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Dit zijn de Jaarstukken 2021 van de gemeente Dordrecht!
Via onderstaande knoppen navigeert u direct naar de inleiding van de jaarstukken; 'Fundament
voor de toekomst' en naar het Financieel resultaat 2021. De programmaverantwoording, met
daarin verantwoording op activiteitenniveau, kunt u vinden onder de kop Programma's.
Fundament voor de toekomst
Financieel resultaat in perspectief
De programma's

Algemeen
Fundament voor de toekomst
Fundament voor de toekomst
Het Jaarverslag 2021 is het laatste verslag dat het huidige college voorlegt aan uw raad. In 2022
sluiten we een bestuursperiode af waarin we als college en raad de visie voor de stad voor de
langere termijn hebben neergezet. In de afgelopen periode zijn we met de uitvoering daarvan
begonnen, maar het werk is nog niet af. Voor de Agenda Dordrecht 2030, ons lange termijn
programma, hebben we koers kunnen houden in dit wederom bewogen jaar. Het is van groot
belang dat we blijven investeren in een groene, levendige stad die tegen 2030 zo'n 140.000
veerkrachtige inwoners kent. We willen namelijk een stad zijn met een hoger welvaartsniveau, met
een goede openbare ruimte en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Dit vraagt continue inzet en
investeringen. We hebben een stevig fundament gelegd voor de ontwikkeling van de stad die we in
2030 willen zijn. Een stad die onder de noemer 'Smart Delta Drechtsteden' ook in regioverband
haar leidende centrumrol concreet handen en voeten geeft.
Bij het schrijven van deze inleiding is inmiddels duidelijk geworden dat we ons ook in 2022
geconfronteerd weten met een nieuwe crisis, de Russische inval in Oekraïne, de daarop volgende
vluchtelingenstroom richting Europa en Nederland en de daarmee gepaard gaande sociaaleconomische gevolgen.
Het college blijft zich ook in deze fase van de bestuursperiode met energie inzetten op een stad die
groeit, zorgt, verdient, verbindt, ruimte geeft en verantwoordelijkheid neemt.
Op Koers
In 2021 hebben we ons ingezet voor een stad waarin de inwoners graag wonen: een schone,
groene stad met een goede bereikbaarheid en aandacht voor de mensen die dat nodig hebben. We
hebben verder gewerkt aan de ambitieuze doelen die we ons hebben gesteld. Zoals de bouw van
nieuwe woningen die zo van belang zijn voor de groei van de stad. We hebben in 2021 804
woningen gerealiseerd. Van de 4.000 woningen voor de periode 2018-2022 zijn er nu 2.319
gebouwd en de overige 1.683 zijn in diverse stadia van voorbereiding. Met de vaststelling van de
Omgevingsvisie en de Ontwikkelingsvisie Spoorzone hebben we belangrijke kaders voor de
ontwikkeling van onze stad vastgesteld. En als gemeente zijn we voorbereid op de invoering van de
Omgevingswet ook al is deze wederom uitgesteld naar 1 januari 2023. Doorstroming op de
woningmarkt is op gang gebracht met de invoering van startersleningen, de verdere
herstructurering in Dordt West, de (voorbereiding van de) invoering van opkoopbescherming en
experimenten met het aanbieden van huurwoningen via loting. De start van de transitie van de
Dordwijkzone naar het nieuwe Stadspark XXL is afgerond. De coalitie om de Wantijzone als
zoetwater getijdenpark te ontwikkelen is gegroeid. Het doorzetten van een aanvraag voor de status
Nationaal Park voor NLDelta is onder meer vanwege een gebrek aan draagvlak niet meer wenselijk.
We kiezen er daarom voor om ons voorlopig te richten op ons huidig Nationaal Park de Biesbosch.
De sportvoorzieningen zijn verbeterd en we hebben de eerste projecten op de sportparken
Krommedijk en Schenkeldijk uitgevoerd.
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Dit jaar zijn ook belangrijke stappen gezet in de verbetering van de OV-bereikbaarheid van onze
stad. Bij het Rijk is inmiddels € 1 miljard gereserveerd voor het verbeteren van de 'Oude Lijn' en
de OV-knooppunten tussen Leiden en Dordrecht, waarvan ca € 165 miljoen gereserveerd voor ons
Station Dordrecht Centraal en de realisatie van Station Dordrecht Leerpark.
De groei van het aantal banen blijft een belangrijke pijler in onze groeiambitie. Door de impact van
de coronapandemie is meer focus gekomen op het behouden, ondersteunen en faciliteren van
bestaande banen en bedrijven. We hebben daarnaast wederom meerdere bedrijven mogen
verwelkomen op Distripark Dordrecht wat veel banen oplevert voor onze stad. Met het
internationale Smart City Event hebben we Dordrecht op het gebied van digitalisering en innovatie
op de kaart gezet!
Het jaar 2021 is een jaar waarin de veerkracht van de stad stevig is getest. Het belang van de
activiteiten rondom thema's als eenzaamheid, armoedebestrijding, mentale gezondheid en
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers werd duidelijker dan ooit. Met de vele
betrokkenen in de stad is dan ook hard gewerkt om de sociale basis van Dordrecht te verstevigen
en inwoners bij te staan wanneer nodig. Daardoor lukte het om met de ketenaanpak schulden en
de pilot 'vroeg er op af' meer mensen te vinden én te helpen met hun schuldenproblematiek. Ook
hebben we diverse nieuwe voorzieningen in gang gezet met direct goede resultaten, zoals de
campagne 'je bent niet alleen', het adviespunt scheiding, kind en ouderschap, de inzet van het
FLITS team en andere versterkingen van de sociale wijkteams en de stress-sensitieve
dienstverlening aan eenoudergezinnen gericht op financiële zelfredzaamheid.
Voor bewoners, ondernemers en bezoekers willen we de aantrekkelijkheid en levendigheid van de
stad behouden en verbeteren. We hebben de schade door de coronamaatregelen kunnen beperken
door de basisinfrastructuur in de culturele en de evenementenbranche in stand te houden. We
hebben waar nodig en waar mogelijk organisatoren ondersteund, gestimuleerd en gefaciliteerd om
evenementen en activiteiten in een andere vorm te organiseren en aan de coronaregels te voldoen.
Op het gebied van veiligheid en stabiliteit heeft het coronavirus ook in 2021 veel effect gehad. Zo
is een duidelijke afname van het aantal misdrijven te zien en zette de daling van het aantal
woninginbraken zich door. De overlast nam over het algemeen af, maar de overlast door
verwarde/overspannen personen nam juist toe. In de strijd tegen digitale criminaliteit wordt
samengewerkt tussen gemeente en bestaande netwerken met goed resultaat.
Financieel
Het jaarrekeningresultaat over 2021 is met € 17,1 miljoen (na budgetoverhevelingen) net als vorig
jaar wederom fors. Dit is tegelijk een beeld dat zich bij veel gemeenten over 2021 aftekent. De
coronacrisis is daar een belangrijke oorzaak van. In het kader van Agenda Dordt 2030 heeft de
raad in het voorjaar 2021 besloten over de vorming van meerdere bestemmingsreserves voor een
groot pakket aan investeringsmaatregelen uit de Eneco-middelen. In totaal geven we hiermee in de
komende periode een flinke investeringsimpuls van zo'n € 295 miljoen aan de ontwikkeling van de
stad die we in 2030 willen zijn en aan een versneld herstel uit de coronacrisis.
Flexibele samenwerking, de stad maken we samen
Onze inhoudelijke opgaven als stad staan te allen tijde voorop. We stellen ons daarbij steeds de
vraag of en zo ja welke vorm van samenwerking bijdraagt aan het beoogde resultaat. Soms vragen
de maatschappelijke opgaven dat we sterk (publiek) leiderschap tonen. Het jaar 2021 was een
duidelijk overgangsjaar richting herijking van onze regionale samenwerking in de Drechtsteden. In
het ruimtelijk-economisch domein kozen we samen met de overige Drechtstedengemeenten rond
de Regionale Groeiagenda 2030 voor flexibele netwerksamenwerking in wisselende coalities in
plaats van 'one-size-fits-all'. Tevens verkenden we strategische positioneringsopties met partners
in Zuidelijk Zuid-Holland. In het sociaal domein brachten we de Sociale Dienst Drechtsteden onder
in een separate GR-Sociaal (collegeregeling) en bieden we vanaf 2022 de regionale
bedrijfsvoeringstaken aan via een servicegemeente-constructie. Onder de noemer 'Smart Delta
Drechtsteden' is daarmee het totaal van de regionale samenwerking klaar voor de toekomst.
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Daarbinnen stimuleren we ook partners uit onderwijs en bedrijfsleven om aan te haken en zo
elkaars inspanningen te versterken. De doelstellingen in dit jaarverslag die wij aan het begin van
deze bestuursperiode hebben vastgesteld zijn doelstellingen vóór de stad en ván de stad. Wij
blijven daarom met de campagne 'Wij maken Dordt' onze bewoners en partners verleiden om
samen de stad te maken.
Tot slot
De afgelopen bestuursperiode hebben we, ondanks de nodige hobbels, samen met onze partners in
stad en regio een stevig fundament weten te leggen voor verdere ontwikkeling van de stad die we
in 2030 willen zijn. Laten we verdergaan op de ingezette koers, maar daarbij ook oog houden voor
ontwikkelingen en gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de gekozen richting of op het
gewenste tempo in het realiseren van onze ambities. We denken hierbij aan zaken als de huidige
geopolitieke ontwikkelingen, de impact van corona, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering
en de vluchtelingenstroom.

Financieel resultaat in perspectief
De jaarrekening is een omvangrijk product dat voor een groot deel vanuit de financiële techniek is
opgesteld. Om de jaarrekening beter te kunnen duiden, presenteren we hier een samenvattend
beeld van de financiële positie van Dordrecht per 31 december 2021 en de resultaten over het
boekjaar 2021.
Vooraf
Gemeentefinanciën zijn complex. Toch werkt de financiële huishouding van een gemeente in de
basis zoals iedere andere financiële huishouding. Naast de jaarlijkse baten en lasten die in de
exploitatie staan, kan er voor aanvullende lasten geld uit reserves worden gehaald. Via de balans
en de exploitatierekening kan snel inzicht worden verkregen in de financiën van Dordrecht.
In de balans komt de verhouding tussen de bezittingen (activa) en de daarvoor beschikbare eigen
middelen (reserves) en financieringsmiddelen van derden (schulden) tot uitdrukking.
In de exploitatierekening wordt duidelijk welke inkomsten de gemeente heeft en waar het geld aan
wordt uitgegeven. Het jaarrekeningresultaat volgt uit het saldo van de inkomsten en uitgaven in
dat jaar (gerealiseerd totaalsaldo baten en lasten) en de verrekening met de reserves (gerealiseerd
resultaat). Het saldo van inkomsten en uitgaven voor verrekening met reserves geeft aan of er per
saldo middelen aan het eigen vermogen kunnen worden toegevoegd (bij een positief saldo), of dat
er middelen aan het eigen vermogen moeten worden onttrokken (bij een negatief saldo).
In de hierop volgende paragrafen geven we een korte financiële beschouwing van de jaarrekening
inclusief de vermogenspositie, lichten we toe hoe het resultaat over 2021 is opgebouwd en hoe dit
zich verhoudt tot het door de raad vastgestelde begrote resultaat.

Financiële beschouwing 2021
Resultaat
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de verslaggevingsregels van gemeenten, wordt
onderscheid gemaakt tussen het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten en het gerealiseerd
resultaat. Het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten bedraagt € 9,8 miljoen negatief over
2021. Per saldo is tussentijds € 35,6 miljoen aan de reserves onttrokken, zodat het gerealiseerd
resultaat € 25,8 miljoen voordelig bedraagt. Dit is 4,5% van de werkelijke lasten.
Relevant voor de resultaatbestemming is het 'resultaat na budgetoverhevelingen’. Dat is het vrij
besteedbare resultaat na budgetoverhevelingen (waarover de raad op 22 februari 2022 heeft
besloten). Dit resultaat bedraagt afgerond € 17,1 miljoen voordelig. In onderstaande tabel ziet u
hoe dit resultaat tot stand is gekomen:
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Financieel resultaat 2021

Bedragen x € 1.000

Werkelijk baten

570.990

Werkelijke lasten

580.837

Gerealiseerde totaalsaldo baten en lasten

-9.847

Onttrekkingen uit de reserves

345.931

Stortingen aan de reserves

-310.294

Gerealiseerd resultaat (afgerond)

25.790

Budgetoverhevelingen

8.728

Resultaat na budgetoverhevelingen

17.062

Bij de jaarrekening vergelijken we het werkelijke resultaat met het door de raad vastgestelde
begrote resultaat. Het rekeningresultaat is bij de primaire Begroting 2021 op € 1,6 miljoen nadelig
begroot. Tussentijds is dit oorspronkelijk begrote resultaat bijgesteld bij de Bestuursrapportage
2021 met € 2,3 miljoen en middels het vaststellen van het Gemeentelijke Rioleringsplan 20212025 (GRP VII) met eveneens € 2,3 miljoen naar € 3,1 miljoen voordelig. Het werkelijke resultaat
is € 25,8 miljoen positief. Het verschil tussen de bijgestelde begroting en het jaarrekeningresultaat
is daardoor afgerond € 22,7 miljoen.
Als we het rekeningresultaat in de volgende tabel in historisch perspectief plaatsen, zien we in
2021 een forse afwijking in het gerealiseerde resultaat en in de afwijking tussen het begrote en het
gerealiseerd resultaat. Dit wordt net als in 2020 deels veroorzaakt door een aantal grote,
incidentele voordelen en deels door vele kleine, vooral positieve afwijkingen waarvan voor een deel
de oorzaak ligt in de coronapandemie.
Bedragen x € 1.000
Financieel resultaat

2017

2018

2019

2020

2021

Gerealiseerd resultaat

14.246

11.083

9.369

26.467

25.790

Budgetoverhevelingen

2.983

3.168

4.442

8.442

8.728

Resultaat na 'budgetoverhevelingen'

11.263

7.915

4.927

18.025

17.062

Gerealiseerd resultaat

14.246

11.083

9.369

26.467

25.790

Begroot resultaat

-1.915

1.614

1.805

6.632

3.068

Afwijking begroot en gerealiseerd

16.161

9.469

7.564

19.835

22.722
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Toelichting Jaarrekeningresultaat 2021
Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak van afwijkingen laat de volgende tabel zien binnen
welke programma’s verschillen optreden en hoe groot die verschillen zijn. Op de volgende pagina
worden de grootste afwijkingen toegelicht. Voor een uitgebreide analyse per programma verwijzen
wij naar de financiële analyses.
Bedragen x € 1.000

Programma's
Samenwerkend en
Verbindend Dordrecht
Leefbaar en Veilig
Dordrecht
Groen en Ruimtelijk
Dordrecht
Sociaal en Zorgzaam
Dordrecht
Lerend en Ondernemend
Dordrecht
Gezond en Levendig
Dordrecht
Duurzaam en Innovatief
Dordrecht
Bouwend en Bereikbaar
Dordrecht
Algemene
Dekkingsmiddelen

Begroot Werkelijk
lasten
lasten

Verschil
lasten

Begroot Werkelijk
baten
baten

Verschil
baten

29.301

23.993

5.308

11.277

10.464

812

16.717

17.298

-580

377

886

-508

49.821

48.547

1.274

23.538

23.478

60

278.510

270.950

7.560

66.453

65.428

1.025

41.085

41.538

-453

19.711

21.832

-2.121

47.462

43.138

4.324

12.690

13.350

-661

23.749

22.920

829

17.837

18.473

-637

52.629

67.282

-14.653

63.052

65.157

-2.105

904

371

533

345.823

350.809

-4.986

45.738

44.613

1.124

585

959

-374

Vennootschapsbelasting

0

187

-187

0

154

-154

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

585.916

580.836

5.079

561.343

570.991

-9.648

Overhead

Saldo*
Afwijking t.o.v.
actuele begroting
Mutatie reserves

14.727
330.397

310.294

20.102

354.969

345.928

Afwijking mutatie
reserves
Totaal saldo incl.
mutatie reserves
Gerealiseerd
resultaat

9.041
11.061

916.312

891.131

25.181

916.312

916.919

-607
25.788

* Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
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Grote verschillen t.o.v. gewijzigde Begroting 2021
Bedragen x € 1.000
Grote verschillen ten opzichte van gewijzigde begroting
1. Algemene uitkering meegevallen
2. Mijlweg terugbetalingsplicht

5.402
-1.897

3. Initiatieven participatie deels niet uitgevoerd

1.761

4. Gebruik WMO-voorzieningen gedaald

1.071

5. Beheerkosten materiële vaste activa meegevallen

792

6. Meer belastingopbrengsten

691

7. Project Spartelvijver vertraagd

684

8. Hogere leges Omgevingsdienst

641

9. Uitvoering arbeidsmarktbeleid vertraagd
10. Budgetoverhevelingen
11. Overige kleine verschillen
Totaal afwijkingen

590
8.728
4.263
22.726

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste oorzaken van het verschil van afgerond € 22,7
miljoen positief tussen het geprognosticeerde resultaat van € 3,1 miljoen positief en de werkelijk
gerealiseerde baten en lasten bij de Jaarrekening 2021 van € 25,8 miljoen positief (voor
budgetoverhevelingen). Voor een uitgebreide analyse per programma verwijzen wij naar de
financiële analyses.
1. Algemene uitkering meegevallen
De algemene uitkering van het gemeentefonds wordt meerdere malen per jaar bijgesteld door
middel van circulaires. Het voordeel van € 5,4 miljoen bestaat uit bijstellingen uit
de Decembercirculaire 2021, bijstelling uitkering over voorgaande jaren, stelposten uit voorgaande
circulaires die niet meer zijn uitgegeven en extra rijksbijdragen.
2. Mijlweg terugbetalingsplicht
De per saldo hogere lasten van € 1.897.000 komen voort uit een hernieuwd accountantsonderzoek
in 2021 voor een in 2014 verstrekte bijdrage van Rijkswaterstaat. Hieruit bleek dat uiteindelijk een
lagere vaststelling nodig was, waarna een terugbetalingsplicht voor de gemeente volgde. De raad
is hierover in december 2021 geïnformeerd. Tegelijkertijd bleek uit hetzelfde accountantsonderzoek
dat door de lagere bijdrage van Rijkswaterstaat de subsidie van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat te laag was vastgesteld waarna een eenmalige nabetaling heeft plaatsgevonden.
3. Initiatieven participatie deels niet uitgevoerd
Door de lockdown zijn in het afgelopen jaar diverse malen instrumenten en initiatieven zoals
bijvoorbeeld binnen het leerontwikkelbedrijf Perspct (ten dele) stilgelegd, wat heeft geresulteerd in
een onderbesteding van middelen van € 1.761.000.
4. Gebruik WMO-voorzieningen gedaald
De lasten op WMO-voorzieningen zijn in totaal € 1.071.000 meegevallen, met name doordat
minder huishoudelijke ondersteuning is verleend door krapte op de arbeidsmarkt en een hoger
ziekteverzuim door corona bij de zorgaanbieder. Daarnaast hebben minder cliënten gebruik
gemaakt van de geïndiceerde dienstverlening voor individuele en collectieve begeleiding c.q. de
dagbesteding vanwege de 1,5 meter maatregel.
5. Beheerlasten materiële vaste activa (MVA) meegevallen
De beheerlasten van materiële vaste activa zijn € 792.000 lager door het doorschuiven van
beheerkosten naar nieuw geopende grondexploitaties en door lagere kosten van MVA's.
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6. Meer belastingopbrengsten
Door lagere lasten en hogere baten ontstaat er bij de belastingen een voordelig incidenteel
resultaat van € 691.000, met de volgende verklaringen:

Er hoefden minder aanslagen als oninbaar te worden afgeboekt.

Getaxeerde waarden van woningen vielen hoger uit.

Bij bedrijventerreinen zijn opleggingen bij gebruikers over eerdere jaren uitgevoerd, welke
vooraf niet waren begroot.

