voorz. Bbs. Kon Wilhelminaschool S 2.195€                       
15 X Onderwijshuisvesting Ov.voorz. Bbs. Kon Julainaschool S 1.415€                       
16 X Gemeensch. b en l onderwijs Kosten aangepast leerlingenvervoer E 26.000€                     
17 X Gemeensch. b en l onderwijs Leerlingenvervoer zwem en gym.ond. S 7.000€                       
18 X Gemeensch. b en l onderwijs Gemeensch.kosten.ond. LOK 5 E 7.576€                       
19 X Gemeensch. b en l onderwijs Niet vergoede uitgaven/kosten schoolzwemmen S 5.500€                       
20 X Mfg "De Drie Maenen" inhuur personeel E 1.000€                       
21 X Mfg "De Drie Maenen" Brand- en opstalverzekering S 1.194€                       
22 X Mfg "De Drie Maenen" Kosten afvalcontainer S 750€                          
23 X Subsidiebeleid Welzijn Incidentele subsidies E 4.275€                       
24 X Inkomensvoorziening Bijstandsverlening BBZ E 25.919€                     
25 X Inkomensondersteuning Bijz.bijstand incl. leenbijstand E 2.500€                       
26 X Eigen financiële middelen Rente eigen financieringsmiddelen E 24.955€                     
27 X Eigen financiële middelen Beschikking Reserve personeel E 74.985€                     
28 X Algemene uitkeringen Algemene uitkering gemeentefonds E 76.631€                     
29 X Eigen financiële middelen Beschikking Reserve opl. personeel E 35.316€                     

E 260.728€                  85.909€                    
S 2.500€                      55.259€                    

Subtotaal 263.228€                  141.168€                  

Programma

Voordelen

Wijziging 2014
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FINANCIËN / COMPTABILITEIT
Nr. Beleidsproduct Omschrijving E / S

1 2 3 4 5 6

M inder inko msten - / - M eer uitgaven   - / -

30 X Algemeen bestuur Tegemoetkoming ziektekosten S 3.560€                       
31 X Dagelijks bestuur Pensioenpremie wethouders S 1.000€                       
32 X Dagelijks bestuur wijziging rechtspositie bestuurders S 20.115€                     
33 X Bestuurlijke samenwerking Voormalig personeel E 20.000€                     
34 X Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking S 4.000€                       
35 X Algemeen bestuur werkbudget griffie E 1.500€                       
36 X Algemeen bestuur Werkbudget griffie/bijdrage vanuit K5 E 4.750€                       
37 X Communicatie Communicatie/Web-site E 11.300€                     
38 X Openbare ruimte Onderhoud wegen binnen beb.kom E 15.000€                     
39 X Openbare ruimte Openbare verlichting E 26.100€                     
40 X Verkeer en vervoer Waterlossingen, sloten etc. S 2.450€                       
41 X Verkeer en vervoer Verkeersmaatregelen E 19.799€                     
42 X Verkeer en vervoer Veerdiensten E 3.075€                       
43 X Verkeer en vervoer Binnenhavens en waterwegen E 2.112€                       
44 X Verkeer en vervoer Binnenhavens en waterwegen E 5.000€                       
45 X Milieu Saneringskosten E 17.000€                     
46 X Inkomensvoorziening Bijstandsverlening Wwb-Inkomensdeel E 47.135€                     86.291€                     
47 X Inkomensvoorziening Ov.kosten bijstandsverlening E 2.500€                       
48 X Inkomensondersteuning Langdurigheidstoeslag E 2.500€                       
49 X Inkomensondersteuning Minimabeleid E 7.500€                       
50 X Eigen financiële middelen Beleggingsportefeuille E 4.000€                       
51 X Verdeeldienst Saldo kostenpl. Salarissen E 150.000€                  
52 X Verdeeldienst Saldo kostenpl. Kapitaallasten E 284.763€                  

E 52.135€                    658.190€                  
S 1.000€                      30.125€                    

Subtotaal 53.135€                     688.315€                  

Programma

Nadelen

Wijziging 2014
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FINANCIËN / COMPTABILITEIT

Nr. Beleidsproduct Omschrijving E / S

1 2 3 4 5 6

B udget ta ir neut raa l

Budgettair neutraal 
53 X Wet Maatsch. Ondersteuning Vervoersvoorzieningen/CVV E 13.000€                     

54 X Sport en recreatie Voetbalvelden Spirit E 3.960€                       

55 X Inkomensondersteuning Kwijtschelding E 15.000€                     

56 X Eigen financiële middelen Beschikking Reserve Nieuw Beleid E 17.661€                     

57 X Eigen financiële middelen Beschikking Reserve hangplekken E 17.368€                     

58 X Ruimtelijke ordening Bouwgrondexploitatie E 230.000€                  

59 X Algemene uitkeringen Decentralisatie/intregratieuitkeringen E 114.216€                  

Subtotaal 398.205€                  

Samengevat: Begrotingsoverschot 2014 t/m 7e wijziging 208.215€                  
Saldo wijziging 337.054-€                  
Begrotingstekort 2014 na wijziging 128.839-€                  

Programma Wijziging
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2.2 Toelichting per post 
   E= eenmalig, S= structureel 

                                                  Voordelig, Nadelig, Budgettair neutraal  
Nr. 1 Verzekering College van B &W € 3.124, - (s) 
Programma • 1. Algemeen Bestuur 
Beleidsproduct • 2. Dagelijks Bestuur 
Deelproduct • College van Burgemeester en wethouders 
Minder uitgaven • € 3.124,- structureel  
Toelichting 
  

De kosten van arbeidsongeschiktheidsverzekering van de leden van het college van B&W wordt berekend op basis van het jaarinkomen van 
betrokkenen. Na vaststelling van het jaarinkomen over 2013 heeft herberekening en verrekening plaatsgevonden.  

 
Nr. 2 Advieskosten gemeentebestuur € 10.000, - (e) 
Programma • 1. Algemeen Bestuur 
Beleidsproduct • 3. Bestuurlijke samenwerking 
Deelproduct • Advieskosten gemeentebestuur 
Minder uitgaven • € 10.000, - eenmalig 
Toelichting 
  

Zoals al vermeld in de Voorjaarsnota 2014 zal het BurgerTevredenheidsOnderzoek (BTO) in 2014 niet gaan plaatsvinden. Deze actie zal 
door de nieuwe gemeente Krimpenerwaard worden opgepakt. 

 
Nr. 3 Advieskosten gemeentebestuur             € 5.000, - (s) 
Programma • 1. Algemeen Bestuur 
Beleidsproduct • 3. Bestuurlijke samenwerking 
Deelproduct • Dorpsvisies 
Minder uitgaven • € 5.000, - structureel 
Toelichting 
  

In de afgelopen jaren is wel gebleken dat de werkbudgetten voor de dorpsvisies voor zowel Ouderkerk aan den IJssel en Lageweg als de 
kern Gouderak lager zijn uitgevallen dan in de primaire begroting geraamd. Hierdoor kan het budget met € 5.000 worden afgeraamd. 

 
Nr. 4 Werkbudget griffie              € 11.800, - (e) 
Programma • 1. Algemeen Bestuur 
Beleidsproduct • 1. Algemeen Bestuur 
Deelproduct • Bestuursondersteuning Raad en rekenkamer 
Meer inkomsten • € 11.800, - eenmalig  
Toelichting 
  

De gemeente Ouderkerk fungeert als centrumgemeente voor activiteiten die van de rekenkamer K5 worden gevraagd. De kosten van in 
opdracht van de rekenkamer verricht onderzoek voor onderwijshuisvesting komt voor 20% ten laste van elk van de K5-gemeenten. Zie 
onder 35. 
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Nr. 5 Openbare orde en veiligheid € 7.144,- (s)        
Programma • 2. Openbare orde en veiligheid 
Beleidsproduct • 7. Integrale veiligheid 
Deelproduct • Personele kosten vrijwillige brandweer 
Minder uitgaven • € 7.144, - structureel 
Toelichting 
  

Met ingang van 2014 wordt de jaarlijkse bijdrage aan de personeelsverenigingen van de vrijwillige brandweer toegekend door de 
Veiligheidsregio. Zodoende kan de door de gemeente afzonderlijke geraamde bijdrage worden verlaagd. De bijdrage aan de 
Veiligheidsregio behoeft geen aanpassing. 

 
Nr. 6 Openbare orde en veiligheid € 15.942,- (e)        
Programma • 2. Openbare orde en veiligheid 
Beleidsproduct • 7. Integrale veiligheid 
Deelproduct • Gemeenschappelijke regelingen 
Minder uitgaven • € 15.942, - eenmalig 
Toelichting  Over 2013 heeft de Veiligheidsregio een positief resultaat bereikt. Dit heeft geresulteerd in een restitutie van € 15.942. 

 
Nr. 7 Openbare orde en veiligheid € 21.937,- (s)        
Programma • 2. Openbare orde en veiligheid 
Beleidsproduct • 7. Integrale veiligheid 
Deelproduct • Gemeenschappelijke regelingen 
Minder uitgaven • € 21.937, - structureel 
Toelichting 
  

In verband met het verleggen van de financieringsstroom voor het programma GHOR van de Veiligheidsregio naar de RDOG wordt deze 
post verlaagd met € 21.937. In hoeverre de GHOR haar inwonersbijdrage nog gaat aanpassen dan wel gaat putten uit haar reserves is nog 
niet bekend.  

  
Nr. 8 Openbare orde en veiligheid         € 5.000, - (e) 
Programma • 2. Openbare orde en veiligheid 
Beleidsproduct • 7. Integrale veiligheid 
Deelproduct • Preventie jeugdcriminaliteit / vandalisme 
Minder uitgaven • € 5.000, - eenmalig  
Toelichting 
  

Geraamd is een bijdrage voor het Veiligheidshuis € 5.000, -. Nu deze bijdrage over 2014 niet verschuldigd is, kan deze post worden 
afgeraamd.  
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Nr. 9 Openbare orde en veiligheid         € 7.616, - (e) 
Programma • 2. Openbare orde en veiligheid 
Beleidsproduct • 7. Integrale veiligheid 
Deelproduct • Preventie openbare orde 
Minder uitgaven • € 7.616, - eenmalig  
Toelichting  Voor 2014 worden geen specifieke kosten verwacht met het oog op de naleving van de Drank- en Horecawet.  

 

Nr. 10 Begraafplaats           € 2.500, - (s)  
Programma • 3. Beheer van openbare ruimte 
Beleidsproduct • 14. Lijkbezorging 
Deelproduct • Baten begraafplaats Lageweg 
Meer inkomsten • € 2.500, - structureel 
Toelichting   Voor het gebruik van de faciliteiten (koffie- en thee voorziening)is in de 5e begrotingswijziging € 1.500 opgenomen. Gelet op de huidige 

inkomsten kan deze post worden verhoogd met € 2.500. 
 