Een meevallende opbrengst bij de logiesheffing, welke zich lastig laat voorspellen en waarvan
de realisaties altijd pas achteraf kunnen worden verwerkt.
7. Project Spartelvijver vertraagd
De uitvoering van de extra maatregelen aan de Spartelvijver, waarvoor eind 2021 een aanvullend
krediet is verleend, is vertraagd naar 2022. Hierdoor hoefde er in 2021 € 684.000 minder naar de
reserve Afschrijving te worden gestort, welke ter dekking dient van toekomstige kapitaallasten van
de Spartelvijver. Via een voorstel voor resultaatbestemming bij deze jaarrekening worden deze
middelen in 2022 weer toegevoegd aan de reserve Afschrijving.
8. Hogere leges Omgevingsdienst
In 2021 was er opnieuw sprake van veel bouwactiviteiten in Dordrecht, waardoor er ook bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) sprake was van extra werkzaamheden en daardoor
hogere lasten. Door de toename van deze bouwactiviteiten zijn er ook meer bouwvergunningen
verstrekt voor grote bouwprojecten. De extra leges die hiervoor zijn ontvangen zorgen per saldo
voor een meevaller van € 641.000 op de bouwleges.
9. Uitvoering arbeidsmarktbeleid vertraagd
Door corona is er aanzienlijke vertraging opgetreden in de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid.
Het gaat hierbij om vertragingen bij opleidings- en begeleidingstrajecten. De lasten komen
hierdoor, exclusief de hieraan verbonden budgetoverheveling, € 590.000 lager uit dan begroot.
Voor een belangrijk deel worden deze vertragingen in 2022 ingelopen.
10. Budgetoverhevelingen
In de jaarrekening zitten diverse voordelen die conform raadsbesluit van 22 februari 2022 zijn
overgeheveld naar 2022. Het totaalbedrag is € 8.727.628.
11. Overige verschillen
Voor de analyses per begrotingsprogramma met de afwijkingen ten opzichte van de actuele
begroting verwijzen wij u naar de financiële analyses.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

11

Coronacrisis en financiële huishouding Dordrecht
Net als in het jaar 2020 speelde ook in 2021 de coronapandemie een grote rol. Het grootste deel
van het jaar waren er maatregelen actief die erop gericht waren om de verspreiding van het virus
tegen te gaan. Deze maatregelen hebben op diverse plekken geleid tot extra kosten, of lagere
inkomsten. Hiervoor zijn we vanuit het Rijk, via de verschillende circulaires, gecompenseerd. De
totale compensatie die we vanuit het Rijk hebben ontvangen bedroeg ruim € 13 miljoen.
Aanvullend hierop is in februari 2021 besloten om een deel van de rijkssteun die we in 2020
ontvangen hebben, over te hevelen naar 2021. Dit betrof een bedrag van € 1,6 miljoen. In totaal
was er daarmee € 14,6 miljoen compensatie vanuit het Rijk beschikbaar in 2021.
Bedragen x € 1.000
Omschrijving

Bedrag

Ontvangen coronasteun vanuit het Rijk

13.018

Coronasteun overgeheveld vanuit 2020

1.598

Totale steun beschikbaar in 2021

14.616

Meerkosten corona

10.127

Coronasteun overhevelen naar 2022
Totale coronakosten 2021
Saldo coronakosten

4.007
14.134
481

De meerkosten in 2021 bedroegen € 10,1 miljoen. In februari 2022 is besloten om € 4 miljoen over
te hevelen naar 2022. Dit brengt de totale kosten op € 14,1 miljoen. In de onderstaande
uitgebreide tabel hebben wij, gelijk aan vorig jaar, de specificatie van ontvangen coronasteun per
circulaire (steunpakket) opgenomen, alsmede de daaraan verbonden budgetoverhevelingen die
naar 2022 zijn doorgeschoven. In het geval van een grote afwijking is een toelichting hierop
opgenomen bij het betreffende programma in de financiële verantwoording. De ontvangen
compensatie is € 0,5 miljoen hoger dan de gemaakte kosten. Dit saldo maakt onderdeel uit van het
jaarrekeningresultaat.
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Omschrijving

Overgeheveld
vanuit 2020

Extra kosten verkiezingen

93

1-12-2020
Derde
steunpakket

1-3-2021
Vierde
steunpakket

1-9-2021
Vijfde
steunpakket

1-12-2021
Zesde
steunpakket

Totale
compensatie

Realisatie 2021

Bedragen x € 1.000
Budgetoverheveling
naar 2022

150

-

-

-

242

242

-

Toezicht en handhaving

375

-

-

-

-

375

375

-

Handhaving quarantaine

-

-

-

120

-

120

-

-

Aanvullende pakket re-integratiekosten

419

956

-

-

-

1.375

141

1.243

Gemeentelijk schuldenbeleid

125

254

-

-

-

379

379

-

Bijzondere bijstand

43

89

-

-

-

132

8

-

Beschermd wonen

138

-

-

-

203

341

341

-

Perspectief jeugd en jongeren

-

-

331

-

-

331

219

111

Jongerenwerk

-

-

113

-

-

113

11

102

Mentale ondersteuning

-

-

95

-

-

95

Activiteiten en ontmoetingen

-

-

66

-

-

66

28

38

TONK

-

-

540

1.623

-

2.163

692

-

Bestrijden eenzaamheid ouderen

-

-

242

-

-

242

-

242

Begeleiding kwetsbare groepen

-

-

275

-

-

Maatschappelijke opvang

-

-

134

-

1.078

Buurt- en dorpshuizen

-

-

-

83

Jeugd aan zet

-

-

-

10

C ontinuïteit van zorg jeugd

-

-

-

-

C ontinuïteit van zorg Wmo

-

-

-

-

-

95

275

5

1.212

1.212

271

-

83

15

-

-

10

8

-

218

218

218

-

154

154

154

-

-

Vrouwenopvang

-

-

-

-

6

6

6

-

Participatie

-

-

-

-

470

470

470

-

C risisdienstverlening

405

1.480

-

-

-

1.885

166

314

Voorschoolse voorzieningen peuters

-

-

-

-

36

21

Heroriëntatie zelfstandigen

-

-

-

36

-

36

C ultuur

-

1.558

-

400

333

2.292

700

1.592

Marktinkomsten

-

-

-

-

-

-

73

-

Kermisinkomsten

-

-

-

-

-

-

94

-

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

-

169

156

-

-

325

522

-

Zwembaden en IJsbanen

-

688

533

-

-

1.221

1.221

-

Afvalverwerking

-

-

193

-

-

193

400

-

Parkeerinkomsten derving

-

-

-

-

-

-

2.245

-

Inkomstenderving gemeenten

-

-

-

-

226

226

-

-

Inkomstenderving precario

-

-

-

-

-

-

160

1.598

5.344

2.714

2.272

2.688

Totaal

Jaarstukken 2021 Dordrecht

36

14.616

-

-

10.127

4.007

13

Financiële positie
We geven hier een financiële beschouwing op het eigen vermogen, de financiering en het
weerstandsvermogen. Voor de beoordeling van de financiële positie is het namelijk belangrijk om
zowel naar de exploitatie als de balans te kijken. In de balans komt de verhouding van de
bezittingen (activa) in beeld en de daarvoor beschikbare eigen middelen (reserves) en
financieringsmiddelen van derden (schulden). Ook voor het bepalen van het eigen vermogen kijken
we naar de balans. Waarbij het eigen vermogen de uitkomst is van de waarde van alle bezittingen
(activa) minus de schulden.
Kengetallen
Om nog meer transparantie te creëren en een benchmark tussen gemeenten mogelijk te maken,
geeft onderstaande tabel inzicht in zes financiële indicatoren, die in deze paragraaf verder zijn
toegelicht.
Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Begroting 2022

Netto schuldquote

-6%

-8%

-3%

-2%

Netto schuldquote gecorrigeerd

-8%

-12%

-8%

-6%

Solvabiliteitsratio

68%

71%

68%

72%

5%

6%

10%

7%

1,8%

0,6%

-0,7%

0,6%

95%

94%*

94%

93%

Grondexploitatie
Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

* In de Begroting 2021 is op webpagina's 5 en 126 nog 93% opgenomen voor 2021. Hierin was de
extra verhoging van de afvalstoffenheffing 2021 nog niet meegenomen (zie RIS-dossier 2628425).
Na verwerking van deze € 6,00 komt de belastingcapaciteit voor 2021 uit op 94%.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het saldo
van de jaarrekening. De reserves zijn in 2021 met een bedrag van € 35,6 miljoen afgenomen. Het
jaarrekeningsaldo is € 25,8 miljoen. Voor een bedrag van € 8,7 miljoen is dit resultaat via
budgetoverheveling al bestemd. Een bedrag van afgerond € 17,1 miljoen is vrij aanwendbaar. Per
saldo daalt het eigen vermogen in 2021 met € 8,6 miljoen (stand van 31-12-2021: € 702,9
miljoen) ten opzichte van de stand 31-12-2020 (€ 711,5 miljoen). De solvabiliteit blijft hierdoor
gelijk, 68%. Dit betekent dat het eigen vermogen eind 2021 een gelijk deel van het totale
vermogen uitmaakt als in 2020.
Bedragen x € 1 miljoen

Ontwikkeling eigen vermogen

2020

2021

Stand per 1 januari

422,4

711,5

-

1,2

262,6

-35,6

8,4

8,7

18,0

17,1

711,5

702,9

68%

68%

Invlechting Parkschap
Tussentijdse mutaties reserves (per saldo)
Totaal budgetoverheveling
Nog te bestemmen resultaat
Stand per 31 december
Eigen vermogen als balanstotaal

De reservepositie bestaat voor een groot gedeelte (€ 638,9 miljoen) uit 'bestemmingsreserves'.
Aan deze reserves heeft de raad eerder een bestemming gegeven. Deze reserves zijn zonder
(nieuwe) besluitvorming van de raad niet vrij besteedbaar. De algemene reserve van de gemeente
is binnen de financiële beleidskaders wel vrij aanwendbaar en bedraagt eind 2021 € 38,2 miljoen
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(exclusief het nog te bestemmen resultaat bij de jaarrekening, inclusief algemene reserve
Grondbedrijf). In de Toelichting op de Staat van Reserves (zie bijlagen) bij deze jaarrekening
worden de verschillen (> € 100.000) tussen begrote en werkelijke mutaties per reserve toegelicht.

Financiering
De houdbaarheid van de gemeentefinanciën op de langere termijn hangt af van de ruimte om,
naast de noodzakelijke uitgaven voor publieke voorzieningen, de schuldverplichtingen in de vorm
van rente en aflossingen te betalen. Daarom letten wij naast de baten en lasten (exploitatie) ook
nadrukkelijk op de geldstromen en de hoogte van de schuld. Het is wenselijk dit goed te monitoren
omdat een oplopende schuldenpositie de begrotingsruimte kan verminderen.
De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van de gemeente weer ten opzichte van
de totale baten. Daarmee geeft dit kengetal een indicatie van de druk van de rentelasten op de
exploitatie. De netto schuldquote wordt ook inclusief doorgeleende gelden weergegeven via de
netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen. Op die manier wordt duidelijk wat het
aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat voor een gemeente geldt dat bij een
netto schuldquote boven de 100% het licht op oranje springt en boven de 130% op rood. Er blijft
dan namelijk weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële tegenvallers door
bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. De netto schuldquote van de gemeente
Dordrecht is -3% en valt daarmee binnen deze signaleringsgrenzen.
Naast de netto schuldquote kan de totale schuldpositie ook worden afgezet tegen de bezittingen.
Dit is in onderstaande tabel gedaan. Het vreemd vermogen (bruto schuld) bedraagt ultimo 2021
€ 335 miljoen en maakt daarmee 32% van het totale vermogen van € 1.036 miljoen uit.
Bedragen x € 1 miljoen

Ontwikkeling vreemd vermogen

2020

2021

Stand per 1 januari

411

339

Stand per 31 december

339

335

32%

32%

Vreemd vermogen als balanstotaal

Weerstandsvermogen en -ratio
Dordrecht is een stad die blijft investeren. Hieraan zijn onlosmakelijk financiële risico's verbonden.
Daarom is en blijft het van belang te sturen op het beheersen van deze risico’s. Dordrecht kent
daartoe een actief risicomanagementbeleid, een relatief compleet risicoprofiel en een door de raad
vastgestelde norm om het weerstandsvermogen in evenwicht te houden met de gekwantificeerde
risico's.
Bij de totstandkoming van deze jaarrekening zijn de risico’s geactualiseerd. Vervolgens is berekend
welk bedrag nodig is om deze risico’s financieel af te dekken. Dit bedrag is afgezet tegen de
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio van het
weerstandsvermogen die in onderstaande tabel is gepresenteerd.
Voor de ratioberekening is met de raad de volgende berekeningswijze vastgesteld:
Ratio = AR Stad en Grondbedrijf + rekeningresultaat 2021 + post onvoorzien = € 55,3 = 2,8
risicoprofiel Dordrecht (simulatie Naris)
€ 19,6
De weerstandsratio komt bij de Jaarstukken 2021 uit op een stand van 2,8. Dat is ruim boven de
met de raad afgesproken grens van 1,0. Deze stand is een verbetering ten opzichte van de stand
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uit de Begroting 2022 (ratio was 2,0) en een beperkte daling ten opzichte van de Jaarstukken 2020
(ratio was 3,1).
De verbetering van de ratio wordt veroorzaakt door storting van het jaarrekeningresultaat 2021 in
de algemene reserve van de Stad wat voor een verdere ophoging van de ratio van het
weerstandsvermogen ten opzichte van de laatst bekende stand uit de Begroting 2022 zorgt.
De berekeningen van de ratio kennen een andere belangrijke nuancering: de rapportage omtrent
het weerstandsvermogen is altijd een momentopname. Nieuwe projecten, economische
ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden waardoor het
weerstandsvermogen aan tussentijdse fluctuaties onderhevig is.

Grondexploitatie
Resultaten van grondexploitaties kunnen de financiële positie van een gemeente sterk beïnvloeden.
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de waarde van de grondpositie is ten opzichte
van de totaal gerealiseerde baten. Dit kengetal zegt daarmee iets over het effect dat
grondexploitatierisico's op de gemeentelijke exploitatie kunnen hebben. In samenhang met de
netto schuldquote kan het ook iets zeggen over de mate waarin de gronden op de balans zijn
gefinancierd met eigen vermogen.
Voor Dordrecht is het percentage grondexploitatie in 2021 10%. De waarde van de bouwgronden is
ten opzichte van 2020 is toegenomen. Deze waarde wordt afgezet tegen de totaal gerealiseerde
baten. Door de incidenteel hogere baten door de verkoopopbrengst van Eneco in 2020, is de
afwijking ten opzichte van 2020 aanzienlijk.

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele
baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het
gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerendezaakbelastingen (OZB). Dit kengetal geeft aan
hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en
structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage
betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en
aflossing van een lening) te dekken. De realisatiecijfers van 2021 laten een structurele
exploitatieruimte van -0,7% zien. Bij het onderdeel overzicht van incidentele baten en lasten structurele exploitatieruimte staat meer informatie over dit cijfer.

Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële tegenvaller in het volgende
begrotingsjaar kan worden opgevangen. Deze wordt berekend door de totale woonlasten
meerpersoonshuishouden te vergelijken met het landelijk gemiddelde, uitgedrukt in een
percentage.
Na een stabiele periode (2014-2017) waarin dit kengetal rond de 90% lag, stijgt deze in 2018 naar
92% om in 2019 en 2020 verder te stijgen naar 95%. In 2021 zakt het kengetal een procent naar
94% en in 2022 wederom een procent naar 93%. Dit houdt in dat Dordrecht in 2022 qua
woonlasten zo'n 7% onder het landelijk gemiddelde van € 811 zit. Meer informatie staat in de
paragraaf Lokale Heffingen.
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College
A.W. Kolff, burgemeester
Portefeuilles:

Algemene en Kabinetszaken, Brandweer, Politie, Integrale Veiligheid, Handhaving
(gerelateerd aan Openbare Orde, zoals Boa’s), Bestuurlijke Betrekkingen en Public Affairs,
Internationale samenwerking, Publiekszaken (wettelijke taken en verkiezingen), Regionale
samenwerking, Mediabeleid en Communicatie, Personeel en Organisatie.

Programma's:

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht; Leefbaar en Veilig Dordrecht.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

M.D. Burggraaf (VVD), wethouder
Portefeuilles:

Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Toerisme, Markten en Wijkeconomie,
Levendige Binnenstad, Evenementen, Financiën (inclusief deelnemingen en HBR),
Dienstverlening (inclusief ICT) en Huisvesting, Omgevingswet en Bestuurlijke Vernieuwing,
Grondbedrijf en Vastgoed.

Programma's:

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht; Groen en Ruimtelijk Dordrecht; Lerend en
Ondernemend Dordrecht; Gezond en Levendig Dordrecht; Duurzaam en Innovatief
Dordrecht; Bouwend en Bereikbaar Dordrecht; Financiën van Dordrecht.

Grote projecten:
Verbonden partijen:

Amstelwijck/Wilgenwende, Westelijke Dordtse Oever, Stadswerven, Herontwikkeling
Spuiboulevard/Maasterras/Stationsomgeving.
GR Drechtsteden, GR Gevudo (HVC), Stedin, BNG, Evides, ROM-D, Wegschap Tunnel Dordtse
Kil, Merwede Lingelijn Beheer B.V., St. Adm. Kantoor Breedband.

P.J. Heijkoop (CDA), wethouder
Portefeuilles:

Werk & Inkomen, Armoedebestrijding, Zorg en Welzijn, WMO en Beschermd Wonen,
Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Onderwijs en Educatie, Essenhof, Bibliotheekwerk, eerste
plaatsvervanger Ruimtelijke Ordening.

Programma's:

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht; Lerend en Ondernemend Dordrecht.

Grote projecten:

Gezondheidspark/Leerpark, Wielwijk/Crabbehof, Amstelwijck/Wilgenwende.

Verbonden partijen:

GR Drechtsteden, GR Dienst Gezondheid en Jeugd, GR Drechtwerk, Coöperatie Ontwikkeling
Leerpark, Coöperatie We Helpen U.A.

H. van der Linden (ChristenUnie/SGP), wethouder
Portefeuilles:

Programma's:
Grote projecten:
Verbonden partijen:

Jeugd en Jeugdhulpverlening, Milieu, Duurzaamheid en Energietransitie, Publieke
Gezondheid, Verkeer en Vervoer, Parkeren, Externe (spoor)veiligheid, Cultuur,
Monumentenzorg en Archeologie, NMC Weizigt.
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht; Duurzaam en Innovatief Dordrecht; Bouwend en Bereikbaar
Dordrecht.
Herontwikkeling Spuiboulevard/Maasterras/Stationsomgeving (inclusief
Verstedelijkingsalliantie), Gezondheidspark/Leerpark.
GR Dienst Gezondheid en Jeugd, GR Omgevingsdienst ZHZ, Energie Coöperatie Dordrecht,
Veiligheidshuis ZHZ.

B.C.M. Stam (BVD), wethouder
Portefeuilles:

Wijken en Leefbaarheid, Ruimtelijke Kwaliteit, Wonen, Klimaatadaptatie, Sport en Recreatie,
Water(veiligheid), Vergunningverlening & Handhaving, Dierenwelzijn, Levendige Binnenstad,
Straatnamencommissie, eerste plaatsvervanger Verstedelijkingsalliantie.

Programma's:

Leefbaar en Veilig Dordrecht; Groen en Ruimtelijk Dordrecht; Gezond en Levendig Dordrecht;
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht.

Grote projecten:

Nieuwe Dordtse Biesbosch, Dordt-West, Stadswerven, Wielwijk/Crabbehof.

Verbonden partijen:

GR Dienst Gezondheid en Jeugd.