Nr. 11 Bedrijventerreinen          € 6.000, - (e) 
Programma • 4. Ruimtelijke en economische ontwikkelingen 
Beleidsproduct • 16. Economische zaken. 
Deelproduct • Bedrijventerreinen 
Minder uitgaven • € 6.000,- eenmalig 

Toelichting  De raming op deze post komt geheel te vervallen nu er in K-5 verband in 2014 geen Leefbaarheidsperspectief wordt opgesteld. 
 
Nr. 12 Bestemmingsplannen         € 10.000, - (e) 
Programma • 4. Ruimtelijke en economische ontwikkelingen 
Beleidsproduct • 20. Ruimtelijke ordening 
Deelproduct • Bestemmings- en structuurplannen   
Meer inkomsten • € 10.000,-  eenmalig 
Toelichting  In verband met het aanpassen van het bestemmingsplan Gouderak is van derden een bijdrage ontvangen van  € 10.000. 

 
Nr. 13 Bestemmingsplannen         € 1.122, - (e) 
Programma • 4. Ruimtelijke en economische ontwikkelingen 
Beleidsproduct • 20. Ruimtelijke ordening 
Deelproduct • Bestemmings- en structuurplannen   
Meer inkomsten • € 1.122,-  eenmalig 
Toelichting  Ten behoeve van het vervaardigen van grootschalige basiskaarten/kadaster is van derden een vergoeding ontvangen. 
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Nr. 14/15 Onderwijshuisvesting € 3.610 - (s)      
Programma • 5. Maatschappelijke ontwikkeling 
Beleidsproduct • 24. Onderwijshuisvesting 
Deelproduct • Overige voorzieningen bijzonder basisonderwijs 
Minder uitgaven • € 3.610,- structureel 
Toelichting  Door een daling van de verzekeringspremie kan deze post worden verlaagd. 

 
Nr.16t/m19  Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs                                                                        € 12.500,- (s)        € 33.576,- (e)       
Programma • 5. Maatschappelijke ontwikkeling 
Beleidsproduct • 25. Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs 
Deelproduct • Overige voorzieningen bijzonder basisonderwijs 
Minder uitgaven • € 12.500,- structureel 

• € 33.576,- eenmalig 
Toelichting  Blijkens de managementrapportage 2 GR K5 kan de post leerlingenvervoer zwem- en gymonderwijs structureel verlaagd  worden met          

€ 7.000. Dit geldt ook voor de kosten van het schoolzwemmen voor een bedrag ad. € 5.500. Slechts gedurende een beperkt aantal 
maanden (zomer) wordt van de “open lucht” zwemfaciliteiten gebruik gemaakt. Ook, maar dan vooralsnog eenmalig, kan de post aangepast 
leerlingenvervoer, worden verlaagd met € 26.000. Daarnaast heeft in 2014 een afrekening over 2013 plaatsgevonden met de St. Kwadraad 
hetgeen geresulteerd heeft in een restitutie van € 7.576. 

 
Nr.20t/m22  Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs                                                                          € 1.944,- (s)          € 1.000,- (e)       
Programma • 5. Maatschappelijke ontwikkeling 
Beleidsproduct • 28. Mfg “De Drie Maenen” 
Deelproduct • “ De Drie Maenen” 
Minder uitgaven • € 1.944,- structureel 

• € 1.000,- eenmalig 
Toelichting  Met het afsluiten van een nieuwe verzekeringspolis kan deze post worden verlaagd met € 1.194. Ook de kosten ter zake van het plaatsen 

van een afvalcontainer zijn lager (€ 750) dan aanvankelijk geraamd.  Eenmalig kan de post voor het inhuren van personeel met € 1.000 
worden verlaagd nu gebleken is dat het sporadisch voorkomt dat geen van de beheerders aanwezig kan zijn. 

 
Nr. 23 Subsidies € 4.275, - (e)       
Programma • 5. Maatschappelijke ontwikkeling 
Beleidsproduct • 35. Subsidiebeleid Welzijn 
Deelproduct • Subsidies cat. C 
Minder uitgaven  • €  4.275,-  eenmalig 
Toelichting  In 2014 hebben minder lokale verenigingen en organisaties een subsidie aangevraagd en/of ontvangen dan aanvankelijk was geraamd.  
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Nr. 24 Bijstand € 25.919, - (e)       
Programma • 5. Maatschappelijke ontwikkeling 
Beleidsproduct • 36. Inkomensvoorziening 
Deelproduct • Bijstandsverlening BBZ 
Meer inkomsten • €  25.919,-  eenmalig 
Toelichting 
  

Aan de hand van de managementrapportage 2 GR K-5 kan worden geconcludeerd dat deze post kan worden verhoogd als gevolg van een 
afrekening over 2013 met het rijk. 

 
Nr. 25 Bijstand € 2.500, - (e)       
Programma • 5. Maatschappelijke ontwikkeling 
Beleidsproduct • 37. Inkomensondersteuning 
Deelproduct • Bijzondere bijstand incl. leenbijstand 
Minder uitgaven • €  2.500,-  eenmalig 
Toelichting 
  

Gelet op de ontwikkelingen van het afgelopen halfjaar kan blijkens de managementrapportage 2 GR K-5 deze post met € 2.500 worden 
verlaagd. 

 
Nr. 26 Bespaarde rente € 24.955, - (e)      
Programma • 6. Algemene dekkingsmiddelen 
Beleidsproduct • 39. Eigen financiële middelen 
Deelproduct • Bespaarde rente 
Meer inkomsten • €  24.955,-  eenmalig 
Toelichting 
  

Het beginsaldo van de algemene reserve en de voorzieningen op 1 januari 2014 is hoger dan begroot en geeft een voordeel op de post 
bespaarde rente. 

 
Nr. 27 Beschikking reserve personeel  € 74.985, - (e)      
Programma • 6. Algemene dekkingsmiddelen 
Beleidsproduct • 43. Onvoorziene uitgaven 
Deelproduct • Beschikking reserves 
Minder inkomsten  • € 74.985,- eenmalig  
Toelichting  Ter dekking van een gedeelte van de bijgeraamde salariskosten ad. €150.000( zie onder 51) wordt een beroep gedaan op het saldo van de 

reserve personeel. 
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Nr. 28 Algemene uitkering gemeentefonds  € 76.631, - (e)      
Programma • 6. Algemene dekkingsmiddelen 
Beleidsproduct • 42. Algemene uitkering gemeentefonds 
Deelproduct • Algemene uitkeringen 
Minder inkomsten  • € 76.631,- eenmalig  
Toelichting  Over uitkeringsjaar 2012 is aan algemene uitkering een negatieve afrekening ontvangen ad. € 5.879. Voorts is de uitkering over 2013 

aangevuld met € 42.970. Daarnaast is er over 2014 nog een bedrag toegekend ad. € 39.540. De oorzaak daarvan moet gezocht worden in 
de toename van het aantal inwoners naar aanleiding van de oplevering van de Zellingwijk.   

 
Nr. 29 Beschikking reserve opleiding personeel  € 35.316, - (e)      
Programma • 6. Algemene dekkingsmiddelen 
Beleidsproduct • 43. Onvoorziene uitgaven 
Deelproduct • Beschikking reserves 
Minder inkomsten  • € 35.316,- eenmalig  
Toelichting  De afgelopen jaren zijn de overschotten op het opleidingsbudget toegevoegd aan de reserve opleiding personeel, met de restrictie dat  het 

saldo de € 50.000 niet zal overschrijden. Ook voor 2014 is meer dan voldoende budget beschikbaar. Er zijn dan ook geen redenen om deze 
reserve in stand te houden. 
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Nadelig 
Nr. 30 Commissieleden € 3.560, - (s) 
Programma • 1. Algemeen Bestuur 
Beleidsproduct • 1. Algemeen Bestuur 
Deelproduct • Commissieleden 
Meer uitgaven • € 3.560 structureel  
Toelichting  In verband met het verstrekken van een tegemoetkoming in ziektekosten wordt op deze post € 3.560 geraamd. 

 
Nr. 31/32 College van B &W € 21.115, - (s) 
Programma • 1. Algemeen Bestuur 
Beleidsproduct • 2. Dagelijks Bestuur 
Deelproduct • College van Burgemeester en wethouders 
Minder inkomsten 
Meer uitgaven 

• €   1.000 structureel  
• € 20.115 structureel 

Toelichting   Doordat in 2014 de pensioenpremies zijn verlaagd vindt er ook een lager verhaal (€ 1.000) van af te dragen premie plaats. Gevolg is 
overigens wel dat de opbouw van pensioen ook lager zal zijn. Acquisitie van de hoogte van de opbouw vindt achteraf plaats. 
Voorts dienen de loonkosten a.g.v. wijziging van de rechtspositie gemeentebestuurders met € 20.115 te worden verhoogd. 

 

Nr. 33 Voormalig personeel € 38.600, - (e) 
Programma • 1. Algemeen Bestuur 
Beleidsproduct • 3. Bestuurlijke samenwerking 
Deelproduct • Voormalig personeel 
Meer uitgaven • € 38.600, - eenmalig  
Toelichting 
  

Deze post is in de Voorjaarsnota met € 21.172,- afgeraamd tot nihil. Het betreft de kosten voor het treffen van afvloeiingsregelingen van 
voormalig personeel. Inmiddels is voor meerdere personeelsleden een regeling getroffen tot herplaatsing. De daarmee gepaard gaande 
kosten worden geraamd op € 38.600. 

 
Nr. 34 K-5 gemeenten € 4.000, - (s) 
Programma • 1. Algemeen Bestuur 
Beleidsproduct • 3. Bestuurlijke samenwerking 
Deelproduct • K-5 gemeenten 
Meer uitgaven • € 4.000, - structureel  
Toelichting 
  

Door een verschuiving van verantwoording van de bijdrage aan de K-5 a.g.v. andere toedeling van de diverse taken wordt deze post met  
€ 4.000 bijgeraamd. Tegenover deze verhoging staat overigens ook een daling van de uitgaven op een ander onderdeel, zie onder 11. 
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Nr. 35 Werkbudget griffie € 1.500, - (e) 
Programma • 1. Algemeen Bestuur 
Beleidsproduct • 1. Algemeen Bestuur 
Deelproduct • Loopbaanbudget 
Meer uitgaven • € 1.500, - eenmalig 
Toelichting  Deze post wordt verhoogd in verband met een door de griffier gevolgde juridische opleiding/studie. 

 
Nr. 36 Werkbudget griffie € 4.750, - (e) 
Programma • 1. Algemeen Bestuur 
Beleidsproduct • 1. Algemeen Bestuur 
Deelproduct • Bijdrage aan de Rekenkamer 
Meer uitgaven • € 4.750, - eenmalig 
Toelichting  In opdracht van de rekenkamer K5 is een onderzoek verricht naar de onderwijshuisvesting in de K5 gemeenten. De kosten van dat 

onderzoek worden op deze post geraamd. 80% van de kosten wordt overigens verhaald bij de overige K-5 gemeenten, zie onder 4. 
 