C.H.W.M. Post, gemeentesecretaris
Algemeen directeur en eerste adviseur van het college.
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Kerngegevens van de stad
Dit informatieve onderdeel van de jaarstukken geeft de ontwikkeling weer van een aantal
kengetallen van de gemeente onderverdeeld in demografie, sociale zekerheidsuitkeringen en
fysieke structuur. Daarnaast geven we een korte samenvatting van de lokale lasten.

Kengetallen
In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het
gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal huur- en koopwoningen.
Demografie

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Inwoners < 20 jaar

25.747

25.607

25.184

25.135

Inwoners van 20-64 jaar

70.480

70.704

70.747

70.927

Inwoners > 64 jaar

22.482

22.973

23.188

23.488

118.709

119.284

119.119

119.550

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen¹

5.690

5.740

5.800

nnb

Werkloosheidsuitkeringen

1.872

1.706

1.902

nnb

Bijstandsuitkeringen

3.753

3.619

3.661

nnb

Aantal uitkeringen

11.315

11.065

11.363

nnb

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Koopwoningen

30.983

31.280

31.745

nnb

Huurwoningen

23.833

23.811

23.880

nnb

54.816

55.091

55.625

nnb

Aantal inwoners
xx
Sociale zekerheid

xx
Fysieke structuur

Aantal woningen

1. Met ingang van 2020 wordt een ander bronbestand aangehouden, het CBS in plaats van ook het
UWV. Ten bate van de vergelijkbaarheid hebben we de cijfers 2019 overeenkomstig aangepast.
Een vergelijking met de getallen uit eerdere P&C-documenten komt hiermee te vervallen.

Lokale lasten
Op het terrein van de lokale lasten voert Dordrecht een terughoudend tarievenbeleid. De lokale
lastendruk wordt grotendeels gevormd door de woonlasten. Tot de woonlasten eigenaren-bewoners
worden gerekend de onroerendezaakbelastingen (OZB) en de riool- en afvalstoffenheffing. Deze
hebben zich als volgt ontwikkeld:
Bedragen x € 1

Eigenaren-bewoners

2018

2019

2020

Indexering 2021

2021

172.000

188.000

206.000

8,0%

227.000

OZB-eigenaar

210,18

219,02

224,33

1,9%

231,54

Afvalstoffenheffing*

275,88

282,72

286,32

3,1%

301,20

Rioolheffing eigenaar

95,06

98,86

102,81

4,0%

106,92

Rioolheffing gebruiker*

84,72

88,08

91,56

4,0%

95,16

666

689

705

735

2,8%

3,4%

2,4%

4,2%

Gem. WOZ-waarde

Ontwikkeling lastendruk
Stijging
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Bij de berekening van de woonlasten eigenaren-bewoners is uitgegaan van een eigen woning die
wordt bewoond door een gezin. De gemiddelde woningwaarde is de basis voor de berekening van
de aanslag OZB. Deze waarde is berekend naar de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar, de
WOZ-waarden 2021 zijn dus berekend naar de waardepeildatum van 1 januari 2020. Bovenstaande
berekening is gebaseerd op de geactualiseerde gegevens uit de WOZ-administratie, waardoor de
gepresenteerde WOZ-waarden bij de begroting en jaarstukken over eenzelfde jaar anders kunnen
zijn.
Tot de woonlasten huurders worden gerekend de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gebruiker.
Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar. De ontwikkeling is als volgt:
Bedragen x € 1

Huurders
Afvalstoffenheffing*
Rioolheffing gebruiker*
Ontwikkeling lastendruk
Stijging

2018

2019

2020

Indexering 2021

2021

275,88

282,72

286,32

3,1%

301,20

84,72

88,08

91,56

4,0%

95,16

361

371

378

396

2,2%

2,8%

1,9%

4,9%

* Voor een uitvoerbare inning dienen de tarieven deelbaar te zijn door 12.
Uit bovenstaande tabellen kan worden geconcludeerd dat de woonlasten voor eigenaren-bewoners
in Dordrecht in 2021 in werkelijkheid met 4,2% zijn gestegen ten opzichte van de werkelijke
stijging in 2020. En dat de woonlasten voor huurders in Dordrecht in 2021 in werkelijkheid met
4,9% zijn gestegen ten opzichte van het jaar er voor. Voor meer informatie en relevante
uitgangspunten over de lokale heffingen verwijzen we naar de paragraaf Lokale heffingen.

Disclaimer
DISCLAIMER
Deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig
of verouderd is en/of onjuistheden bevat. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade van welke aard dan ook die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze
website. De gemeente is niet verantwoordelijk voor informatie op internetpagina's van derden
waarnaar op deze website wordt verwezen. Ook neemt de gemeente geen verantwoordelijkheid
voor de gevolgen van het gebruik van de op de website aangeboden informatie.
PRIVACY
Er worden uitsluitend statistische gegevens verzameld gericht op klikgedrag en geen
privacygevoelige informatie.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

19

Programmaverantwoording
Leeswijzer programma's
Programmakaart structuur
In dit hoofdstuk vindt u de acht beleidsprogramma's waarover verantwoording wordt afgelegd. Elk
programma wordt onder de noemer 'Wat hebben we bereikt?' voorafgegaan door een korte en
bondige inleiding. Onder het tabblad 'Verantwoording over beleid' kunt u vervolgens per
programma de doelstellingen van het gemeentebestuur vinden, zoals vastgesteld in de Begroting
2021, en daarbij de verantwoording op activiteitsniveau.
Leeswijzer activiteitsverantwoording
Voor de activiteitsverantwoording geven we met drie symbolen aan in hoeverre de activiteiten zijn
gerealiseerd en/of behaald, zo ziet u in één oogopslag de status van de activiteit. Indien u
vervolgens op het 'plusje' naast de activiteit klikt, leest u in het uitklapscherm eerst de activiteit
zoals deze in de Begroting 2021 was opgenomen, gevolgd door de activiteitsverantwoording. Deze
activiteitsverantwoording "spiegelt" hierbij in feite aan de begrotingstekst. De legenda van de
gebruikte symbolen is als volgt:

De activiteit is gerealiseerd/behaald.

De activiteit is deels gerealiseerd/behaald of iets vertraagd, waarbij de voortgang wel
zodanig is dat realisatie in 2022 plaatsvindt.

De activiteit is niet gerealiseerd/behaald.
Indicatoren
Elk programma kent een set basis indicatoren en een set aanvullende indicatoren met een lokale
component. De "basis" komt voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), dit is een
vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen
gemeenten te bevorderen. Deze basis BBV-indicatoren zijn onderverdeeld naar taakvelden, er is
een koppeling gemaakt tussen de taakvelden en de beleidsprogramma's waar deze een logische
link vormen. Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u tevens aan onder de bijlage van
deze Jaarstukken.
Naast de basis indicatoren kent elk programma ook een aantal aanvullende indicatoren. Deze
indicatoren hebben een duidelijke link met de doelstellingen van het programma en bieden
informatie die niet gemeten wordt met hulp van de basis BBV-indicatoren. Aan deze aanvullende
indicatoren zijn - anders dan bij de basis BBV-indicatoren - ook streefwaarden gekoppeld.
Afhankelijk van de indicator en de doelstellingen zijn deze streefwaarden uitgedrukt in een
kwantitatief cijfer (als in het Coalitieakkoord 2018-2022 bijvoorbeeld een eenduidig streefgetal is
benoemd) of in een beweging die we samen willen maken; hoger of lager dan de gemeten 0waarde. In dit laatste geval zijn bewust geen exacte streefgetallen opgenomen, omdat een
streefgetal (zoals een "7,3") geen doel op zich is, maar juist het verbeteren van de trend en het
verhaal achter de cijfers centraal staan.
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Programma's
Samenwerkend en Verbindend
Wat hebben we bereikt?
Dit programma staat voor samen met en voor de stad. De pandemie heeft zich ook in het jaar
2021 voortgezet. Desondanks hebben we samen met de stad creatieve oplossingen gevonden om
de doelstellingen uit dit programma te realiseren. Ook in het jaar 2021 hebben initiatiefnemers de
weg naar het initiatievenfonds kunnen vinden en is het fonds goed benut. Afgelopen jaar is een
nieuw participatiebeleid vastgesteld, dat inspeelt op de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast is een
toekomstverkenning opgesteld en beschikbaar gesteld aan raadsfracties met het oog op de nieuwe
bestuursperiode. In de strijd tegen digitale criminaliteit wordt samengewerkt tussen gemeente en
bestaande structuren en netwerken met goed resultaat. De proef inzet van een chatbot op de
website van de gemeente blijkt een succes en we ontwikkelen deze landelijk door. Daarnaast is
ID-contact ontwikkeld, een veilige manier om digitaal te identificeren via onder andere live chat.
We zetten data-analyse in om onze dienstverlening te optimaliseren. De regionale samenwerking
ontwikkelt zich door in de vorm van Smart Delta Drechtsteden.

Verantwoording over beleid
Doelstelling 1: Het geven van ruimte aan initiatieven uit de samenleving.
Daar waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaan als vanzelf nieuwe netwerken en initiatieven. Dit
zien we terug bij inwoners die met elkaar samenwerken, ondernemers die gezamenlijk optrekken
en andere netwerken die de stad mooier maken. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er veel
initiatieven ontstaan of versneld. Daar waar we als gemeente aan zo'n samenwerking of
gezamenlijk plan kunnen bijdragen, doen we dat ook. Wij zien in netwerken en initiatieven in de
stad een grote kans. We trekken dan ook graag samen op met inwoners, bedrijven en andere
organisaties. Het programma 'Samen maken wij onze stad' werkt daarom de komende jaren aan 3
sporen (zie RIS-dossier 2595772):
 initiatief vanuit de stad bevorderen en vergemakkelijken.
 initiatiefnemers onderling verbinden zodat een sterker maatschappelijk middenveld ontstaat.
 en initiatief vanuit de gemeente richting de stad bevorderen.
ENDPMEND
We stimuleren het gebruik van het Initiatievenfonds.
Begroting 2021
Op 14 juni 2020 heeft het college de subsidieverordening voor het initiatievenfonds vastgesteld.
Initiatiefnemers weten het fonds langzaam te vinden. Communicatie met en voor initiatiefnemers
is een belangrijke motor in onze aanpak. Dit vraagt actieve communicatie die een brede groep
bereikt. We monitoren het gebruik van het fonds. We vergroten onze communicatie activiteiten als
weinig initiatiefnemers de weg weten te vinden naar het fonds.
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 1. Initiatievenfonds uit de Kadernota 2020.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Het Initiatievenfonds (totaal eenmalig € 120.000) is in september 2020 gelanceerd via de
gemeentelijke website onder de titel subsidieregeling maatschappelijke Initiatieven. Vanaf dat
moment zijn er diverse aanvragen gedaan. Een deel hiervan is gehonoreerd, andere initiatieven
zijn doorverwezen naar andere regelingen. In enkele gevallen is de aanvraag afgewezen,
overwegend vanwege onvoldoende (financiële) basis. In deze gevallen is de initiatiefnemers een
masterclass sociaal ondernemen aangeboden, om hun aanvraag een robuustere fundering te
geven. Met de toegekende aanvragen en de initiatieven die nog in de pijplijn zitten, voorzien we
dat de subsidiepot medio 2022 uitgeput raakt.

We stellen een nieuw participatiebeleid op.
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Begroting 2021
Participatie met de stad is voor ons belangrijk. Participatie is ook een belangrijk thema in de
Omgevingswet; de wet verwacht dat de gemeente vroegtijdige participatie stimuleert om tijdig
belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. We stellen een nieuw participatiebeleid op.
Hierin staat een andere manier van werken en denken centraal, waarin een professionele en open
houding van belang zijn voor een goed participatieproces. We nemen in dit beleid ook nadrukkelijk
online participatie mee. Digitale participatie blijkt laagdrempeliger en zorgt voor een groter bereik.
Hierdoor participeren meer doelgroepen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In september 2021 is het nieuw opgestelde participatiebeleid door de raad goedgekeurd. Dit
nieuwe participatiebeleid speelt in op de veranderingen vanuit de nieuwe Omgevingswet. Bij dit
participatiebeleid hoort een toolkit, die het voor initiatiefnemers eenvoudig moet maken om hun
eigen participatie te organiseren. Een ambtelijke werkgroep is op dit moment bezig met het
ontwikkelen van digitale participatie. Naar verwachting is er een digitaal participatieplatform
beschikbaar na de zomer van 2022.
Doelstelling 2: Het ontwikkelen van samenspel met onze partners.
"Een stad waar je bij wilt horen" is een stad die open staat voor vernieuwing en waaraan mensen
en organisaties méé kunnen bouwen. Dat begint bij ontmoetingen tussen mensen, bij het durven
combineren van kennis en kunde uit verschillende rollen (van ondernemer tot wetenschapper) en
verschillende sectoren (van IT tot zorg). Vervolgens vraagt dit ook om nieuwe manieren van
werken, nieuwe rollen en verantwoordelijkheden voor raad, bestuur, ambtelijke organisatie en
onze partners waaronder de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Dienst Gezondheid & Jeugd en
Sociale Dienst Drechtsteden. Voorbeelden van dit samenspel zijn ook te vinden in de andere
beleidsprogramma's. Zoals de Omgevingsvisie, gebiedsontwikkeling Spoorzone en de
bereikbaarheidsopgave (Bouwend en Bereikbaar Dordrecht).
We stellen een toekomstverkenning op.
Begroting 2021
In 2020 hebben we als uitwerking van de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022 een
Perspectiefnota opgesteld. De centrale vraag halverwege deze bestuursperiode was; doen we de
dingen goed? De voorgenomen dialoog en gesprekken met de stad die we aan de hand van deze
Perspectiefnota hadden willen voeren, hebben we door de coronacrisis moeten aanpassen. In 2021
stellen we daarom een toekomstverkenning op, waarmee we de stad met behulp van
gesprekstafels willen betrekken op diverse onderwerpen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 hebben we een toekomstverkenning opgesteld en aangeboden aan de raadfracties. Het
document
'Drieluik Gemeente Dordrecht 2021: Perspectief op de stad, de financiën en sturing & organisatie'
is opgesteld door de ambtelijke organisatie. Met het oog op de nieuwe bestuursperiode heeft dit
document als doel politieke partijen handvatten te bieden voor (toekomstige) keuzes voor onze
stad. Het Drieluik gaat in op landelijke trends en ontwikkelingen die de ambtelijke organisatie ziet
en geeft een vertaling van deze ontwikkelingen voor Dordrecht. Verder bevat de notitie suggesties
voor bouwstenen die in overweging genomen kunnen worden bij het nemen van politieke keuzes.
Wij werken aan een privaat publieke samenwerking om cybersecurity aan te
pakken.
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Begroting 2021
Dordrecht krijgt subsidie vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid om cybersecurity op een
nieuwe manier aan te pakken. Bij het vergroten van de digitale weerbaarheid van de stad focussen
we ons op drie doelgroepen: jongeren, MKB- ondernemers en laaggeletterden. We hanteren de
netwerkfilosofie, waarbij we gebruik maken van bestaande structuren en netwerken van onze stad:
 Voor jongeren werken we onder meer samen met het onderwijs en het jongerenwerk.
 Voor ondernemers in de MKB trekken we samen op met ondernemers- en
werkgeversorganisaties en het Cyberweerbaarheidsnetwerk Drechtsteden.
 In samenwerking met de Haagse Hogeschool (HHS) en Stichting Lezen en Schrijven zorgen we
dat digitale weerbaarheid onderdeel is van het lespakket voor laaggeletterden.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Zie ook programma Leefbaar en Veilig Dordrecht. Binnen de verschillende gemeentelijke domeinen
veiligheid, sociaal, onderwijs, economie en publieksdiensten wordt actief samengewerkt.
Bestaande structuren en netwerken worden benaderd om een rol te spelen in de strijd tegen de
steeds verder toenemende digitale criminaliteit. Wij sluiten direct aan bij de praktijk van alledag en
zetten in op structurele borging. Meer lezen: Factsheet Dordrecht Digitaal Weerbaar. Wij nemen
deel aan de Citydeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Samen met een aantal steden, ministeries
en andere partijen worden in deze City Deal creatieve en innovatieve toepassingen bedacht voor
cyberveiligheid. Zie ook programma Leefbaar en Veilig Dordrecht, doelstelling 3, activiteit 1.

We stellen een (start)notitie op met de werktitel "Smart Society".
Begroting 2021
We zien mogelijkheden om door gebruik van digitale en technologische middelen waarde toe te
voegen aan de stad. Daar zijn we al mee bezig, onder andere in de dienstverlening, door Smart
City en door met gebruik van data te sturen en innoveren. We zien mogelijkheden om daarin te
versnellen en innoveren en samen met partners de ontwikkelopgaves voor de stad te faciliteren.
We haken daarbij aan bij de Regiodeal waar digitale innovatie een speerpunt is om lokaal te
versnellen. We stellen een visie Smart Society op en beginnen met een startnotitie.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De startnotitie Smart Society is in 2021 door de raad vastgesteld. We werken aan de basis op
orde, aan inzicht en overzicht door middel van data gestuurd werken. We blijven samen met
partners in de stad gebruik maken van nieuwe technologie. Behulpzaam hierbij zijn onder andere
het Smart City innovatiefonds en onderdelen van de regiodeal Digital Mainport. Inhoudelijk kiezen
we voor focus op de thema's Levendige Binnenstad en voorkomen van armoede. De startnotitie
wordt uitgewerkt in een koersdocument dat in maart 2022 aan de raad is aangeboden.
Doelstelling 3: De dienstverlening is goed en maakt het inwoners, ondernemers of
maatschappelijke organisaties zo makkelijk mogelijk.
De ingewikkelde samenleving vraagt een eerlijke en begripvolle overheid met menselijke maat.
Iedere inwoner heeft daarin zijn eigen behoefte. Daarop inspelen, is de rode draad van onze
dienstverlening de komende jaren. Wij maken het verschil voor de inwoners door, waar nodig,
extra tijd en aandacht te geven. De digitale revolutie gaat hard. We leven niet meer in een
veranderd tijdperk, maar in een tijdperk van continue verandering. De overheid gaat hier in mee.
Naast werken aan innovaties werken we hard aan het verbeteren van de huidige digitale
dienstverlening. Niet de omvang, maar de kwaliteit en het gebruiksgemak is hierin het
uitgangspunt.

We gaan nauwere relaties leggen en samenwerkingsafspraken maken met
ketenpartners.
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Begroting 2021
Inwoners zien de gemeente als één organisatie. Samenwerking met ketenpartners (in- en extern)
is daarbij essentieel om meer als één overheid op te treden en te zorgen voor echte oplossingen.
Voorbeelden van ketenpartners zijn onder andere de politie, hulpverleners, GGD, Leger des Heils
enzovoort. We gaan de samenwerking met ketenpartners verder vormgeven. Dit vraagt kennis van
de sociale kaart, inzicht in ketens, overleg met ketenpartners en ketenregie. Dit doen we onder
andere voor mensen met weinig digitale vaardigheden, beperkte taalvaardigheden of met een
beperking.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 is er via de campagne 'Huh, wat bedoelt u?' aandacht besteed aan toegankelijke
dienstverlening. Deze campagne wordt in 2022 vervolgd. Stappen in deze campagne zijn: Klikoacties in de stad voor bewustwording en voorbeelden van ontoegankelijke communicatie.
Daarnaast helpen we bij het vereenvoudigen van taal en verbeteren we de taaltoegankelijkheid.
Ook binnen onze eigen gemeentelijke organisatie is er beweging om de urgentie van toegankelijk
schrijven voor het voetlicht te brengen. Deze wordt voortgezet in 2022.
We nemen actief deel aan landelijke innovaties die de dienstverlening direct
verbeteren.
Begroting 2021
We toetsen of nieuwe technologieën van meerwaarde zijn voor de dienstverlening. We kiezen
ervoor om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van technologieën met meerwaarde. Dit
doen we onder andere door een proef met een chatbot. Daarnaast werken we samen met de
gemeenten Arnhem, Nijmegen en partners om ID-Contact te ontwikkelen en te toetsen. Dit is een
nieuwe vorm van digitale identificatie, via chat, bellen en videobellen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
We zijn gestart met het toevoegen van verschillende vragen over de openbare ruimte aan de
chatbot: virtuele assistent Gem. Het is belangrijk dat Gem kan herkennen wat de inwoner bedoelt.
Zodat inwoners ook buiten openingstijden snel en gemakkelijk antwoord kunnen krijgen. Dit
werken we steeds verder uit. ID contact: Het webinar voor gemeenten was een groot succes. Ruim
120 collega’s uit Nederland zijn meer te weten gekomen over ID Contact. We zijn gestart met de
evaluatie van het project. Het is al duidelijk dat inwoners zich via ID contact op een veilige manier
kunnen identificeren tijdens hun contact met de gemeente.