Nr. 37 Communicatie/Web-site € 11.300, - (e) 
Programma • 1. Algemeen Bestuur 
Beleidsproduct • 4. Communicatie 
Deelproduct • Communicatie/Web-site 
Meer uitgaven • € 11.300, - eenmalig 
Toelichting  Binnen de K5 zijn met het oog op de herindeling ter harmonisatie van geactiveerde uitgaven afspraken gemaakt. Voor de gemeente 

Ouderkerk heeft dit tot gevolg dat slechts op de investeringen ten behoeve van de communicatie, lees Web-site, tot het bedrag van de 
boekwaarde dient te worden afgeschreven. 

 
Nr. 38 Wegen binnen bebouwde kom € 15.000, - (e) 
Programma • 3. Beheer van openbare ruimte 
Beleidsproduct • 9. Openbare ruimte 
Deelproduct • Onderhoud wegen binnen bebouwde kom 
Meer uitgaven • € 15.000, - eenmalig 
Toelichting  In verband met het asfalteren van het laatste gedeelte van de Dorpsstraat met de aansluiting op de Abelenlaan/IJsseldijk-West wordt een 

bedrag van € 15.000 bijgeraamd. 
 
 
 
 
 

  € 52.200, - (e)       
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Nr. 39 Openbare verlichting  € 26.100, - (e) 
Programma • 3. Beheer van de openbare ruimte  
Beleidsproduct • 10. Openbare verlichting 
Deelproduct • LED verlichting 
Meer uitgaven 
Meer inkomsten  

• €  52.200, - eenmalig 
• €  26.100, - eenmalig 

Toelichting 
  

Het realiseren van openbare verlichting (LED) op de Tiendweg-West waarbij met de gemeente Krimpen aan den IJssel is overeengekomen 
dat zij 50% van de realisatiekosten bijdraagt, mits het project in 2014 van start gaat. 
 
De Tiendweg-West wordt gebruikt als fietsroute tussen Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel. Veel gebruikers zijn scholieren uit Ouderkerk 
aan den IJssel die naar school gaan in Krimpen aan den IJssel (of verder). Daarnaast zijn er veel (jeugdige) inwoners van Krimpen aan den 
IJssel die een sportvereniging in Ouderkerk aan den IJssel bezoeken. Hierdoor zijn er veel verkeersbewegingen tijdens de (donkere) ochtend- 
en avonduren. Door openbare verlichting op dit traject te realiseren wordt een grote gebruikersgroep gediend. Daarnaast wordt hiermee het 
gebruik van de fietsroute over de IJsseldijk-West ontmoedigt. De IJsseldijk-West trekt fietsers aan omdat daar openbare verlichting aanwezig 
is, echter de omstandigheden voor fietsers zijn verre van optimaal vanwege het smalle wegprofiel, de vele verkeersbewegingen en de 
gemengde verkeerssamenstelling.  

 
Nr. 40 Waterlossingen € 2.450, - (s) 
Programma • 3. Beheer openbare ruimte 
Beleidsproduct • 11. Verkeer en vervoer 
Deelproduct • Waterlossingen 
Meer uitgaven • € 2.450, - structureel 
 De kosten voor onderhoud/maaien talud bij sloten en bermen blijkt de afgelopen jaren te laag te zijn geraamd. Voor 2014 wordt een 

bijraming voorgesteld van € 2.450. 
 
Nr. 41 Verkeersmaatregelen € 19.799, - (e) 
Programma • 4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling 
Beleidsproduct • 15. Verkeer en vervoer 
Deelproduct • Waarschuwingsborden en wegwijzers 
Meer uitgaven • € 19.799, - eenmalig 
Toelichting  In de raad van 2 oktober jl. is besloten verkeersmaatregelen te treffen in de Dorpsstraat te Gouderak. De kosten die daarmee gemoeid zijn 

bedragen € 23.891. Naast het in de primaire begroting geraamde budget voor verkeersmaatregelen en de projectsubsidie van de provincie 
ad. € 1.200 is nog een bedrag benodigd ad € 19.799. 

 
 

 



30 
 

Nr. 42 Veerdiensten € 3.075, - (e) 
Programma • 4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling 
Beleidsproduct • 15. Verkeer en vervoer 
Deelproduct • Veer Gouderak - Moordrecht 
Meer uitgaven • € 3.075, - eenmalig 
Toelichting  In verband met mogelijke wijziging van de pacht- en huurovereenkomst van het veer Gouderak – Moordrecht is het wenselijk te kunnen 

beschikken over de juiste gegevens zoals het aantal overzettingen. Om die in beeld te krijgen wordt in de maanden juni, juli en september 
telwerkzaamheden gehouden. 
Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij een eventuele aanbestedingsprocedure. De kosten worden geraamd op € 3.075. 

 
Nr. 43/44 Binnenhavens € 7.112, - (e) 
Programma • 4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling 
Beleidsproduct • 15. Verkeer en vervoer 
Deelproduct • Binnenhaven en waterwegen 
Meer uitgaven 
Minder inkomsten 

• € 2.112, - eenmalig 
• € 5.000, - eenmalig 

Toelichting  Voor 2014 dienen de uitgaven te worden verhoogd met € 2.112 in verband met de verrekening over 2013 van de gebruiksrechten en de 
steiger/havenfront. De verrekening heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de uitbreiding van de aanlegmogelijkheden. 
De inkomsten/havengelden dienen met € 5.000 te worden verlaagd doordat de schippers in verband met de werkzaamheden aan het 
havenfront niet het gehele jaar van de faciliteiten gebruik hebben kunnen maken. 

 
Nr. 45 Milieu € 17.000, - (e) 
Programma • 4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling 
Beleidsproduct • 17. Milieu 
Deelproduct • Bodemverontreiniging 
Meer uitgaven • € 17.000, - eenmalig 
Toelichting  Na verkoop van het laatste bouwperceel aan De Boezem is bij sanering geconstateerd dat nog een deel van het eerder verkochte perceel 

verontreiniging vertoonde. Deze is gelijk met de overige saneringswerkzaamheden bij het laatste perceel meegenomen. De kosten die aan 
dat eerste perceel toegerekend kunnen worden bedragen € 17.000. 
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Nr. 46/47 Bijstand € 86.291 , - € 2.500,- € 47.135,-    (e) 
Programma • 5. Maatschappelijke ontwikkeling 
Beleidsproduct • 36. Inkomensvoorziening 
Deelproduct • Bijstandverlening 
Meer uitgaven 
Minder uitgaven 
Minder inkomsten 
Meer inkomsten 

€ 93.791,- eenmalig 
€   5.000,- eenmalig 
€ 66.753,- eenmalig 
€ 19.618,- eenmalig 

Toelichting  De Managementrapportage 2 van K5 geeft aan dat op diverse onderdelen de raming dient te worden bijgesteld met:           
Uitgaven: 

-      € 61.478 Bijstand ingevolge WWB    
-      € 24.813 Uitkeringen ingevolge IOAW  
- -\- €   5.000 Uitkeringen ingevolge IOAZ  
-      €   5.000 Uitkeringen ingevolge bbz (startende ondernemers)  

     € 86.291 
-      €   2.500 Ov.kosten bijstandsverlening  

Inkomsten: 
- -/- € 66.753 Rijksbijdrage ingevolge WWB (verlaging) 
-      €19.618 Rijksbijdrage ingevolge WWB voorgaande jaren ( verhoging) 

     € 47.135 
De bijstelling van de bedragen is gebaseerd op de ervaringen uit het 1e halfjaar 2014. Gebleken is namelijk dat in het 1e halfjaar 2014 een 
stijging is van het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van 2013. 
 

 
Nr.48/49 Bijstand € 10.000, - (e) 
Programma • 5. Maatschappelijke ontwikkeling 
Beleidsproduct • 37. Inkomensondersteuning 
Deelproduct • Bijstandverlening 
Meer uitgaven • € 10.000,- eenmalig 
Toelichting   De Managementrapportage 2 van K5 geeft aan dat op diverse onderdelen de raming dient te worden bijgesteld met:           

Uitgaven: 
€ 2.500 Langdurigheidstoeslag     

- € 7.500 Minimabeleid    
- Ook op deze onderdelen is er ten opzichte van 2013 een stijging te constateren 
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Nr. 50 Kosten beheerloon                                                                                                             € 4.000, - (e)  
Programma • 6. Algemene dekkingsmiddelen 
Beleidsproduct • 39. Eigen financiële middelen 
Deelproduct • Kosten beheerloon 
Meer  uitgaven • €   4.000,- provisie 
Toelichting 
  

Met ingang van 2014 zijn de tarieven voor het beheer van de beleggingsportefeuille aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Ondanks dat de 
waarde van de beleggingsportefeuille geleidelijk afneemt na van aflossing van obligaties moet voor 2014 nog rekening gehouden worden 
met een kostenverhoging. Deze zal overigens wel gaan afnemen nu de gemeente in het kader van het schatkistbankieren vrijkomende 
middelen niet meer op dezelfde voet kan beleggen. 

 
Nr. 51  Kostenplaats Salarissen € 150.000, - (e) 
Programma • 6. Algemene dekkingsmiddelen  
Beleidsproduct •   43. Onvoorziene uitgaven 
Deelproduct •   Saldo kostenplaats salarissen 
Meer uitgaven • € 150.000, - eenmalig 
Toelichting 
  

Op 1 januari 2015 worden de huidige K5 gemeenten heringedeeld tot een nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Er ontstaat door deze 
herindeling een gemeente met 327 fte. Deze medewerkers worden geplaatst in de nieuwe organisatie. De organisatie is opgebouwd aan de 
hand van een hoofdstructuur waarin alle afdelingen een plaats hebben gekregen. 
Een nieuwe organisatie betekent dat er afscheid genomen moet worden van vijf bestaande organisaties. Het zal duidelijk zijn dat dit niet 
zonder goede afspraken geregeld kan worden. Zo zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het aantal overuren, de persoonsgebonden 
budgetten en overige personele aangelegenheden. De achterliggende gedachte is dat de nieuwe gemeente zo min mogelijk financiële 
consequenties wil overnemen van de voormalige gemeenten. ( zgn. ‘schoon opleveren’).  
Ook wij ontkomen er niet aan extra middelen te reserveren voor deze gemaakte afspraken. Om de te verwachte kosten te minimaliseren zijn 
er wel afspraken gemaakt met medewerkers. Zo zijn de overuren fasegewijs afgebouwd en worden de persoonsgebonden budgetten 
geëffectueerd. Er zijn ook afspraken gemaakt met medewerkers die om diverse redenen niet mee kunnen gaan naar de nieuwe organisatie of 
‘fusiefit’ naar de nieuwe organisatie gaan. De totale kosten als gevolg van deze ontwikkelingen bedragen naar onze inschatting € 150.000. 
Deze kosten kunnen niet t.l.v. het frictiekostenbudget worden gebracht omdat dit budget gezien wordt als een gemeenschappelijke post voor 
de nieuwe gemeente. De afspraken zijn dat de kosten ten laste van de individuele gemeenten komen. Het gevolg is dat de personele kosten 
incidenteel worden verhoogd met € 150.000 ter dekking van het ‘fusiefit’ overdragen naar de nieuwe gemeente. 
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Nr. 52  Kostenplaats Kapitaallasten € 284.763, - (e) 
Programma • 6. Algemene dekkingsmiddelen  
Beleidsproduct •   43. Onvoorziene uitgaven 
Deelproduct •   Saldo kostenplaats kapitaallasten 
Meer uitgaven • € 284.763, - eenmalig 
Toelichting 
  