We optimaliseren de online dienstverlening aan de hand van data-analyse.
Begroting 2021
We meten continu het gedrag van onze bezoekers op de website. We verzamelen en analyseren
data zoals:
• hoe ervaren bezoekers de website,
• kunnen bezoekers informatie vinden,
• waarom haken bezoekers af,
• welke zoektermen gebruiken bezoekers.
De uitkomsten gebruiken we om de online dienstverlening te verbeteren. We doen dit onder
andere bij de processen geboorte en parkeervergunning.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
We streven altijd naar een toegankelijke en prettig leesbare website. Bij de analyse gebruiken we
hiervoor onder andere het analyseprogramma Siteimprove. Aan de hand van deze monitoring
hebben we de meest bekeken webpagina’s geoptimaliseerd (herschreven en heringericht). De
scores voor kwaliteit, toegankelijkheid en zoekmachine optimalisatie (SEO) zijn verder gestegen
voor de groep Inwoners/Dienstverlening. Een keer per twee weken plaatsen we berichten op het
gemeentelijk intranet om collega’s bewust te maken van het belang van toegankelijke
dienstverlening. We laten daarbij concrete voorbeelden zien.
Doelstelling 4: Dordrecht functioneert als centrumstad van de regio en toegangspoort
van de Randstad.
Onze ambities op het gebied van woningbouw en werkgelegenheid kunnen we niet alleen
realiseren. We hebben hiervoor ook andere overheden, maatschappelijke partners, onderwijs en
het bedrijfsleven nodig. De afgelopen jaren hebben we een aantal projecten al samen opgepakt.
Dit gaan we de komende jaren verder uitbreiden en intensiveren.
We nemen het voortouw bij het uitdragen van de regionale visie en ambities
van de Groeiagenda.
Begroting 2021
Bij de realisatie van de Groeiagenda werken we samen met de Drechtsteden gemeenten.
Afhankelijk van het onderwerp kiezen we het meest effectieve schaalniveau van samenwerking:
dat betekent dat we soms de kracht van de regio als geheel inzetten en op andere dossiers juist
met één gemeente of enkele gemeenten samenwerken. We behartigen de belangen van stad en
regio bij hogere overheden, ondernemers en onderwijs. We communiceren op regelmatige basis de
stappen die we zetten in de realisatie van de Groeiagenda (zie ook beleidsprogramma Bouwend en
Bereikbaar Dordrecht).

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 hebben we de laatste stappen gezet van de inbedding van de ruimtelijk-economische
taken in de organisatie van Dordrecht. Vanaf 2021 zijn de regionale budgetten op dit terrein
ondergebracht in de Dordtse begroting. De regionale Groeiagenda is als Dordtse opgave
aangewezen en de medewerkers zijn geplaatst binnen de Dordtse organisatie. De regionale
samenwerking heeft verder vorm gekregen onder de noemer van Smart Delta Drechtsteden met
de aftrap van de kwartaalbijeenkomsten voor overheid, bedrijfsleven en onderwijs die in de plaats
komen van de regionale Drechtraad-vergaderingen, en gezamenlijke positionering en lobby als
Smart Delta Drechtsteden.
We werken slagvaardiger samen in de Drechtsteden en Zuidelijk ZuidHolland.
Begroting 2021
In 2020 zijn de eerste ervaringen opgedaan met de nieuwe samenwerkingsvorm in het Ruimtelijkeconomisch domein. Dit naar aanleiding van het rapport van Berenschot (2018) en het advies van
de commissie Deetman (2019). Tijdens drie bestuurlijke conferenties met de Drechtstedencolleges
is in 2020 gesproken over herijking van het samenwerkingsmodel in het Sociaal Domein en op het
gebied van de Bedrijfsvoering. In 2021 maken we een keuze voor een samenwerkingsmodel.
Daarnaast verkennen we samenwerkingskansen met publieke en private partners in Zuidelijk ZuidHolland. Zo werken we in wisselende coalities samen op specifieke onderwerpen. Vanwege de
coronacrisis is een aantal geplande bijeenkomsten verschoven naar 2021.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

25

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 is de regionale samenwerking verder doorontwikkeld:
 De al in 2020 gestarte hosting op ruimtelijke-economisch domein (Groeiagenda) door
Dordrecht werd formeel juridisch ontvlochten uit de GRD.
 In 2021 is door alle zeven Drechtstedengemeenten besloten dat per 2022:
1. de Sociale Dienst Drechtsteden wordt aangestuurd via een GR Sociaal
(collegeregeling).
2. Dordrecht de servicegemeente is voor de bedrijfsvoering.
3. de Drechtraad is opgeheven.
4. vier keer per jaar een triple-helix bijeenkomst plaatsvindt (overheid, onderwijs,
ondernemers en maatschappelijke partners) als platform voor ontmoeting en
inspiratie.
 Door corona zijn de strategische netwerkbijeenkomsten Zuidelijk Zuid-Holland (18 gemeenten
van Goeree tot Gorinchem) uitgesteld. Dordrecht als centrumstad organiseerde deze met als
doel de strategische positie van de regio te versterken. Digitale alternatieven bleken niet
rendabel. Wel heeft de regio Zuid-Holland Zuid (10 gemeenten) zich aangemeld als casusregio
voor een landelijk onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK), de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksbureau Berenschot naar Bestuurlijke
Regionale Ecosystemen (BRE). Daarin verkennen we hoe de bestuurlijke verbanden zich
verhouden tot de economische en maatschappelijke netwerken in het gebied. De gedachte is:
hoe beter het samenspel tussen de verschillende netwerken, hoe beter een regio presteert in
termen van 'brede welvaart'. Daarnaast willen de casusregio's van elkaar leren: welke succesen faalfactoren zijn er? Het onderzoek wordt meegefinancierd door provincie Zuid-Holland.
We investeren in onze strategische lobbykracht.
Begroting 2021
We behartigen onze belangen via actieve participatie in bestuurlijke netwerken zoals de VNG, G40
en de Verstedelijkingsalliantie. En dit doen we ook voor specifieke dossiers op verschillende
schaalniveaus (provinciaal, nationaal of Europees). Voorbeelden van deze dossiers zijn externe
veiligheid, infrastructuur en spoorzone. We geven prioriteit aan de invulling van sleutelrollen die
onze informatiepositie versterken en onze strategische lobbykracht vergroten. We zien Dordrecht
als geïntegreerd onderdeel van het Europese (stedelijke) netwerk. We denken in termen van
internationalisering, en zetten in op de grotere invloed van de Europese Unie en de kansen die dit
biedt. In de ontwikkeling van de netwerkorganisatie gemeente Dordrecht, gaan wij scherper en
duidelijker aan de slag met Europese netwerken.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Via de VNG is in 2021 aandacht bij het Rijk gevraagd voor een reële tegemoetkoming voor de
toenemende kosten in het sociaal domein. Dit onder andere via een verruiming en een andere
verdeling van het gemeentefonds. Daarnaast is via de VNG en de G40 onder andere ingezet op
voldoende uitvoeringsmiddelen voor het klimaatakkoord en de energietransitie, het schrappen door
het Rijk van de geplande bezuiniging op de Jeugdhulp (€ 500 miljoen) en afschaffing van de
zogeheten opschalingskorting. In 2021 hebben we formeel en informeel onze dossiers onder de
aandacht gebracht. Zowel in Den Haag (ministeries, Tweede Kamer, Kabinetsformatie) als in
Brussel. Ondanks corona hebben we beslissers naar Dordrecht gehaald (digitaal) om onze lobby
voor onder meer de spoorzone kracht bij te zetten en dit heeft geleid tot meerder
subsidietoekenningen. Verder is Dordrecht lid geworden van drie fora van Eurocities (Sociaal,
Duurzaamheid en Mobiliteit)

Jaarstukken 2021 Dordrecht

26

Welke verbonden partijen hebben bijgedragen?
Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden
partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen
aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht.
We geven daarbij niet alleen een indicatie over het afgelopen jaar, maar ook een actuele stand van
zaken (status april 2022).

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Onderdelen

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Website




Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats

www.drechtsteden.nl

www.socialedienstdrechtsteden.nl
De GRD bestaat niet meer, vertegenwoordiging niet meer van toepassing. In de
GR Sociaal (GRS) zijn dat de heren P.J. Heijkoop (voorzitter) en M.D. Burggraaf
(lid) van het AB.
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk
belang

Niet meer van toepassing

Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Niet meer van toepassing, de GRD is aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht
is voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente
geworden per 1-1-2022.
Actuele risico's d.d. april 2022 van de GRS

Risico's








De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie geven risico's
dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten
voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis
druk op de aantallen bijstandontvangers, de aantallen schuldhulpverlening
en minimabeleid.
De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele
vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van
intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de
ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie
van het abonnementstarief, de kosten stijgen.
De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q.
verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen.
De kosten bewindvoering blijven stijgen.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ)
Onderdelen

Website

Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang
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Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ)
Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV)
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ)
www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.jeugdzhz.nl
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl
www.ravzhz.nl
Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Dhr. B.C.M. Stam, lid van Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht.
Dordrecht
Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke
gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling,
onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp.
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Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022











Risico's

Tijdens de COVID-19-epidemie heeft de DG&J personele inzet gepleegd voor
de snel opgerichte COVID-19 uitvoeringsorganisatie. Inmiddels is in de
realisatie van de inhoudelijke doelstellingen zichtbaar dat op de meeste
vlakken personeel van de DG&J weer terugvloeit naar de 'reguliere DG&Jorganisatie', dan wel dat voldoende capaciteit is aangetrokken in de
afgelopen maanden om de reguliere activiteiten op te pakken.
In 2022 worden de programma's Geweld Hoort Nergens Thuis, Veilig
Opgroeien is Teamwerk (VOiT), de beweging naar 0 uithuisplaatsingen, plus
de ontwikkelingen van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming
samengevoegd onder de werktitel V(O)iT (Veilig (Opgroeien) is Teamwerk).
Doel hiervan is alle programma's en projecten met raakvlakken binnen zorg
en veiligheid onder één paraplu te scharen om zo in samenhang tot integrale
en concrete resultaten te komen.
In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GR DG&J het besluit
genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ niet meer een apart
onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt
ondergebracht bij de DGJ. Dit leidt onder meer tot een wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling.
Sinds begin 2021 zijn een Netwerk MT Jeugd ZHZ en een
Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Jeugd ZHZ ingericht. De tien gemeenten
zijn via deze lijn eigenaar van een gezamenlijke ontwikkelagenda. De
ontwikkelagenda betreft de trajecten waarop we gezamenlijk de focus
leggen, omdat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Denk aan
Jeugdhulp Naar Voren, Anders Zorgen en Beter begroten & monitoren.
Uitwerking gebeurt veelal lokaal, met een bestuurlijk en ambtelijk
opdrachtgever per traject. Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J kan zich
hierdoor richten en (beter) focussen op de aldaar belegde (gedelegeerde)
taken.

Per 1 januari 2021 is de DG&J niet meer de vergunninghouder van de
Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De DG&J kan dus niet meer
aangesproken worden op de eisen uit de Wet ambulancevoorzieningen c.a.
In de loop van 2023 zal, zoals nu gepland, ook de detachering van personeel
stoppen.
Actuele risico's d.d. april 2022











De kosten voor het bestrijden van COVID-19 zijn naar verwachting € 63
miljoen in 2021. Als het Rijk deze meerkosten niet volledig vergoedt, volgt
een eenmalige extra inwonerbijdrage in 2022 of latere jaren.
Frictiekosten en onvoldoende afbouw van structurele kosten door de
uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik.
Onvoldoende weerstandsvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene)
tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling
van reserves te hebben).
Boeggolf-effect c.q. zwaardere problematiek door uitgestelde zorg tijdens de
COVID-19-crisis.
Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp.
Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp.
Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp.
(Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang
gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp. Toename
van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ.
Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan
lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(GR OZHZ)
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en
Dagelijks Bestuur
Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur
Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,

Deelnemers
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Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Risico's

Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland.
Dordrecht
De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de
regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het
omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van
vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023
en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt (naar verwachting) gelijktijdig
met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers
ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In
Zuid-Holland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken
bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de
aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de
bouwleges. De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze
afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het
Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft
aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de
bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd. OZHZ
voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel.
Actuele risico's d.d. april 2022







OZHZ merkt de gevolgen van de coronacrisis: extra werkzaamheden zoals
handhaving noodverordening, vergunningverlening voor het vergroten van
terrassen en minder evenementen. De verwachting is dat de legesinkomsten
van extra bouwaanvragen voldoende zijn om de toename in kosten bij OZHZ
en de gemeente te dekken.
Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet kwaliteitsborging bouw).
OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland
taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog
uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen
aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op
taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te
voeren gewaarborgd blijft.
De gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) waren ook
in 2021 nog voelbaar. Anderzijds kan ook worden gesteld dat in Dordrecht
relatief weinig bouwprojecten echt stilliggen als gevolg hiervan. Ook is er
door het opgestelde handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot
maximaal 40 woningen) snel inzicht in de gevallen waar de bouw doorgang
kan vinden en hoeven voor minder initiatieven aanvullende gegevens
aangeleverd te worden.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
(GR VRZHZ)
Onderdelen

Website





Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid
Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC)

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
www.vrzhz.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. A.W. Kolff, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur
(kroonbenoeming)

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht.
Dordrecht

Vestigingsplaats
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Openbaar of gemeentelijk
belang






Relevante
beleidsinformatie

Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de
regio).
Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het
beheersen van de risico’s).

Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat
alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp
gebeurt).
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022





Risico's

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van:
crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige
hulpverlening.

De afgelopen tijd stonden de bestrijding van de coronacrisis en de kritieke
processen zoals brandbestrijding en hulpverlening voorop. Naar verwachting
kunnen de prioriteiten in 2022 ook weer meer naar de overige taken en
processen worden verlegd, hoewel er situatie in de Oekraïne ook hierop
effect kan hebben.
De GR VRZHZ heeft het ontwerp beleidsplan 2022-2025 vastgesteld.

Landelijke ontwikkelingen: de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's is
afgerond. Waar mogelijk zijn de gevolgen meegenomen bij het opstellen van
het beleidsplan 2022-2025.
Actuele risico's d.d. april 2022







De uittreding van Leerdam en Zederik geeft een financieel tekort van
jaarlijks € 1,5 miljoen. De Veiligheidsregio heeft in 2019 besloten dat dit
tekort niet tot hogere bijdragen van deelnemers moet leiden. Hiervoor past
VRZHZ de komende jaren het kostenniveau aan met als doel een volledig
kostendekkende begroting in 2024. In de tussenliggende jaren wordt de
uittreedsom van Leerdam en Zederik gebruikt om tekorten af te dekken. Het
niet realiseren van een kostendekkende begroting maakt dat de toekomstige
deelnemersbijdrage aan de VRZHZ hoger kan uitvallen.
Naast het oplossen van frictie is sprake van toegenomen kosten voor onder
andere ICT en extra inhuur. Het algemene beeld is dat er steeds minder
ruimte is om ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen. Dit geeft een
financieel knelpunt van € 1 miljoen structureel. In 2021 vond een bestuurlijk
gesprek plaats over het geheel van financiële ontwikkelingen.
De financiële gevolgen van de nieuwe cao-afspraken over functioneel
leeftijdsontslag voor beroepsbrandweer zijn doorgerekend. Er is een
voorziening gevormd die deze lasten volledig afdekt. Het risico op hogere
lasten is hierdoor afgenomen. Nieuwe aanpassingen van de cao en
wijzigingen in het gebruik van de regeling kunnen ervoor zorgen dat de
gevormde voorziening aangevuld c.q. afgeroomd moet worden.

Wat zijn de indicatoren?
De basis: BBV-indicatoren
Vanuit de basis BBV-indicatoren is geen logische koppeling te maken met dit beleidsprogramma,
BBV-indicatoren zijn hier dan ook niet opgenomen. Lees in de leeswijzer meer informatie over de
werking van en het verschil tussen aanvullende en BBV-indicatoren.
Aanvullende indicatoren
Hieronder treft u de vier aanvullende indicatoren voor het programma Samenwerkend en
Verbindend Dordrecht. De indicatoren hebben een duidelijke link met de doelstellingen van dit
programma, gericht op de onderwerpen 'initiatieven', 'samenspel met partners' en
'dienstverlening'. Voor alle indicatoren geldt dat het streven is het (nog) beter te doen dan bij de
nulmeting gemeten, in een opwaartse trend waarde.

Aanvullende indicatoren
A. Initiatieven: rapportcijfer dat initiatiefnemers
geven voor de wijze waarop de gemeente met
initiatief is omgegaan.
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0-Waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2022

7,5 (2019)

7,6 (2020)

Trend hoger
dan 0-waarde
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B. Initiatieven: aandeel bewonerspanel dat het
33% (2019)
29% (2021)
(helemaal) eens is met de stelling "Inwoners en
organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën
en initiatieven te realiseren".
C. Samenspel met partners: aandeel
27% (2019)
30% (2021)
bewonerspanel dat het (helemaal) eens is met
de stelling: "De gemeente betrekt inwoners bij
haar plannen, activiteiten en voorzieningen".
D. Dienstverlening: waardering dienstverlening van
Balie: 8,2;
Balie: 8,5;
gemeente voor inwoners; rapportcijfer voor
Telefoon: 7,4; Telefonie: 8,0;
persoonlijk contact via balie en telefoon en
Online
Online
online dienstverlening.
Dienstverlening:dienstverlening:
6,5 (2018)
7,3
(gemiddelde
over 2021)
Bron
A.

Trend hoger
dan 0-waarde

Trend hoger
dan 0-waarde

Trend hoger
dan 0-waarde

Frequentie

Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Monitor Dordtse
initiatieven
B. Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Monitor Dordtse
initiatieven / Monitor Communicatie en Bestuur (2021)
C. Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Monitor Dordtse
initiatieven / Monitor Communicatie en Bestuur (2021)
D. Gemeente Dordrecht

Eens per jaar
Eens per jaar
Eens per jaar
Eens per jaar

Wat heeft het gekost?
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de
belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele
begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde
baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Lasten

29.301

23.993

Baten

11.277

10.464

Saldo

18.025

13.529

Toevoeging reserves

265.403

266.383

Onttrekking reserves

271.235

271.820

Totaal programma

12.192

8.093
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Leefbaar en Veilig Dordrecht
Wat hebben we bereikt?
Het coronavirus heeft ook in 2021 veel effect gehad op het gebied van veilig en stabiliteit. Zo is
een duidelijke afname van het aantal misdrijven te zien en zette de daling van het aantal
woninginbraken zich door. De overlast nam over het algemeen af, maar de overlast door personen
met onbegrepen gedrag nam juist toe. Ondanks de beperkingen die we afgelopen jaren hebben
ervaren door de coronamaatregelen, zijn ook in 2021 waardevolle resultaten behaald. Zo zien we
onder meer dat:
 volgens plan uitvoering wordt gegeven aan de integrale aanpak Kromhout.
 het convenant en uitvoeringsplan Woonoverlast is vastgesteld en geïmplementeerd.
 concrete acties zijn uitgevoerd om het messenbezit onder jongeren terug te dringen, onder
andere met de campagne 'Drop it' die eind 2021 van start is gegaan.
 het haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een Risk Factory is opgeleverd en alle
Dordtse koepels voor primair onderwijs hiervoor een intentieverklaring hebben ondertekend.
 ondanks strenge coronamaatregelen evenementen hebben kunnen plaatsvinden, waarvan de
Dordtse Feesten een mooi voorbeeld is.
We verwachten dat gezien alle trends en ontwikkelingen de taken en verantwoordelijkheden op het
gebied van veiligheid alleen maar toe zullen nemen. Dit vraagt om een consequente, intensieve
inzet van de gemeente en onze samenwerkingspartners.