De kostenplaats kapitaallasten sluit in 2014 naar verwachting met een tekort van circa € 284.763. De oorzaak moet gezocht worden in het 
gegeven dat bij het opstellen van de begroting 2014 nog niet bekend was op welk tijdstip het schatkistbankieren verplicht zou worden. Ook 
was ongewis de gevolgen voor het rendement van de beleggingsportefeuille nu in het kader van het schatkistbankieren, ingegaan in 
december 2013, overtollige middelen niet meer langdurig belegd mogen worden. 
Daarnaast is de kapitaalmarkt dusdanig dat er slechts een bijzonder laag rentepercentage wordt vergoed. Daarbij meegeteld het feit dat in de 
loop van 2014 diverse investeringen zijn gerealiseerd en de benodigde middelen zijn onttrokken aan de schatkistbankierrekening. Dit heeft er 
toe geleid dat het rendement van het zgn. financieringsoverschot beperkt blijft tot circa € 15.000. 
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Budgettair neutraal 
Nr. 53 Vervoersvoorzieningen € 13.000, - (e) 
Programma • 5. Maatschappelijke ontwikkeling 
Beleidsproduct • 8. Wet maatschappelijke ondersteuning 
Deelproduct • Vervoersvoorziening 
Budgettair neutraal • € 13.000, - eenmalig 
Toelichting  De inschatting op basis van de ervaringscijfers van het afgelopen halfjaar is, dat ten opzichte van 2013 sprake is van een geringe stijging 

waardoor het totale aantal ritten voor 2014 wordt geschat op het niveau van 2012. Dientengevolge wordt voorgesteld de raming te verhogen 
met € 13.000. Hiermee wordt het zelfde niveau bereikt als 2012. 
Tegenover deze stijging van kosten staat een onttrekking aan de reserve WMO voor eveneens € 13.000. 

 
Nr. 54 Sportvelden  € 3.960,- (e) 
Programma • 5. Maatschappelijke ontwikkeling 
Beleidsproduct • 26. Sport en recreatie 
Deelproduct • Sportvelden 
Budgettair neutraal  • € 3.960,- eenmalig 
Toelichting 
  

Na realisatie van de kunstgrasvelden bij v.v.Spirit heeft afrekening (zie raadsvergadering van 5 juni 2014). Het van de vereniging te ontvangen 
bedrag is gestort in de voorziening groene sportvelden. 

 
Nr. 55 Kwijtschelding   € 15.000 - (e)       
Programma • 5. Maatschappelijke ontwikkeling 
Beleidsproduct • 37. Inkomensondersteuning 
Deelproduct • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Budgettair neutraal • €  15.000, - eenmalig 
Toelichting 
  

Op grond van het aantal over het 1e halfjaar gehonoreerde bezwaarschriften kan de conclusie worden getrokken dat per saldo meer aan 
kwijtschelding op de gemeentelijke belastingen is verleend dan bij het opstellen van de primaire begroting 2014 werd verondersteld. Deze 
raming is budgettair neutraal omdat deze wordt verdeeld over de egalisatiereserves riolering en afvalstoffenheffing. 

 
Nr. 56 Beschikking reserve Nieuw beleid  € 17.661, - (e)      
Programma • 6. Algemene dekkingsmiddelen 
Beleidsproduct • 43. Onvoorziene uitgaven 
Deelproduct • Beschikking reserves 
Budgettair neutraal • € 17.661,- eenmalig  
Toelichting  De reserve nieuw beleid geeft, bij effectuering van het voornemen tot ontbinding van de overeenkomst tot geldlening stichting het 

Dorpsleven, nog een saldo van € 17.661. Voorgesteld wordt dit saldo toe te voegen aan de voorziening speeltuinen-en weiden. 
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Nr. 57 Beschikking reserve hangplekken  € 17.368, - (e)      
Programma • 6. Algemene dekkingsmiddelen 
Beleidsproduct • 43. Onvoorziene uitgaven 
Deelproduct • Beschikking reserves 
Budgettair neutraal • € 17.368,- eenmalig  
Toelichting  De reserve hangplekken (JOP) is in 2010 gevormd door storting van € 15.000 met de intentie een hangplek voor jongeren te realiseren. 

Zowel jongeren als omwonenden van de voorgenomen locatie(s) hebben de gelegenheid gehad hun visie op de realisatie en locatie te 
geven. Dit alles heeft er in geresulteerd dat nog steeds geen hangplek is gerealiseerd. Om de betreffende gelden toch te behouden voor de 
jeugd wordt voorgesteld deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de voorziening speeltuinen- en weiden. 

 
 
Nr. 58 

 
Bouwgrondexploitatie 

 
                                                                                                          € 230.000 - (e)       

Programma • 4. Ruimtelijke en economische ontwikkelingen 
Beleidsproduct • 20. Ruimtelijke Ordening 
Deelproduct • Bouwgrondexploitatie 
Budgettair neutraal • € 230.000,- eenmalig  
Toelichting  Het pand Dorpsstraat 92-94 te Gouderak gaat verkocht worden voor de somma van € 230.000. Van die opbrengst komt € 90.000 ten goede 

aan de St. De Vierstroom. Vervolgens dient nog rekening te worden gehouden met de kosten van sloop en sanering. Deze worden geraamd 
op € 12.500. Het restant ad. € 127.500 zal worden gestort in de voorziening IBOR. 