Verantwoording over beleid
Doelstelling 1: Tegengaan van overlast.
Problemen als woonoverlast, jeugdoverlast, overlast van personen met verward gedrag,
aandachthuishoudens wapenbezit en drank- en drugsoverlast veroorzaken druk op de sociale
kwaliteit in de woonomgeving. Bewoners en professionals werken samen om de overlast te
beperken. We bevorderen daartoe de sociale samenhang in de wijken. Een kleine groep Dordtse
inwoners heeft ernstige problemen op meerdere leefgebieden, die veelal zowel de zorg als aan
veiligheid raken. Vroegtijdig ingrijpen en samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid
vergroot de kans op verbetering. De aanpak aandachthuishoudens en de inzet van de sociaal
pontonnier, de gemeentelijke interventiespecialist en de re-integratie officier dragen hieraan bij.
ENDPMEND
We continueren de integrale overlastaanpak in de openbare ruimte.
Begroting 2021
De Lijnbaan, Vogelbuurt en het Kasperspad blijven aandachtsgebieden. Indien noodzakelijk worden
er andere buurten met concentratie van problemen aan toegevoegd. We zetten in op
vroegsignalering van problemen en snelle interventies. We continueren de integrale ketenaanpak.
De inzet van zowel de kerngroep en het interventieteam wordt daardoor op het huidige niveau
gehandhaafd. Voor het delen van de gegevens wordt een nieuw lokaal convenant opgesteld met de
partners.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Het aantal overlastmeldingen is in 2021 met 336 afgenomen tot 3.538 meldingen. Jeugdoverlast
laat een duidelijke afname zien. Overlast van personen met verward gedrag is toegenomen. Dit is
vergelijkbaar met het landelijke beeld en te relateren aan de pandemie. Aan de integrale aanpak
Kromhout is volgens het plan uitvoering gegeven. In Krispijn is extra inzet geweest op overlast
veroorzaakt door een drillrapgroep. Door die inzet is de overlast verminderd. De herijking van de
Kerngroep en Interventieteam heeft een inhaalslag tot gevolg gehad, waardoor relatief veel
personen besproken zijn in de Kerngroep en hulp is aangeboden (60) en/of een huisbezoek hebben
gehad (57). Er is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw convenant.
We versterken de aanpak van woonoverlast.
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Begroting 2021
De problematiek van woonoverlast is complex en neemt toe en daarmee ook de inzet en de rol van
de overheid. Zorgpunt is de toename van woonoverlast door verwarde, zorgmijdende personen en
de beperkte invloed die we hierop hebben. We werken met een nieuw regionaal convenant voor
gegevensdeling. In het uiterste geval dwingen we het stoppen van overlast en het accepteren van
zorg via een gedragsaanwijzing af. Instrumenten die we in kunnen zetten zijn een last onder
dwangsom, een tijdelijk huisverbod of een woningsluiting.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Het convenant en het uitvoeringsplan Woonoverlast is vastgesteld en geïmplementeerd. Van 70
behandelde casussen waren er 25 complex tot ernstig en zijn er 35 (nagenoeg) afgerond. Op basis
van de Wet aanpak woonoverlast is één bestuurlijke waarschuwing gegeven, één dwangsom
ingevorderd en is het beroep in een rechtszaak ongegrond verklaard. Voor bewoners is een
communicatiecampagne gestart. Screening van nieuwe huurders (crimineel en overlast gevend
gedrag) om woonoverlast te voorkomen is in 4 kwetsbare gebieden ingezet.
We pakken drugsoverlast aan.
Begroting 2021
Samen met onze partners en bewoners blijven we de drugsoverlast, met name rond scholen en
winkelcentra, stevig aanpakken. We voeren structureel overleg met coffeeshophouders. De politie
en handhaving voeren (onaangekondigde) controles uit, incidenteel vergezeld door de
belastingdienst. Om straathandel in drugs aan te pakken legt de burgemeester, in aanvulling op
het strafrecht, aan dealers een bestuurlijke last onder dwangsom op.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Samen met onze partners en bewoners hebben we ingezet op het verminderen van drugsoverlast.
Zo zijn 36 lasten onder dwangsom opgelegd wegens straathandel in drugs. Als gevolg van
coronamaatregelen hadden coffeeshops andere openingstijden of enkel een afhaalloket. Deze
aanpassingen in de bedrijfsvoering hebben niet tot grote problemen geleid. Het jaarlijkse overleg
van de burgemeester met alle coffeeshophouders heeft in 2021, mede vanwege de COVIDbeperkingen, niet plaatsgevonden.
We zetten cameratoezicht flexibel in.
Begroting 2021
Als daar aanleiding toe is, zet de burgemeester voor een bepaalde periode in een aangewezen
gebied, cameratoezicht in om overlast en criminaliteit tegen te gaan. In afstemming met de politie
wordt cameratoezicht ingezet bij maatschappelijk onrust, demonstraties, de jaarwisseling of
andere situaties.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Naar aanleiding van de evaluatie cameratoezicht aan de Tolbrugkamp is vastgesteld, dat het
cameratoezicht een belangrijke bijdrage levert aan de subjectieve en objectieve veiligheid.
Hierdoor is besloten om het cameratoezicht tot 1 oktober 2022 te verlengen. Deze termijn doet
recht aan de situatie in het gebied. Daarnaast is cameratoezicht ingezet bij overlastlocaties van
straatraces, vuurwerk en tijdens de jaarwisseling. We zijn gestart met in- en extern beleid om
regie, taken en knelpunten rondom cameratoezicht goed in beeld te brengen.
We zoeken oplossingen voor verkeersoverlast.
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Begroting 2021
In aanvulling op de top 20 verkeersonveilige wegen en de aanpak daarvan (zie programma
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht) onderzoeken we hoe we de snelheidsovertredingen in de
wijken kunnen beperken. We zetten in op aanvullende mogelijkheden om de snelheid op
wijkwegen omlaag te krijgen (onder andere 30 km zones en naleving verkeersregels middels
gedragsbeïnvloeding/nudging). We maken doorlopend afspraken met de politie over handhaving
van verkeersregels op hotspots.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 hebben we naast de top20 verkeersonveilige plekken ook andere locaties aangepakt, vaak
op verzoek van bewoners. Een voorbeeld is de Willem Marisstraat. Daar zijn in overleg met
bewoners maatregelen getroffen om verkeersoverlast (met name te hard rijden) te verminderen.
Daarnaast rouleren nog steeds mobiele snelheidsdisplays door de wijken. Deze volgen een vaste
lijst met locaties, maar worden ook op verzoek/in overleg opgehangen op andere plekken waar
bewoners overlast ervaren. Een voorbeeld is de Reeweg Zuid. Doorlopend hebben we contact met
de politie over handhaving. In 2021 is in het driehoeksoverleg het onderwerp flitspalen extra
aangehaald, waaronder eventuele mobiele flitspalen.
We pakken het wapenbezit aan.
Begroting 2021
Er zijn grote zorgen over de bewapening van jongeren in Dordrecht. De huidige tendens binnen de
gemeente Dordrecht is dat ook potentiële slachtoffers zich aan het bewapenen zijn om zich in het
geval van een voorval te kunnen 'verdedigen'. De gemeente zet met diverse partners zoals de
politie, Openbaar Ministerie en jongerenwerk, een mix van preventieve en repressieve maatregelen
in om het wapenbezit en -gebruik - met name onder jongeren - terug te dringen. Tijdelijke inzet
van preventief fouilleren in een veiligheidsrisicogebied is één van de maatregelen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Partijen in de stad werken nauw samen aan het terugdringen van het wapenbezit bij jongeren. Het
gezamenlijke plan is opgebouwd uit repressieve en preventieve elementen, die elkaar versterken.
In 2021 is concreet ingezet op preventief fouilleren, wapen inleveracties, voorlichtingen op
scholen, groepsaanpak en talentontwikkeling. Eind 2021 is de campagne 'Drop it' van start
gegaan. Deze campagne is gebaseerd op basis van kennis uit de gedragswetenschap en
vormgegeven op basis van gesprekken met jongeren en professionals. Doel van de campagne is
het gedrag van jongeren te beïnvloeden.
Doelstelling 2: Bestrijden van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
De strijd tegen ondermijnende criminaliteit blijft de komende jaren internationaal, landelijk,
regionaal en lokaal een speerpunt. Het nieuwe landelijke Multidisciplinair Interventieteam (MIT)
groeit de komende jaren uit tot een team van enkele honderden extra specialisten om de aanpak
van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken. Samen met de versterkingsgelden,
die het Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) heeft gekregen uit het landelijke
ondermijningsfonds, wordt in de regio Rotterdam extra ingezet op de strijd tegen ondermijning. De
brede aandacht voor ondermijning en de actiegerichte houding van verschillende ketenpartners
moeten we vast zien te houden om greep te krijgen op deze vorm van ondermijnende criminaliteit
die de maatschappij ontwricht.
We versterken een eerlijk ondernemersklimaat door het uitvoeren van
integrale controles.
Begroting 2021
In 2021 zetten we de inzet van integrale controles van bedrijven (zoals horeca en detailhandel)
voort. Daarnaast worden deze controles uitgebreid naar de bedrijventerreinen en het havengebied
(inzet op risicobranches). De burgemeester zal, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven,
gebruik maken van zijn bevoegdheid om branches, gebieden of objecten vergunningplichtig te
maken ter bestrijding van een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat (art. 2:41
APV).
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Door de coronamaatregelen zijn niet alle voorgenomen integrale controles doorgegaan. In januari
en september hebben er enkele controles plaatsgevonden, indien de maatregelen dit toelieten. De
bedrijven die we in september controleerden, bevonden zich op een bedrijventerrein. Geen gebruik
is gemaakt van de mogelijkheid van het inzetten van de vergunningplicht op grond van art. 2:41
APV.
We pakken criminele families aan.
Begroting 2021
Crimineel gedrag gaat binnen families soms van generatie op generatie over. Dergelijke criminele
familieverbanden kunnen ook een rol spelen in de georganiseerde criminaliteit. Wanneer blijkt dat
er binnen Dordtse families sprake is van crimineel gedrag dat van generatie op generatie wordt
overgedragen, wordt gewerkt met een familiegerichte aanpak.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Er zijn bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit geen situaties aan het licht gekomen die zich
leenden voor een familiegerichte aanpak.
We pakken mensenhandel en illegale prostitutie aan.
Begroting 2021
We continueren het bestuurlijk toezicht op vergunde en onvergunde seksbedrijven en inrichtingen.
We hebben oog voor alle verschijningsvormen van mensenhandel en verkennen daarin de
eventuele mogelijkheden van bestuurlijk optreden (in regionaal verband). Daarnaast gaan we door
met het intensiveren van de signalerende functie van het lokaal bestuur over de volle breedte. In
2021 wordt een besluit genomen over het regionaal organiseren van de zorgcoördinatie voor
slachtoffers van mensenhandel.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De regionale mensenhandel monitor is opgeleverd. Deze geeft inzicht in de aard en de geschatte
omvang van mensenhandel en de geleverde inspanningen. Ook zijn de aandachtfunctionarissen
mensenhandel getraind en is met samenwerkingspartners een meldroute ontwikkeld. Het voorstel
voor één centraal meldpunt en zorgcoördinatie voor slachtoffers is gereed. Ook is het regionale
controleteam gestart met controles op de onvergunde seksbranche in Dordrecht. Het
sekswerkbeleid is geactualiseerd. Er is gestart met de implementatie van de nieuwe vergunningen
voor de seksbedrijven en de verkenning voor thuiswerkbeleid. In 2021 zijn vijf overtredingen in
verband met onvergund sekswerk geconstateerd en er zijn twee waarschuwingen gegeven en 3
panden gesloten.

We continueren de integrale aanpak hennepteelt.
Begroting 2021
Hennepkwekerijen worden strafrechtelijk geruimd en na ontmanteling worden bestuurlijke
maatregelen getroffen. Inwoners lichten we voor over gevaren van illegale hennepkwekerijen en
het herkennen van signalen van illegale hennepteelt.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De burgemeester heeft in 2021 elf woningen gesloten vanwege de handel in drugs. Het ging in zes
gevallen om harddrugs en vijf keer om softdrugs (hennep). Daarnaast is negen keer een formele
bestuurlijke waarschuwing afgegeven.
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We weigeren of trekken vergunningen, aanbestedingen en subsidies in als
deze worden misbruikt voor het plegen van(ondermijnende) criminaliteit.
Begroting 2021
We maken gebruik van de mogelijkheden die de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt om te voorkomen dat de overheid criminaliteit faciliteert.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Er is voor één vergunningaanvraag advies gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob. Toepassing
van het gemeentelijk Bibob beleid leidt tot een preventieve werking. De toepassing van de Wet
Bibob heeft niet geleid tot directe weigeringen of intrekkingen van subsidies en vergunningen.
Doelstelling 3: Aanpakken van de digitale, vermogens- en geweldscriminaliteit.
De zogenaamde traditionele criminaliteit (zoals woninginbraken, geweld op straat, diefstal van of
uit auto en fietsdiefstal) neemt steeds verder af. Deze trend willen we voortzetten. Tegelijkertijd
zien we - mede door de coronacrisis - dat de digitale dreiging verder toeneemt. Afhankelijkheid van
gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat aantasting kan leiden tot
maatschappelijke ontwrichtende schade. Cyberincidenten kunnen onze maatschappij in het hart
raken en gedurende korte en langere tijd verlammen (Cybersecuritybeeld Nederland 2020). De
uitdaging is ook onze bijdrage te leveren aan het bestrijden van deze vorm van criminaliteit door
de weerbaarheid van inwoners en ondernemers te vergroten.
We werken aan de maatschappelijke weerbaarheid van de digitale dreiging.
Begroting 2021
Bij het vergroten van de digitale weerbaarheid van de stad focussen we ons op drie doelgroepen:
jongeren, MKB- ondernemers en laaggeletterden. We werken samen met organisaties en
netwerken van onze stad aan bewustwording en bieden daarbij concrete handvatten om de digitale
weerbaarheid te vergroten. Sinds oktober 2020 nemen we deel aan de City Deal Cyber Security.
Samen met een aantal steden, ministeries en andere partijen worden in deze City Deal creatieve
en innovatieve toepassingen bedacht voor cyberveiligheid.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Binnen de verschillende gemeentelijke domeinen veiligheid, sociaal (inclusief onderwijs), economie
en publieksdiensten wordt actief samengewerkt. Bestaande structuren en netwerken worden
benaderd om een rol te spelen in de strijd tegen de steeds verder toenemende digitale
criminaliteit. Wij sluiten direct aan bij de praktijk van alledag en zetten in op structurele borging.
Concrete resultaten zijn onder andere webinars voor ouders, ondernemers en jeugdprofessionals,
voorlichting op scholen, promotie van Hackshield, cyberbuddies voor ondernemers en resultaten
van een onderzoek voor digitale veiligheid binnen het cursusaanbod van laaggeletterden. Meer
lezen: Factsheet Dordrecht Digitaal Weerbaar.
We monitoren de voorzieningen die cruciaal zijn in onze stad op digitale
weerbaarheid.
Begroting 2021
Voor de vitale infrastructuur in Dordrecht worden risico's en knelpunten in kaart gebracht en indien
nodig maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Samen met onder meer de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bereiden wij ons voor op gevolgen van digitale verstoringen
door onder meer te oefenen met crisissituaties.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Landelijk wordt veel geïnvesteerd op het verhogen van de digitale veiligheid. De gemeente
Dordrecht heeft verantwoordelijkheden voor haar eigen processen en kan burgers en bedrijven
bewust maken van het belang van digitale veiligheid. Een digitale verstoring kan directe gevolgen
hebben op het dagelijks leven van mensen. Bijvoorbeeld bij de uitval van telefonie of
betalingsverkeer. Samen met onder meer de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hebben wij ons
voorbereid op gevolgen van digitale verstoringen door onder meer te oefenen met crisissituaties.
We blijven ons inzetten voor het bestrijden van de vermogens- en
geweldscriminaliteit.
Begroting 2021
We blijven ons, samen met onder andere politie en inwoners, inzetten om cijfers rond de
vermogens- en geweldscriminaliteit verder te laten dalen. We participeren in de lokale alliantie die
tot doel heeft samenwerking tot stand te brengen en een netwerk te creëren tussen verschillende
organisaties die betrokken zijn bij of te maken hebben met ouderen. De politie heeft een speciale
agent aangesteld voor senioren en veiligheid.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In samenwerking met verschillende partners houden we de cijfers van vermogens- en
geweldscriminaliteit nauwlettend in de gaten. We blijven ons samen met politie en inwoners
inzetten om de cijfers verder te laten dalen. Naast bewustwording creëren we een
handelingsperspectief om slachtofferschap te voorkomen. In samenspraak is de aanpak
fietsendiefstal, het Donkere Dagen Offensief, babbeltrucs en ouderen uitgevoerd om de cijfers te
laten dalen.
Doelstelling 4: Behouden van de sociale stabiliteit in de stad.
Sociale stabiliteit houdt in dat onze samenleving bestand is tegen conflicten van binnenuit en van
buitenaf. Het gaat om het organiseren van duurzame veerkracht in de samenleving zodat deze
tegen ‘een stootje kan’. Dit maatschappelijk evenwicht vraagt om voortdurend onderhoud van
netwerken waarbij iedereen aan zet is: inwoners, gemeenschappen, organisaties, overheid en de
samenleving als geheel. Dagelijks zetten docenten, jongeren- en buurtwerkers, wijkagenten,
zorgverleners, ouders en vrijwilligers in Dordrecht zich in om jongeren een positieve start te geven,
kwetsbare groepen beter mee te laten komen en een veilige, stabiele en democratische
samenleving te waarborgen.
We voeren het actieplan 'Samenwerken aan Sociale Stabiliteit' 2020-2022
uit.
Begroting 2021
Het veranderende dreigingsbeeld geeft aanleiding om, naast jihadisme, ook aandacht te hebben
voor andere vormen van radicalisering, extremisme en polarisatie zoals links-, rechts- en
dierenrechtenextremisme. We werken actief samen met diverse betrokken partijen in de stad om
spanningen te voorkomen dan wel spanningen tussen groepen in de stad te verminderen

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In de raadsinformatiebrief van 19 januari 2021 informeerden we u over het actieplan
'Samenwerken aan Sociale Stabiliteit' 2020-2022.

We onderhouden een netwerk om vroegtijdig signalen te ontvangen die de
sociale stabiliteit kunnen bedreigen.
Begroting 2021
Om signalen te kunnen herkennen worden professionals en bewoners voorgelicht en getraind en
organiseren we kennisbijeenkomsten. We verstevigen de rol en de positie van het Netwerk
Bondgenoten. Met dit netwerk bouwen we, samen met de politie, een relatie op met
sleutelpersonen in de stad in 'vredestijd'. Wanneer er zorgen zijn over onrust in de stad, doen we
een beroep op de deelnemers van het netwerk om een bijdrage te leveren aan het voorkomen dan
wel terugdringen van de onrust.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Het organiseren van weerbaarheid en de veerkracht in coronatijd is een permanente uitdaging. Het
bouwen en onderhouden van (veerkrachtige) netwerken vormt de basis voor zowel het wijkgericht
werken als het sociale- en veiligheidsbeleid. In 2021 is een 20-tal professionals getraind. Een
groep vaders en een groep moeders woonden bijeenkomsten bij over weerbaar opvoeden. Door de
coronamaatregelen zijn diverse fysieke (netwerk)bijeenkomsten niet doorgegaan. Het
signaleringsnetwerk is over actuele ontwikkelingen geïnformeerd via nieuwsbrieven.

Veiligheidsscans maken deel uit van de wijkagenda's.
Begroting 2021
Alle wijken hebben een wijkagenda waar diverse data aan ten grondslag ligt. Meer specifiek zijn
veiligheidsscans gebruikt voor de Mauvebuurt en Sterrenburg I. Deze maken we samen met
partners als corporaties, politie en sociale wijkteams om kwetsbaarheden (met name problemen
achter de voordeur) in wijken vroegtijdig te kunnen herkennen en extra maatregelen te treffen. De
volgende buurt is de buurt Stadspolder en daarna buurten in Centrum en West.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De veiligheidsscan zoals gebruikt in de Mauvebuurt en Sterrenburg zijn gestart. Vanuit het initiatief
van de corporatie hebben in de andere wijken een andere invulling gekregen. Op basis van een
brede mix aan data zijn wijkscans gemaakt, die gebruikt worden voor de wijkagenda's en
wijkprogramma's.
Doelstelling 5: Beheersen van de veiligheidsrisico's in het fysieke domein.
De aanwezige (rijks-)wegen, water, rails, bruggen, tunnels en een industriële en technologische
omgeving leveren bij elkaar veel en vooral specifieke risico’s op het gebied van fysieke veiligheid
(met name brand-, water-, externe veiligheid en crisisbeheersing) op. Deze risico's nemen toe en
worden complexer door een toename van het vervoer over water, weg en spoor, maar ook door
klimaatverandering in combinatie met stedelijke ontwikkelingen. Veiligheidsbewustzijn, veilig
gedrag en zelfredzaamheid zijn belangrijk voor de fysieke veiligheid van de inwoners van onze stad
en het gebruik en inrichting daarvan.
We implementeren de uitkomsten en aanbevelingen van regionale en
landelijke evaluaties.
Begroting 2021
Naar aanleiding van het vastgestelde risicoprofiel in 2020 stelt het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in 2021 een nieuw beleidsplan VRZHZ vast. Voor de gemeente
Dordrecht gaat extra aandacht uit naar maatregelen voor infrastructuur en veiligheid van het spoor
en het versterken van de slimme samenwerking en verbinding in Zuid Holland Zuid. De uitkomsten
en aanbevelingen van de regionale evaluatie van de bevolkingszorg en de landelijke evaluatie van
de Wet Veiligheidsregio's worden waar nodig en zinvol geïmplementeerd.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De uitkomsten van de evaluatie Bevolkingszorg ZHZ zijn voor het grootste deel vastgesteld en
geïmplementeerd. Bijzondere aandacht is besteed aan het op orde krijgen van de basis (bemensen
en faciliteren van de regionale crisisorganisatie) en aan de regionale taakverdeling tussen VRZHZ
en de gemeenten op het gebied van Bevolkingszorg. Een aantal adviezen voortkomend uit de
evaluatie betreffende de invulling/samenvoeging van crisisfuncties wordt nader besproken voordat
dit geïmplementeerd wordt.
De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's heeft eind 2020 een aantal stevige adviezen
gegeven. Een voorbeeld daarvan is dat veiligheidsregio’s een formele rol moeten krijgen in de
nationale crisisstructuur. Nationale maatregelen om een crisis te bestrijden kunnen dan direct met
hen worden afgestemd zodat zij die goed kunnen handhaven. Afgewacht moet worden hoe deze
adviezen zich vertalen in wetgeving en wat de betekenis daarvan voor de veiligheidsregio’s is. Het
is onderwerp van de strategische agenda van het Veiligheidsberaad.
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We bevorderen zelfredzaamheid en onderzoeken of we een Risk Factory
kunnen faciliteren.
Begroting 2021
Een Risk Factory is een fysieke voorziening waarin onze inwoners aan de hand aan nagebootste
praktijksituaties kunnen ervaren hoe om te gaan met onveilige situaties én hoe concreet te
handelen. De Risk Factory is een wetenschappelijk bewezen concept en is een onderdeel van het
programma 'Zelfredzaamheid' Met het programma 'Zelfredzaamheid' bieden we ondersteuning aan
kwetsbare inwoners, ouderen en personen met verward gedrag.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Eind 2021 is het haalbaarheidsonderzoek van de Risk Factory Zuid-Holland Zuid afgerond. Met dit
haalbaarheidsonderzoek wordt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
gevraagd commitment uit te spreken voor het concept. Met Dordtse basisscholen is een bezoek
gebracht aan de Risk Factory in Venlo, waarvan deze film is gemaakt. Het bezoek heeft geleid tot
veel enthousiasme onder het primair onderwijs. Alle Dordtse schoolkoepels hebben een
intentieverklaring ondertekend, waarmee zij aangeven een Risk Factory in Zuid-Holland Zuid te
willen bezoeken.
We ondersteunen organisatoren van evenementen.
Begroting 2021
Door corona zijn veel evenementen niet doorgegaan, vooral in het eerste halfjaar. In de tweede
helft van 2020 is een voorzichtige start gemaakt met het organiseren van kleinschalige en
gecontroleerde evenementen. In samenwerking met het team Openbare Orde en Veiligheid, het
Evenementenbureau, Omgevingsdienst ZHZ en Veiligheidsregio ZHZ worden de organisatoren
ondersteund en begeleid bij het opstarten van evenementen conform de coronamaatregelen. In
2021 wordt dit bij onveranderde omstandigheden conform doorgezet.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Gedurende geheel 2021 hebben evenementenorganisatoren ondersteuning ontvangen op het
gebied van mogelijkheden en onmogelijkheden door corona. Er is constante communicatie geweest
over de maatregelen en op welke manier evenementen eventueel doorgang konden hebben (zodra
de maatregelen dit toelieten).
Een mooi voorbeeld van het organiseren van een evenement onder de strenge maatregelen is de
Dordtse Feesten. Diverse organisatoren en verenigingen hebben zich aangesloten bij dit initiatief
dat vanuit de gemeente gecoördineerd werd. Ook de doorgang van het Sint's MeeSwingFeest is
daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast zijn er ook teleurstellingen geweest, zoals het afgelasten
van de Drechtstadloop een dag, voordat deze zou plaatsvinden. Dit had te maken met de
maatregelen die een dag voor de start werden afgekondigd.

Welke verbonden partijen hebben bijgedragen?
Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden
partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen
aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht.
We geven daarbij niet alleen een indicatie over het afgelopen jaar, maar ook een actuele stand van
zaken (status april 2022).

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ)
Onderdelen

Jaarstukken 2021 Dordrecht




Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ)
Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV)
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Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ)








www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl
www.ravzhz.nl
Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Dhr. B.C.M. Stam, lid van Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht.
Dordrecht
Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke
gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling,
onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
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www.jeugdzhz.nl

Tijdens de COVID-19-epidemie heeft de DG&J personele inzet gepleegd voor
de snel opgerichte COVID-19 uitvoeringsorganisatie. Inmiddels is in de
realisatie van de inhoudelijke doelstellingen zichtbaar dat op de meeste
vlakken personeel van de DG&J weer terugvloeit naar de 'reguliere DG&Jorganisatie', dan wel dat voldoende capaciteit is aangetrokken in de
afgelopen maanden om de reguliere activiteiten op te pakken.
In 2022 worden de programma's Geweld Hoort Nergens Thuis, Veilig
Opgroeien is Teamwerk (VOiT), de beweging naar 0 uithuisplaatsingen, plus
de ontwikkelingen van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming
samengevoegd onder de werktitel V(O)iT (Veilig (Opgroeien) is Teamwerk).
Doel hiervan is alle programma's en projecten met raakvlakken binnen zorg
en veiligheid onder één paraplu te scharen om zo in samenhang tot integrale
en concrete resultaten te komen.
In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GR DG&J het besluit
genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ niet meer een apart
onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt
ondergebracht bij de DGJ. Dit leidt onder meer tot een wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling.
Sinds begin 2021 zijn een Netwerk MT Jeugd ZHZ en een
Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Jeugd ZHZ ingericht. De tien gemeenten
zijn via deze lijn eigenaar van een gezamenlijke ontwikkelagenda. De
ontwikkelagenda betreft de trajecten waarop we gezamenlijk de focus
leggen, omdat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Denk aan
Jeugdhulp Naar Voren, Anders Zorgen en Beter begroten & monitoren.
Uitwerking gebeurt veelal lokaal, met een bestuurlijk en ambtelijk
opdrachtgever per traject. Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J kan zich
hierdoor richten en (beter) focussen op de aldaar belegde (gedelegeerde)
taken.
Per 1 januari 2021 is de DG&J niet meer de vergunninghouder van de
Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De DG&J kan dus niet meer
aangesproken worden op de eisen uit de Wet ambulancevoorzieningen c.a.
In de loop van 2023 zal, zoals nu gepland, ook de detachering van personeel
stoppen.
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De kosten voor het bestrijden van COVID-19 zijn naar verwachting € 63
miljoen in 2021. Als het Rijk deze meerkosten niet volledig vergoedt, volgt
een eenmalige extra inwonerbijdrage in 2022 of latere jaren.
Frictiekosten en onvoldoende afbouw van structurele kosten door de
uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik.
Onvoldoende weerstandsvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene)
tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling
van reserves te hebben).
Boeggolf-effect c.q. zwaardere problematiek door uitgestelde zorg tijdens de
COVID-19-crisis.
Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp.
Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp.
Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp.
(Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang
gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp. Toename
van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ.
Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan
lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(GR OZHZ)
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en
Dagelijks Bestuur
Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur
Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland.
Dordrecht

Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie
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De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de
regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het
omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van
vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023
en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt (naar verwachting) gelijktijdig
met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers
ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In
Zuid-Holland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken
bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de
aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de
bouwleges. De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze
afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het
Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft
aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de
bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd. OZHZ
voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel.
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OZHZ merkt de gevolgen van de coronacrisis: extra werkzaamheden zoals
handhaving noodverordening, vergunningverlening voor het vergroten van
terrassen en minder evenementen. De verwachting is dat de legesinkomsten
van extra bouwaanvragen voldoende zijn om de toename in kosten bij OZHZ
en de gemeente te dekken.
Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet kwaliteitsborging bouw).
OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland
taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog
uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen
aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op
taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te
voeren gewaarborgd blijft.
De gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) waren ook
in 2021 nog voelbaar. Anderzijds kan ook worden gesteld dat in Dordrecht
relatief weinig bouwprojecten echt stilliggen als gevolg hiervan. Ook is er
door het opgestelde handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot
maximaal 40 woningen) snel inzicht in de gevallen waar de bouw doorgang
kan vinden en hoeven voor minder initiatieven aanvullende gegevens
aangeleverd te worden.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
(GR VRZHZ)
Onderdelen

Website





Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid
Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC)

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
www.vrzhz.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. A.W. Kolff, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur
(kroonbenoeming)

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht.
Dordrecht

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang






Relevante
beleidsinformatie

Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de
regio).
Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het
beheersen van de risico’s).

Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat
alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp
gebeurt).
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
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Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van:
crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige
hulpverlening.

De afgelopen tijd stonden de bestrijding van de coronacrisis en de kritieke
processen zoals brandbestrijding en hulpverlening voorop. Naar verwachting
kunnen de prioriteiten in 2022 ook weer meer naar de overige taken en
processen worden verlegd, hoewel er situatie in de Oekraïne ook hierop
effect kan hebben.
De GR VRZHZ heeft het ontwerp beleidsplan 2022-2025 vastgesteld.
Landelijke ontwikkelingen: de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's is
afgerond. Waar mogelijk zijn de gevolgen meegenomen bij het opstellen van
het beleidsplan 2022-2025.

42

Risico's

Actuele risico's d.d. april 2022







De uittreding van Leerdam en Zederik geeft een financieel tekort van
jaarlijks € 1,5 miljoen. De Veiligheidsregio heeft in 2019 besloten dat dit
tekort niet tot hogere bijdragen van deelnemers moet leiden. Hiervoor past
VRZHZ de komende jaren het kostenniveau aan met als doel een volledig
kostendekkende begroting in 2024. In de tussenliggende jaren wordt de
uittreedsom van Leerdam en Zederik gebruikt om tekorten af te dekken. Het
niet realiseren van een kostendekkende begroting maakt dat de toekomstige
deelnemersbijdrage aan de VRZHZ hoger kan uitvallen.
Naast het oplossen van frictie is sprake van toegenomen kosten voor onder
andere ICT en extra inhuur. Het algemene beeld is dat er steeds minder
ruimte is om ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen. Dit geeft een
financieel knelpunt van € 1 miljoen structureel. In 2021 vond een bestuurlijk
gesprek plaats over het geheel van financiële ontwikkelingen.
De financiële gevolgen van de nieuwe cao-afspraken over functioneel
leeftijdsontslag voor beroepsbrandweer zijn doorgerekend. Er is een
voorziening gevormd die deze lasten volledig afdekt. Het risico op hogere
lasten is hierdoor afgenomen. Nieuwe aanpassingen van de cao en
wijzigingen in het gebruik van de regeling kunnen ervoor zorgen dat de
gevormde voorziening aangevuld c.q. afgeroomd moet worden.

Wat zijn de indicatoren?
De basis: BBV-indicatoren
De onderstaande zes BBV-indicatoren hebben betrekking op het taakveld 'veiligheid', onderdeel
van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid
tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het
programma Leefbaar en Veilig Dordrecht, zijn zij opgenomen in dit programma. Voor BBVindicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers
geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het
gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl
de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a.
Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft
u aan onder de bijlage van deze Jaarstukken, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de
werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren.

Aanvullende indicatoren
Naast de BBV-indicatoren zijn ook twee aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen,
gericht op de onderwerpen 'sociale overlast' en 'veiligheidsbeleving'. Deze aanvullende indicatoren
kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma. Voor deze indicatoren geldt dat
we minimaal gelijk of beter willen presteren dan het gemiddelde van de G40 gemeenten, dus dat
we minder sociale overlast kennen en de veiligheidsbeleving onder bewoners hoger is. Deze
aanvullende indicatoren worden eens in de twee jaar gemeten in de oneven jaren. Nieuw
onderzoek vindt plaats eind 2021, waarbij naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 de
gegevens bekend zijn.
BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken
2021
2020
2022
2021

Diefstal uit woning - per 1.000
1,8 (2019) 1,8 (2019)
inwoners
Verwijzingen Halt - per 1.000
152,0
152,00
inwoners 12-17 jaar
(2019)
(2019)
Jongeren met delict voor rechter - % 1,0 (2018) 2,0 (2019)
van 12-21 jaar
Winkeldiefstal - per 1.000 inwoners 3,1 (2019) 3,5 (2019)
Geweldsmisdrijven - per 1.000
inwoners
Vernieling en beschadiging - per
1.000 inwoners

Jaarstukken 2021 Dordrecht

G40

1,8 (2019) 1,3 (2020) nnb (2020)
10 (2020)

10 (2020)

14 (2020)

2,0 (2019) 2,0 (2020) 1,0 (2020)
3,5 (2019) 2,7 (2020) nnb (2020)

6,8 (2019) 6,8 (2019)

6 (2020)

6 (2020)

5,5 (2020)

7,0 (2019) 7,5 (2020)

7,2 (2020)

7,2 (2,2)

7,50
(2020)
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Aanvullende indicatoren

0-Waarde

A. Sociale overlast: aandeel bewoners dat (veel)
Dordrecht:
sociale overlast ervaart (overlast door dronken
16%; G40:
mensen op straat, rondhangende jongeren,
14% (2017)
drugsgebruik of drugshandel, buurtbewoners en
mensen in de buurt worden op straat lastiggevallen).
B. Veiligheidsbeleving: rapportcijfer Veiligheid in de
Dordrecht:
buurt.
7,0; G40: 7,1
(2017)

Actuele
waarde

Streefwaarde
2022

Dordrecht:
Dordtse
16% (2021), waarde gelijk
G40: 14,4% of lager dan
(2021)
gemiddelde
G40
Dordrecht:
Dordtse
7,1 (2021), waarde gelijk
G40: 7,3
of hoger dan
(2021)
gemiddelde
G40

Bron

Frequentie

A.

Veiligheidsmonitor

Eens per 2 jaar (oneven jaren)

B.

Veiligheidsmonitor

Eens per 2 jaar (oneven jaren)

Wat heeft het gekost?
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de
belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele
begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde
baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Begroting 2021

Werkelijk 2021

16.717

17.298

Baten

377

886

Saldo

16.340

16.412

Toevoeging reserves

0

0

Onttrekking reserves

896

972

Totaal programma

15.444

15.440

Lasten
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Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Wat hebben we bereikt?
Met de invoering van startersleningen, de herstructurering in Dordt West, de (voorbereiding van
de) invoering van opkoopbescherming en experimenten met het aanbieden van huurwoningen via
loting is doorstroming op de woningmarkt op gang gebracht. Blijvende inzet is nodig om het
volledige potentieel aan doorstroommogelijkheden te benutten. Diverse activiteiten zijn
ondernomen om de stad toekomstbestendig en duurzaam te maken. Regionaal wordt gekeken
naar de aanpak van wateroverlast. Bij nieuwbouwontwikkelingen wordt gewerkt met
inrichtingseisen. Om bestaande wijken klimaatbestendig te maken werken we volgens de groenblauwe buurtaanpak. Op buurtniveau is de leefbaarheid vergroot door verhoogde inzet op het
opruimen van afval naast containers, maar ook door inwoners te faciliteren bij het vergoenen van
hun tuinen. De start van de transitie van de Dordwijkzone naar het nieuwe Stadspark XXL is
afgerond. De coalitie om de Wantijzone als zoetwater getijdenpark te ontwikkelen is gegroeid. Het
doorzetten van een aanvraag voor de status Nationaal Park voor NLDelta is onder meer vanwege
een gebrek aan draagvlak niet meer wenselijk. We kiezen er daarom voor om ons voorlopig te
richten op ons huidig Nationaal Park de Biesbosch. Er is een start gemaakt met een beleidsmatige
aanpak biodiversiteit en er is een concept uitvoeringsplan voor natuurinclusief bouwen opgewerkt.

Verantwoording over beleid
Doelstelling 1: Het creëren van een goede balans tussen vraag en aanbod van woningen
voor alle doelgroepen in gedifferentieerde wijken.
We zien dat de druk op de woningmarkt onverminderd hoog blijft. Daarom spelen we in op kansen
die zich voordoen en bieden ruimte aan marktpartijen om met initiatieven te komen. We gaan
verder met de herstructurering in Dordt West en beogen hiermee meer differentiatie in het
woningaanbod. Door het aanbod voor (koop)starters te vergroten willen we starters en jongeren
aan onze stad binden. Dit doen wij door de invoering van startersleningen. Ook willen we het
aanbod van betaalbare woningen op aantrekkelijke locaties vergroten. Uiteindelijk willen we
doorstroming op de totale woningmarkt tot stand brengen.
ENDPMEND
ENDPMEND
We voeren startersleningen in voor Dordtse koopstarters - BELEIDSWENS
UIT KADERNOTA 2021.
Begroting 2021
We willen jongeren en starters aan onze stad binden maar zien dat zij steeds lastiger aan een
koopwoning komen. Dit als gevolg van de gestegen huizenprijzen en de verscherpte
hypotheekeisen. Dit betekent dat we het aanbod voor (koop)starters in Dordrecht moeten
vergroten. Dit kan door middel van nieuwbouw, maar ook door de financiële mogelijkheden van de
groep starters te vergroten middels een lening.
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens Startersleningen uit de Kadernota 2021. Voor de
financiering van deze leningen is ruimte gereserveerd vanuit het revolverend fonds voor
funderingsherstel.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De starterslening is in 2021 in het leven geroepen. Hiervoor was € 1 miljoen beschikbaar, die
volledig is gereserveerd. Het budget is met € 500.000 verhoogd omdat er veel vraag naar is én
omdat het geld pas na drie jaar terug begint te vloeien (eerste drie jaar hoeft men niet af te
lossen).
We zorgen voor differentiatie in het woningaanbod in Dordt West.
Begroting 2021
De locaties Charlotte de Bourbon, Colijnstraat, Van Kinsbergenstraat, de speeltuinvereniging en
andere locaties worden verder ontwikkeld dan wel gerealiseerd. De laatste complexen aan de
Vliegenstraat en de Frank van der Goesstraat worden gesloopt om plaats te maken voor
nieuwbouw.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
We liggen op schema met de herstructurering. De sloop van het Trivire deel van de Charlotte de
Bourbon is reeds gestart en vergevorderd. Het Woonbron deel loopt ongeveer een jaar achter op
de planning van Trivire. Ondertussen zijn aan de Vliegenstraat, de van der Goesstraat en de
Colijnstraat alle woningen gesloopt. Ook de 76 sociale woningen aan de van Kinsbergenstraat zijn
gesloopt. Voor de speeltuinvereniging wordt een tender voorbereid. De verwachting is dat we deze
plot begin 2023 op de markt zetten.