 
Nr. 59 Algemene uitkering gemeentefonds  € 114.216, - (e) 
Programma • 6. Algemene dekkingsmiddelen 
Beleidsproduct • 42. Algemene uitkering gemeente fonds 
Deelproduct • Algemene uitkeringen 
Budgettair neutraal  • € 114.216, - eenmalig  
Toelichting 
  

In de mei circulaire wordt aangegeven dat de gemeente een aanvullende decentralisatie/integratieuitkering tegemoet kan zien ad. € 51.887. 
De verdeling is als volgt: 

- € 11.765 WMO/aanvullende middelen voor sociale wijkteams    
- €   1.357 Centra voor Jeugd en Gezin    
- € 36.297 Invoeringskosten jeugd     
- €   2.468 Mantelzorg  

Inmiddels is ook de septembercirculaire ontvangen. Aan geoormerkte uitkering kan € 62.329 tegemoet gezien worden. De verdeling is als 
volgt: 

- € 45.140 WMO/aanvullende middelen voor sociale wijkteams    
- €       600 Centra voor Jeugd en Gezin  actualisatie   
- € 16.589  Koopkrachttegemoetkoming.     
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3.  Recapitulatie per programma 
Recapitulatie per programma 2014 2015 2016 2017
8e wijziging voordelig
incidenteel progr.1 21.800€           -€                      -€                      -€                      
incidenteel progr.2 28.558€           -€                      -€                      -€                      
incidenteel progr.3 -€                      -€                      -€                      -€                      
incidenteel progr.4 17.122€           -€                      -€                      -€                      
incidenteel progr.5 67.270€           -€                      -€                      -€                      
incidenteel progr.6 211.887€         -€                      -€                      -€                      

structureel  progr.1 8.124€             8.124€             8.124€             8.124€             
structureel  progr.2 29.081€           29.081€           29.081€           29.081€           
structureel  progr.3 2.500€             2.500€             2.500€             2.500€             
structureel  progr.4 -€                      -€                      -€                      -€                      
structureel  progr.5 18.054€           18.054€           18.054€           18.054€           
structureel  progr.6 -€                      -€                      -€                      -€                      

404.396€         57.759€           57.759€           57.759€           
8e wijziging nadelig
incidenteel progr.1 37.550€           -€                      -€                      -€                      
incidenteel progr.2 -€                      -€                      -€                      -€                      
incidenteel progr.3 41.100€           -€                      -€                      -€                      
incidenteel progr.4 46.986€           -€                      -€                      -€                      
incidenteel progr.5 145.926€         -€                      -€                      -€                      
incidenteel progr.6 438.763€         -€                      -€                      -€                      

structureel  progr.1 28.675€           28.675€           28.675€           28.675€           
structureel  progr.2 -€                      -€                      -€                      -€                      
structureel  progr.3 2.450€             2.450€             2.450€             2.450€             
structureel  progr.4 -€                      -€                      -€                      -€                      
structureel  progr.5 -€                      -€                      -€                      -€                      
structureel  progr.6 -€                      -€                      -€                      -€                      

741.450€         31.125€           31.125€           31.125€           
Saldo 8e wijziging 337.054-€         26.634€           26.634€           26.634€           

Stand na 7e wijziging 2014 208.215€         voordelig
Saldo 8e wijziging 337.054-€         nadelig
Stand december 2014 128.839-€         tekort
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4.  Nieuwe investeringen  

Aanschaf vloerbescherming t.b.v. sporthal “De Drie Maenen”.. 
De afgelopen maanden is groot onderhoud uitgevoerd aan sporthal “De Drie Maenen”. Zo ook aan de vloer van de grote zaal. Deze zaal wordt gemiddeld drie keer per 
jaar verhuurd voor grote evenementen zoals Sinterklaasviering, beurzen en optredens van artiesten. De in het verleden gebruikte beschermplaten zijn versleten en aan 
vervanging toe. Deze platen waren al in dusdanig slechte staat dat bij gebruik geen vergoeding meer is gevraagd. De aanschaf van een nieuwe vloerbescherming is dan 
ook een pré. De kosten worden geraamd op € 12.800 incl. BTW. Wanneer per gebruik een huur[prijs van € 350 (was € 150) wordt berekend is er sprake van een 
kostendekkende huur. 
Met ingang van 2015 zal rente en afschrijving , over een periode van 15 jaar, worden berekend. Hiermee kan deze aanschaf budgettair neutraal in de exploitatie vanaf 
2015 worden opgenomen. 
 
 
Aanleg kunstgras op trapveld Lageweg 
Het voornemen bestaat de gebruiksvriendelijkheid van de voetbalkooi aan de Lageweg te verruimen. Om er toe bij te dragen dat gedurende alle jaargetijden deze 
voorziening gebruikt kan worden verdient het aanbeveling kunstgras aan te leggen. De kosten worden geraamd op € 16.291 excl.BTW. In de dekking kan worden voorzien 
door te beschikken over de voorziening speeltuinen- en weiden. 
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5.  Besluitvorming  

 

 

Voorgesteld wordt de begroting 2014 conform bovenstaande recapitulatie te wijzigen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ouderkerk, 21 oktober 2014, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
 
 
 
 
R.C.L.Heijdra (wnd.)        J. de Prieëlle 
 
 
              
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 6 november 2014, 
 
De griffier,    De voorzitter, 
 
 
  
 
 
 
M. Metz     J. de Prieëlle 
 