We vergroten het aanbod 'typische' studenten- en starterswoningen.
Begroting 2021
We gaan jongeren, studenten en starters binden aan onze stad. We vergroten het aanbod van
relatief goedkope en kleine woningen op voor deze doelgroep aantrekkelijke plekken zoals de
stationsomgeving en het Leerpark.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Er is afgesproken dat we in 2022 op Leerpark 2F 330 eenheden voor starters, studenten en
jongeren bouwen. Dit zijn kleine wooneenheden, waarmee we jongeren een begin van een
wooncarrière bieden. Ook ten zuiden van het station bij Thureborgh ontwikkelen we woningen voor
deze doelgroep. De start van deze verbouw is naar verwachting halverwege 2023.
De mogelijkheid om een opkoopbescherming in te voeren is in 2021 steeds actueler geworden en
zodoende is per 14 maart 2022 de opkoopbescherming ingevoerd. Dit betekent dat elke woning die
vanaf dat moment in (heel) Dordrecht verkocht wordt tot aan de NHG grens (€ 355.000), ook
bewoond moet worden door de eigenaar. Een zelfbewoningsplicht dus, waardoor er een stimulans
ontstaat voor starters en middeninkomens om woon carrière te maken in Dordrecht. Deze
woningen mogen namelijk niet meer door beleggers gekocht worden met als doel te verhuren.

In samenwerking met woningcorporaties doen we een experiment met
loting voor urgent (huur)woningzoekenden.
Begroting 2021
In samenwerking met Trivire en Woonbron voeren we in 2021 een experiment uit waarmee
maximaal 10% van de sociale voorraad verhuurd wordt via loting. Iedereen die op een
lotingwoning reageert, dus ook mensen zonder urgentieverklaring, maakt evenveel kans. Dit komt
naar verwachting ten goede aan onder meer starters, jongeren en studenten. Doelgroepen die we
graag aan de stad willen binden.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Regionaal hebben de woningcorporaties afspraken gemaakt om 10% van hun aanbod via loting te
verhuren. Woonbron doet dit al jaren, maar voor Trivire is dit nieuw op deze schaal. Op Woonkeus
is zichtbaar geweest dat woningen in 2021 daadwerkelijk via loting worden aangeboden, naast het
reguliere aanbodmodel. Halverwege 2022 volgt evaluatie en op basis daarvan zullen de corporaties
beslissen in hoeverre ze hier verder mee gaan.
We stimuleren doorstroming op de woningmarkt door in te zetten op
duurdere (koop)woningen.
Begroting 2021
Er is behoefte aan woningen in alle segmenten, maar het overgrote deel van de behoefte zit in de
duurdere grondgebonden koopwoningen. Door het toevoegen van deze woningen komt er een
verhuisketen op gang. Hierdoor komen er ook goedkopere woningen vrij zodat op allerlei niveaus
doorstroming plaats kan vinden. Doorstroming willen we stadsbreed inzetten, waardoor er meer
gedifferentieerde wijken in de stad ontstaan.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Uit verschillende lokale onderzoeken is gebleken dat het bouwen van duurdere woningen inderdaad
leidt tot verhuisketens waarbij goedkopere woningen vrijkomen. Er vindt zeker doorstroming
plaats in Dordrecht. Echter, we nemen een veranderende behoefte waar die niet meer geheel
aansluit op de woningbouwprogrammering. Met name aan grondgebonden koopwoningen lijkt
meer behoefte te zijn. Hierdoor wordt het potentieel aan doorstroommogelijkheden niet geheel
benut. Meer bouwen naar behoefte kan zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt
én een betere invulling van de behoefte om het uiteindelijke doel van sociaal economische groei te
bereiken.
Doelstelling 2: De openbare ruimte is toekomstbestendig en duurzaam.
Het belang van een gezonde, aantrekkelijke en robuuste openbare ruimte voor de bewoners van
Dordrecht is het afgelopen jaar alleen maar duidelijker geworden. Hitte, droogte en wateroverlast
komen steeds vaker voor. Ook de coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk de openbare
ruimte voor ons allemaal is. We werken samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties aan verschillende projecten in de stad. Door uitgevoerde maatregelen te monitoren
willen we de (positieve) effecten van die maatregelen meten en aansluiten bij de cyclus van de
Omgevingswet. Als (Samen) stad aan het water willen we die positie versterken, een optimaal en
toekomstbestendig gebruik van havens en kades tot stand brengen en beschikken over gastvrij
water.
We zoeken samenwerking in de regio bij de aanpak van 'kuilproblematiek'.
Begroting 2021
In juni 2020 is er sprake geweest van wateroverlast, voornamelijk bij op staal of niet gefundeerde
huizen die laag staan ten opzichte van het maaiveld en nog altijd zakken. Deze ‘kuilproblematiek’
onderzoeken we samen met andere partijen in de regio Drechtsteden. We beschouwen daarbij het
hele systeem (bovengrond) in plaats van alleen naar oplossingen in de riolering te kijken. Als
oplossing voor de korte termijn kijken we nadrukkelijk naar tijdelijke maatregelen, zoals het
plaatsen van schotten. Dit willen we doen met expertise van kennispartijen, zoals het KNMI en de
TU Delft.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Samen met het waterschap wordt een modelstudie gedaan naar de werking van het water- en
rioolsysteem. Voor de 19e-eeuwse Schil wordt onderzocht of een extra hemelwater afvoersysteem
een belangrijke verbetering is van het systeem. Daarnaast nemen we deel aan een
wetenschappelijk onderzoeksprogramma (NWA ORC 20/21) waarin specifiek gekeken wordt naar
de gebiedsaanpak van deze problematiek.
We ontwikkelen inrichtingseisen voor groot onderhoud en nieuwbouw.
Begroting 2021
In 2020 hebben we inrichtingseisen voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde
leefomgeving toegepast bij nieuwbouw. De ervaringen uit deze projecten gebruiken we om een
stad-brede beleidsregel voor nieuwbouw op te stellen en aan het college voor te leggen. Daarnaast
vormen we deze eisen om tot een kader met klimaatlabels die toepasbaar zijn bij groot onderhoud
en herstructurering.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Beleidsregels zijn opgesteld voor nieuwbouw en bestaande bouw. Met de regels wordt al gewerkt,
deze worden in 2022 ook juridisch vastgesteld. Klimaat-labels zijn opgesteld, in 2022 wordt er mee
gewerkt om deze aan te ijken op basis van praktijkervaringen.
We stellen het groen-blauwprogramma op.
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Begroting 2021
Het groen-blauwprogramma vormt de uitwerking van de Omgevingsvisie voor het Dordts groenblauw, oftewel voor de beplantingen, grassen, bomen, faunavoorzieningen en oppervlaktewateren.
Hierin wordt opgenomen welke budgetten benodigd zijn voor het groenbeheer, maar ook om
structureel te investeren in het op orde brengen van het groen en blauw.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Het groenblauw programma heeft ter inzage gelegen en hierop is één zienswijze binnengekomen.
Deze zal verwerkt worden en dan zal het groenblauw programma bij het nieuwe college worden
voorgelegd ter besluitvorming.
We willen groen-blauwe verbindingen realiseren in alle wijken.
Begroting 2021
Het klimaatbestendig maken van bestaande wijken is lastig omdat de ruimte vaak beperkt is en
groen-blauw niet altijd goed wordt meegenomen. Daarom gaan we werken volgens de groenblauwe buurtaanpak, waarin we samen met andere opgaven (gezonde stad, bereikbare stad),
bewoners en stakeholders gaan werken aan de ambitie om in elke wijk een groene verbinding te
maken tussen het centrale plein en een robuust park.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De buurtaanpak wordt in de Vogelbuurt op dit moment voortvarend toegepast. Het Vogelnest heeft
bij bewoners al planten en/of bomen in de tuin gezet. De openbare ruimte is nog niet af. Dit zal
eind 2022 of begin 2023 pas gereed komen. Het is al wel een voorbeeld voor andere wijken waarin
we deze aanpak willen toepassen. In voorbereiding is de buurtaanpak in Staart Oost waar wordt
gekeken of de rioolvervanging bij de Haringvlietstraat kan leiden tot meer vergroening van deze
buurt, samen met bewoners.
We werken aan het monitoren van onze groen-blauwe ambities.
Begroting 2021
In Wielwijk en in de Vogelbuurt werken we aan monitoringsprogramma's in 2021 om de effecten
van de groen-blauwe maatregelen te meten. Hiermee krijgen we inzichtelijk of de ambities
daadwerkelijk behaald worden en of maatregelen ook elders toepasbaar zijn. In Wielwijk vinden
deze activiteiten plaats als onderdeel van het Europese LIFE Critical project.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Microklimaatsensoren worden sinds 1,5 jaar ingezet en luchtkwaliteitssensoren sinds een jaar op
15 locaties in Wielwijk (nog niet in de Vogelbuurt). De jaargemiddelde temperatuur en
luchtvochtigheid tussen de 15 sensoren in het meetgebied is vergelijkbaar. Tijdens de hete
zomerdagen zien we echter een significant verschil in maximum temperatuur en relatieve
vochtigheid tussen stedelijke en parkachtige gebieden. We zien een matig verschil tussen
stedelijke en parkachtige gebieden gemiddeld tijdens zomerdagen. Sensoren dichtbij de snelweg
meten hogere NO2-concentraties in vergelijking met de woongebieden en de laagste NO2concentratie wordt gemeten in de parkgebieden.
We geven invulling aan de kaders en ontwikkelrichtingen uit de Beleidsvisie
Dordtse binnenhavens.
Begroting 2021
Het gebruik van de havens en kades wordt juridisch verankerd, het vergunningsstelsel opgetuigd
en toezicht en handhaving geregeld. Gemeente breed werken we aan het versterken van de
positionering van (Samen) stad aan het water, een optimaal toekomstbestendig gebruik van de
havens, kades en gastvrijer water. Voor een aantal locaties, zoals Wantij West, stellen we een
apart ontwikkelkader op in relatie met de plaatsen voor Leefwerf de Biesbosch.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De uitgangspunten van de Havenvisie zijn onder meer opgenomen in de Omgevingsvisie. Het
betreft veelal doorlopende activiteiten, betere afstemming en advisering. In 2021 is gewerkt aan
de Havenverordening (januari 2022 vastgesteld), het steiger- en halteerplan en het ontwikkelplan
Wantij-West. Ook zal er beleid worden opgesteld met betrekking tot woonboten en -schepen, om
meer rechtszekerheid en duidelijkheid te scheppen. De laatste drie genoemde stukken zullen in
2022 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Vanwege corona en onderbezetting is aan
een aantal zaken geen prioriteit gegeven, zoals de handhaving.
Doelstelling 3: Dordrecht is een klimaatbestendige, groen-blauwe stad waar mensen aan
bij willen dragen.
We werken verder aan een groen-blauw Dordrecht, waarbij het groen tot aan de voordeur komt en
elke Dordtenaar kan genieten van een gezonde en aantrekkelijke omgeving. Een omgeving die
robuust is bij extreem weer. Doordat we opgedane ervaringen van de afgelopen jaren omzetten
naar beleid, zetten we een grote stap in de ambitie om vanaf 2021 klimaatbestendig te handelen.
We stimuleren groene tuinen bij nieuwbouwwoningen en bestaande woningen. We werken op
verschillende niveaus, van de straten naar grote, groene stadsparken zoals de Dordwijk- en
Wantijzones. Hierdoor realiseren we een robuuste, groene stad en leefomgeving.
We werken samen met inwoners aan een groene, aantrekkelijke en gezonde
stad.
Begroting 2021
We faciliteren inwoners op verschillende manieren bij het vergoenen van hun tuinen. We nemen
bewoners structureel mee als we zelf aan de slag gaan met vergroening bij groot onderhoud.
Daarnaast faciliteren we bewoners die zelf een groene tuin willen aanleggen en onderhouden, maar
niet weten hoe zij dat het beste kunnen doen. Dit doen we bijvoorbeeld met een tuincoach.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De tuincoach heeft aan 80 bewoners tuinadvies gegeven over een biodiverse tuin of
bodemverbetering. Uit 97 tuinen zijn meer dan 15.000 tegels verwijderd. Dit staat ongeveer gelijk
aan 111 parkeervakken. Met het project sociaal tuinieren (2021 gestart) zijn elf verwaarloosde
tuinen opgeknapt door de bewoners samen met de hulp van een tuinmaatje. Er is voor nieuwe
bewoners van een nieuwbouwwoning een brochure 'Een nieuw huis, een nieuwe tuin!' beschikbaar.
Dit jaar hebben we aansluitend op het MOP programma naast de Vogelbuurt onder andere in de
Stratosfeerstraat gewerkt met een aanvullend programma gericht op de bewoners om hen te
stimuleren hun eigen tuin te vergroenen. Bij de Assumburg hebben we bio diverse bermen
aangelegd en de bewoners gevraagd naar hun beleving hiervan. Deze enquête is reden om de
bermbeplanting nog aan te passen in 2022.
We transformeren de Dordwijkzone tot stadspark en klimaatbuffer.
Begroting 2021
We starten met de transformatie van de Dordwijkzone naar een aantrekkelijk, goed toegankelijk
en klimaatbestendig stadspark. Het doel is om ontwikkelingen op het gebied van gezondheid,
sport, leisure en kleinschalige evenementen mogelijk te maken. Hiervoor werken we met een visie
en toetsingskader dat ontwikkelgericht is. We stimuleren stakeholders om met initiatieven komen
en stellen zelf maatregelen op voor de infrastructuur.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De start van de transitie van de Dordwijkzone is afgerond. Er is een nieuwe programmastructuur
opgezet en personele invulling bijgevoegd die met een reservering van 55 miljoen aan de
uitvoering van het nieuwe Stadspark XXL kan doorpakken.
We werken aan de Wantijzone als zoetwater getijdenpark.
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Begroting 2021
We werken samen met een coalitie van onder meer Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam aan de realisatie van de gebiedsvisie Wantijzone.
Daar waar zich kansen voordoen starten we met de voorbereiding en uitvoering van maatregelen
die bijdragen aan dit getijdenpark. Met de eindconferentie van ons EU BEGIN project (Blue Green
Infrastructures through Social Innovation) zetten we het Wantij als getijdenpark en de
Dordwijkzone als stadspark internationaal in het zonnetje.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De coalitie om de Wantijzone als zoetwater getijdenpark te ontwikkelen is gegroeid. De Provincie
heeft zich ook aangesloten. Daarnaast hebben we twee subsidievoorstellen voor uitvoeringsbudget
voor de Wantijzone en staan we op het punt nog een nieuw EU project in te dienen als trekkende
partij: Biodiverse Cities, waarmee bij goedkeuring ook extra budget komt om onderzoek te doen
en met bewoners en stakeholders in gesprek te gaan.
Doelstelling 4: De openbare ruimte is van iedere Dordtenaar, samen zorgen we voor
gebruiksvriendelijke wijken, buurten en straten.
Onze doelstellingen voor een schone stad blijven onverminderd overeind. Dit houdt in dat we
inzetten op gedragsverandering om ervoor te zorgen dat we beter met onze openbare ruimte
omgaan. Naast het reguliere beheer en onderhoud van onze openbare ruimte voeren we een
aantal grote projecten uit. We stemmen onze projecten in de buitenruimte beter op elkaar af met
onze partners zoals nutsbedrijven en woningcorporaties om de maatschappelijke overlast zo klein
mogelijk te houden. Ook hechten we aan vroegtijdige communicatie met onze inwoners en
bedrijven.
Door middel van participatiebestekken worden ook 2021, in alle wijken, bewonersinitiatieven
gefaciliteerd door de groenaannemers. Hierbij kan het gaan om schoonmaakacties of bijvoorbeeld
het onderhouden van een groenperk of boomvakken door inwoners. Hiermee geven we verder
uitvoering aan beleidswens 3. Participatiebestekken uit de Kadernota 2020.
We verminderen de hotspots met gedumpt huishoudelijk afval.
Begroting 2021
Met extra projectmatige inzet en activiteiten, samen met partners in de buurt, zetten we volop in
op gedragsverandering bij afval hotspots. We willen hiermee bereiken dat er anders met de
openbare ruimte wordt omgegaan. We brengen de bijplaatsingen van afval naast
huisvuilcontainers zoveel mogelijk terug.
Deze activiteit levert een bijdrage aan de uitvoering van beleidswens 2. Schone openbare ruimte
uit de Kadernota 2020.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De inzet op het opruimen van afval naast containers is verhoogd in samenhang met de
maatregelen vanuit het nieuwe grondstoffenplan. De extra bijgeplaatste zakken restafval na
implementatie van de beleidsmaatregelen zijn door actieve communicatie en handhaving binnen
drie maanden terug gebracht tot het oude niveau. In Dordrecht West werd heel 2021 het afval
naast de huisvuil containers sneller weggehaald. Voor de gedragsveranderingsaanpak tegen
bijplaatsingen naast containers zijn vanwege de corona beperkingen slechts drie pilots uitgevoerd.
Door de kleine schaal van deze pilots zijn de doelstellingen voor de stad niet gehaald. Het totaal
aantal Dordtse Doorpakkers is gestegen tot ruim 1.000.
We voeren grote onderhoudsprojecten uit.
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Begroting 2021
Ook in 2021 voeren we, naast het reguliere onderhoud aan onze stad, een aantal grote projecten
uit. Uit inspecties is gebleken dat het noodzakelijk is om meer (delen van) kademuren te
vernieuwen of te repareren. Belangrijke locaties zijn de Korte Kalkhaven/Keizershof en de
Kuipershaven en een groot nieuw project betreft Achterhakkers. Voor de Bankastraat gaan we aan
de slag met het herinrichtingsplan dat in samenwerking met bewoners is gemaakt. Doel hierbij is
om de straat veiliger en meer leefbaar te maken.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De kadeprojecten zijn conform uitgevoerd. Ook Bankastraat fase 2 is uitgevoerd en met de
bewoners geëvalueerd of de resultaten zijn bereikt, met name op gebied van verkeersveiligheid en
overlast. Bankastraat fase 3 is in voorbereiding en wordt in 2022 uitgevoerd. Rijksstraatweg is
uitgevoerd als compensatie project voor Hallincqlaan/Stooplaan.
We publiceren een projectenkaart voor inwoners.
Begroting 2021
We tonen onze plannen en projecten op een digitale kaart aan onze inwoners en andere
geïnteresseerden zodat die weten wat er gaat gebeuren in de stad. Deze kaart is bereikbaar via de
gemeentelijke website.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De Projectenkaart is technisch gereed en kan gebruikt worden. We publiceren deze nog niet omdat
het planningsproces nog niet stabiel is. We stemmen onze planning af met corporaties en
nutsbedrijven. Daarbij zit nog te veel flexibiliteit in de planningen.
Doelstelling 5: Dordrecht is zelfredzaam en waterveilig.
We werken verder aan het waterveilig maken van Dordrecht. Niet alleen door te kijken naar het
voorkomen van een overstroming, maar ook door het verminderen van de mogelijke impact. Het
doel is om waterbewustzijn te creëren. Ook vragen we aandacht voor de mogelijke rol van De
Staart als schuillocatie bij extreem hoogwater, om zo een zelfredzaam Eiland van Dordrecht te
realiseren. Tegelijkertijd blijven we kennis ontwikkelen en delen via verschillen (inter)nationale
samenwerkingsverbanden en projecten. Zo werken we in regioverband aan het verkennen van de
gevolgen van zeespiegelstijging voor de regio en voor Dordrecht. We hebben oog voor de
historische verbinding van Dordrecht met waterveiligheid door het herdenken van de Sint
Elisabethsvloed, wat als beleidswens verder uitgewerkt wordt in het programma Gezond en
Levendig Dordrecht.
We gaan in gesprek met de stad over de visie De Staart als waterveilige
ontwikkeling.
Begroting 2021
De ontwikkeling van De Staart als schuillocatie bij een dreigende overstroming - en als hefboom
voor een permanent duurzame gebiedsontwikkeling - is gekatalyseerd door de Internationale
Architectuur Biënnale Rotterdam van 2020. De tentoonstelling en bijbehorende debatten zullen in
het voorjaar 2021 plaatsvinden in Dordrecht, op De Staart. We hebben ook binnen het VN
programma 'Valuing Water' een zogenaamde Journey over de Staart als groot schuilgebied. Met
het evenement 'De redders van Dordt' laten we zien hoe de Staart een groot schuilgebied kan zijn
bij een dreigende overstroming. Hierbij worden scholieren betrokken en is aandacht voor
techniekonderwijs.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Met ondersteuning van het Valuing Water Initiative hebben we een strategie ontwikkeld om
bewoners en stakeholders te verbinden op de ambitie van een Zelfredzaam Eiland. De
communicatiecampagne van ‘Klaar voor het water’ stimuleert bewoners om een noodplan te
maken in drie simpele stappen. Een toekomstvisie voor De Staart is gepresenteerd in de
tentoonstelling 'THE HIGH GROUND', met onder andere een enorme maquette. Meer dan 1.000
bewoners, bedrijven en andere stakeholders hebben gezien hoe De Staart als schuillocatie een
belangrijke rol kan spelen bij het Zelfredzaam Eiland en hoe er tegelijk kansen ontstaan voor een
duurzame ontwikkeling van een aantrekkelijk woon- en werkgebied.
We zoeken regionale samenwerking bij het verkennen van de effecten van
zeespiegelstijging.
Begroting 2021
We werken samen met partners in het Delta programma Rijnmond Drechtsteden aan verschillende
onderzoeken waarin de gevolgen van de zeespiegelstijging in deze regio worden onderzocht. Voor
Dordrecht is dit belangrijk voor de bescherming van onze unieke buitendijkse gebieden: het
historisch havengebied en de Biesbosch.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De samenwerking met het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden kent zijn voortzetting en is
nog altijd in volle gang. Onderzoeken worden uitgevoerd, waarin de gevolgen van de
zeespiegelstijging in onze regio worden bekeken en waaruit belangrijke kennis en ervaring worden
gehaald voor de bescherming, maar ook de verkenning, van Dordrecht en haar unieke buitendijkse
gebieden: het historisch havengebied, de Staart en de Biesbosch.
Doelstelling 6: Dordrecht leeft en ontwikkelt zich in en met de natuur (doelstelling
toegevoegd op basis van amendement A4).
In de visie Groenblauw Eiland van Dordrecht staat dat we de biodiversiteit willen stimuleren. We
werken daarom in 2021 verder aan een biodiverser Dordrecht. Dit doen we door te kijken naar
kwaliteitsimpulsen voor ecologie, zoals natuurinclusief bouwen. Ook willen we de negatieve
invloeden op biodiversiteit (zoals door invasieve exoten) beperken. Samenwerkingsverbanden
maken het mogelijk om nog meer te doen voor onze biodiversiteit. Samen met andere provincies
en natuurorganisaties werken we in 2021 een organisatiemodel uit voor het Nationaal Park NL
Delta. De Biesbosch vormt hierbinnen een icoon.
We zetten een nieuwe netwerkorganisatie op voor het Nationaal Park NL
Delta.
Begroting 2021
In 2021 behoort de NL Delta tot een van de nationale parken van Nederland. Een dynamisch
deltagebied dat zich strekt van slot Loevestein, via het icoon de Biesbosch, tot voorbij de
Haringvlietdam. Samen met onder andere de provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Brabant en
natuurorganisaties werken we een organisatiemodel uit voor het Nationaal Park NL Delta. De
samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van natuur, beleving en is een aanjager voor een
duurzame regio.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In het voorjaar van 2021 is een pas op de plaats gemaakt in het proces van de statusaanvraag van
Nationaal Park NLDelta. Het draagvlak voor een nationaal park was onvoldoende overtuigend en de
stakeholders waren verdeeld. Daarna ontstond er onduidelijkheid door het ministerie van LNV over
de ambitie en het wettelijk kader voor nationale parken nieuwe stijl. Het doorzetten van een
aanvraag voor de status Nationaal Park voor NLDelta is vanwege deze onduidelijkheid voor nu,
totdat er duidelijkheid is, niet meer wenselijk. We kiezen er daarom voor om ons voorlopig te
richten op ons huidig Nationaal Park de Biesbosch.
We werken aan een beleidsmatige aanpak biodiversiteit.
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Begroting 2021
Naast kansen voor het stimuleren van biodiversiteit, zien we dat er een grote druk ligt op onze
biodiversiteit door onder meer ziekten, plagen en invasieve exoten. We werken in 2021 daarom
aan een samenhangend beleidsmatige aanpak biodiversiteit. In dit plan geven we aan hoe we de
biodiversiteit bevorderen en hoe we actuele problemen die inwerken op onze biodiversiteit
oplossen. We maken intern afspraken over proces, organisatie en borging van onze beleidsmatige
aanpak. Om te onderzoeken of we onze biodiversiteit behouden, stellen we een monitoringsplan op
en meten we welke biodiversiteit we hebben.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
We hebben in 2021 aan de beleidsmatige aanpak biodiversiteit gewerkt, maar dit hebben we niet
afgekregen. We hebben ons gefocust op de onderwerpen die de meeste prioriteit hebben. Het is
ons gelukt om de beleidsmatige aanpak op te nemen in het groenblauw programma. We werken in
2022 verder aan een aanpak om de Wet natuurbescherming te borgen. Ook werken we aan een
exotenaanpak in een werkgroep. De beleidsmatige aanpak loopt dus door in 2022. We nemen de
resultaten van de aanpak op in de Omgevingsvisie 2.0.
We werken aan een uitvoeringsplan voor natuurinclusief bouwen.
Begroting 2021
Bebouwing levert een potentieel belangrijke bijdrage aan onze biodiversiteit (zoals met nieuwe
insectenhotels en vogelnestkasten). Natuurinclusief bouwen bij nieuwe ontwikkelingen is daarom
belangrijk. We leggen in ons uitvoeringsplan vast hoe we natuurinclusief bouwen standaard maken
in nieuwe projecten (zoals proces, borging, et cetera). Daarnaast stimuleren we samen met
Duurzaamheidscentrum Weizigt bewoners om natuurinclusieve maatregelen te treffen bij
bestaande bouw.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Een uitvoeringsplan voor natuurinclusief bouwen is in concept gereed. Met de in 2021 opgehaalde
feedback wordt het uitvoeringsplan verder afgerond. Daarna wordt het plan ter vaststelling aan het
college voorgelegd.

Jaarstukken 2021 Dordrecht
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Welke verbonden partijen hebben bijgedragen?
Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden
partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen
aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht.
We geven daarbij niet alleen een indicatie over het afgelopen jaar, maar ook een actuele stand van
zaken (status april 2022).

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Onderdelen

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Website




Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats

www.drechtsteden.nl

www.socialedienstdrechtsteden.nl
De GRD bestaat niet meer, vertegenwoordiging niet meer van toepassing. In de
GR Sociaal (GRS) zijn dat de heren P.J. Heijkoop (voorzitter) en M.D. Burggraaf
(lid) van het AB.
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk
belang

Niet meer van toepassing

Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Niet meer van toepassing, de GRD is aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht
is voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente
geworden per 1-1-2022.
Actuele risico's d.d. april 2022 van de GRS

Risico's








De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie geven risico's
dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten
voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis
druk op de aantallen bijstandontvangers, de aantallen schuldhulpverlening
en minimabeleid.
De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele
vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van
intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de
ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie
van het abonnementstarief, de kosten stijgen.
De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q.
verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen.
De kosten bewindvoering blijven stijgen.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(GR OZHZ)
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en
Dagelijks Bestuur
Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur
Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland.
Dordrecht

Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Jaarstukken 2021 Dordrecht

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de
regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het
omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van
vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

54

Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023
en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt (naar verwachting) gelijktijdig
met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers
ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In
Zuid-Holland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken
bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de
aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de
bouwleges. De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze
afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het
Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft
aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de
bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd. OZHZ
voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel.

Risico's

Actuele risico's d.d. april 2022







OZHZ merkt de gevolgen van de coronacrisis: extra werkzaamheden zoals
handhaving noodverordening, vergunningverlening voor het vergroten van
terrassen en minder evenementen. De verwachting is dat de legesinkomsten
van extra bouwaanvragen voldoende zijn om de toename in kosten bij OZHZ
en de gemeente te dekken.
Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet kwaliteitsborging bouw).
OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland
taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog
uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen
aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op
taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te
voeren gewaarborgd blijft.
De gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) waren ook
in 2021 nog voelbaar. Anderzijds kan ook worden gesteld dat in Dordrecht
relatief weinig bouwprojecten echt stilliggen als gevolg hiervan. Ook is er
door het opgestelde handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot
maximaal 40 woningen) snel inzicht in de gevallen waar de bouw doorgang
kan vinden en hoeven voor minder initiatieven aanvullende gegevens
aangeleverd te worden.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
(GR VRZHZ)
Onderdelen

Website





Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid
Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC)

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
www.vrzhz.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. A.W. Kolff, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur
(kroonbenoeming)

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht.
Dordrecht

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang
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Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van:
crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige
hulpverlening.
Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de
regio).
Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het
beheersen van de risico’s).
Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat
alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp
gebeurt).
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Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022





Risico's

De afgelopen tijd stonden de bestrijding van de coronacrisis en de kritieke
processen zoals brandbestrijding en hulpverlening voorop. Naar verwachting
kunnen de prioriteiten in 2022 ook weer meer naar de overige taken en
processen worden verlegd, hoewel er situatie in de Oekraïne ook hierop
effect kan hebben.
De GR VRZHZ heeft het ontwerp beleidsplan 2022-2025 vastgesteld.

Landelijke ontwikkelingen: de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's is
afgerond. Waar mogelijk zijn de gevolgen meegenomen bij het opstellen van
het beleidsplan 2022-2025.
Actuele risico's d.d. april 2022







De uittreding van Leerdam en Zederik geeft een financieel tekort van
jaarlijks € 1,5 miljoen. De Veiligheidsregio heeft in 2019 besloten dat dit
tekort niet tot hogere bijdragen van deelnemers moet leiden. Hiervoor past
VRZHZ de komende jaren het kostenniveau aan met als doel een volledig
kostendekkende begroting in 2024. In de tussenliggende jaren wordt de
uittreedsom van Leerdam en Zederik gebruikt om tekorten af te dekken. Het
niet realiseren van een kostendekkende begroting maakt dat de toekomstige
deelnemersbijdrage aan de VRZHZ hoger kan uitvallen.
Naast het oplossen van frictie is sprake van toegenomen kosten voor onder
andere ICT en extra inhuur. Het algemene beeld is dat er steeds minder
ruimte is om ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen. Dit geeft een
financieel knelpunt van € 1 miljoen structureel. In 2021 vond een bestuurlijk
gesprek plaats over het geheel van financiële ontwikkelingen.
De financiële gevolgen van de nieuwe cao-afspraken over functioneel
leeftijdsontslag voor beroepsbrandweer zijn doorgerekend. Er is een
voorziening gevormd die deze lasten volledig afdekt. Het risico op hogere
lasten is hierdoor afgenomen. Nieuwe aanpassingen van de cao en
wijzigingen in het gebruik van de regeling kunnen ervoor zorgen dat de
gevormde voorziening aangevuld c.q. afgeroomd moet worden.

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening
Drechtsteden (Drechtwerk)
Onderdelen

Website








Drechtwerk/Drechtstedenactief
WerXaam B.V.
Assembly partner B.V.
Drechtwerk Diversiteit B.V.
Drechtwerk Groen B.V.

Drechtwerk FrisFacilitair B.V.
https://www.drechtwerk.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. P.J. Heijkoop, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Dordrecht

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein
van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten
uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken. Hiermee streeft
de organisatie ernaar dat mensen kunnen werken naar vermogen.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Geen bijzonderheden.

Risico's

Actuele risico's d.d. april 2022
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Rijkssubsidie Sociale Werkvoorziening (SW) niet toereikend en wijzigingen in
bekostigingssystematiek hebben direct gevolgen voor gemeentelijke
bijdrage.
Niet haalbare uitstroom berekening door het Rijk veroorzaakt extra tekorten.
Niet of onvoldoende compenseren van de cao loonsverhogingen veroorzaakt
tekorten.
Ziekteverzuim: een eventueel hoger ziekteverzuim veroorzaakt hogere
personeelslasten.
Niet of niet volledig aflossen van verstrekte geldleningen leidt tot kosten.
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De coronacrisis leidt tot inkomstenderving.

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.evides.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, gevolmachtigd aandeelhouder in de Algemene vergadering
van aandeelhouders (AvA)

Deelnemers

Houders van aandelen zijn gemeenten die ten tijde van de oprichting van de
vennootschap vielen binnen het verzorgingsgebied van NV Waterbedrijf
Europoort. Dit betreft een gebied wat zich uitstrekt van Dordrecht, over de
Hoekse Waard naar Rotterdam, Delft en Brielle.
Rotterdam

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Drinkwatervoorziening dient een publiek belang. De B.V. GBE is 50% eigenaar
van de aandelen van het waterbedrijf, Evides NV. De Evides-aandeelhouders
hebben onder meer zeggenschap over de drinkwatertarieven en over het
ondernemingsplan van de NV. Voor een groot deel is de sector gereguleerd via
de Drinkwaterwet. De invloed van Autoriteit Consumenten en Markten (ACM) is
zeer groot. De dividenduitkering is van belang voor een sluitende stadsbegroting.
Dordrecht draagt een financieel belang van 7% in de B.V. (Overigens
presenteren we bij de financiële gegevens van Evides de gegevens van de NV).
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022






Risico's

Jaarstukken 2021 Dordrecht

In 2022 zal de huidige directeur van GBE, dus niet van de NV, zijn
werkzaamheden beëindigen. Een opvolger is voorgedragen aan de
aandeelhoudersvergadering.
Er zijn vergevorderde gesprekken gaande met Zeeuwse aandeelhouders van
Delta/PZEM, waarbij deze het stemrecht in Evides NV weer zelf gaan
uitoefenen. Dit dient het publieke belang. GBE heeft er in 2021 mee
ingestemd de statuten van de NV op dit punt te wijzigen. De verwachting is
dat rechtstreekse toetreding in 2022 zal plaatsvinden.

De minister geeft naar aanleiding van de motie van Kamerlid Diks in 2021
via een noodmaatregel ingegrepen bij de ACM, door de gereguleerde
vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven voor 2 jaar te bevriezen.
Desondanks blijft grote zorg bij de drinkwaterbranche bestaan over de
toekomstgerichtheid van de regelgeving, waarbij de financiële problematiek
van drinkwaterbedrijf Vitens als voorbeeld voor de sector dient. De weighted
average cost of capital (WACC) was in 2011 nog 6%, de huidige WACC
2020–2021 van 2,75% wordt door de drinkwaterbedrijven als (te) laag
ervaren. Zij geven aan bij een verdere verlaging hun taken niet meer
adequaat te kunnen financieren en uitoefenen. De eigen formele
gemeentelijke invloed om ACM tot andere inzichten te brengen is overigens
zeer beperkt aangezien deze aandeelhouders, hoewel publiek van karakter,
niet als rechtstreeks belanghebbende in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) ziet.
Actuele risico's d.d. april 2022




Regulering (zie toelichting bij de ontwikkelingen).
Op termijn (omstreeks 2026) is forse verlaging van dividend niet uitgesloten
indien de ACM-regulering niet toekomstbestendig wordt gemaakt, naast dat
één en ander al eerder vooral gevolgen kan/zal hebben voor de eigen
bedrijfsvoering van Evides. Dat gemeenten de komende jaren nog een
redelijk stabiel dividend mogen verwachten, is mede het gevolg van eerder
opgespaarde resultaten en afspraken daarover met aandeelhouders om deze
later uit te keren. Om die reden houden we de risicoclassificatie nog laag,
tenzij er zich onverwachte materiële ontwikkelingen voor gaan doen.
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Wat zijn de indicatoren?
De basis: BBV-indicatoren
De onderstaande BBV-indicator heeft betrekking op het taakveld 'volkshuisvesting, RO en
stedelijke vernieuwing', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door
het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicator een
logische link vormt met het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht is zij hier opgenomen. Voor
BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen
immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen
met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website
www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een
selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht
van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Jaarstukken, daarnaast leest u in de
leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende
indicatoren.
Aanvullende indicatoren
Naast de BBV-indicator zijn ook drie aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen, gericht
op de onderwerpen 'buurtbeleving', 'openbare ruimte' en de 'groenomgeving'. Deze aanvullende
indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma. Voor de eerste
twee indicatoren geldt dat we minimaal gelijk of beter willen presteren dan het gemiddelde van de
G40 gemeente, (nieuw onderzoek uit de Veiligheidsmonitor vindt plaats eind 2021, waarbij naar
verwachting in het eerste kwartaal van 2022 de gegevens bekend zijn), de indicator
'groenomgeving' is direct herleidbaar uit het coalitieakkoord.
BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken
2021
2020
2022
2021

WOZ-waarde woningen
(gemiddelde) - x € 1.000

187 (2019) 206 (2020) 206 (2020) 227 (2021) 261 (2021)

Aanvullende indicatoren
A. Buurtbeleving: rapportcijfer Woonomgeving.

B. Openbare ruimte: schaalscore fysieke kwaliteit
buurtvoorzieningen.

C. Groenomgeving: aanplant van 800 extra bomen
(in het kader van 800 jaar stad in 2020).

0-Waarde

Actuele
waarde

G40

Streefwaarde
2022

Dordrecht: Dordrecht: 7,4
Dordtse
7,2; G40: 7,3 (2021); G40: waarde gelijk
(2017)
7,5 (2021)
of hoger dan
gemiddelde
G40
Dordrecht: Dordrecht: 6,4
Dordtse
6,1; G40: 6,3 (2021); G40: waarde gelijk
(2017)
6,5 (2021)
of hoger dan
gemiddelde
G40
0 (2018)
2.779 (april
800 bomen
2022)
Jubileumbomen:
80, Arboretum
Maasstraat: 50,
Bomen N3: 204,
Tiny Forest:
2.445

Bron

Frequentie

B.

Veiligheidsmonitor/‘vrije ruimte’, specifieke vragen voor
Dordrecht
Veiligheidsmonitor

C.

Gemeente Dordrecht

Eens per twee jaar (oneven
jaren)
Eens per twee jaar (oneven
jaren)
Jaarlijks

A.
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Wat heeft het gekost?
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de
belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele
begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde
baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Lasten

49.821

48.547

Baten

23.538

23.478

Saldo

26.283

25.069

Toevoeging reserves

19.328

8.666

Onttrekking reserves

24.237

13.852

Totaal programma

21.374

19.883

Jaarstukken 2021 Dordrecht
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Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Wat hebben we bereikt?
Het jaar 2021 is een jaar waarin de veerkracht van de stad stevig is getest. Het belang van de
activiteiten rondom thema's als eenzaamheid, armoedebestrijding, mentale gezondheid en
ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers werd duidelijker dan ooit. Met de vele
betrokkenen in de stad is dan ook hard gewerkt om de sociale basis van Dordrecht te verstevigen
en inwoners bij te staan wanneer nodig. Daardoor lukte het om met de ketenaanpak schulden en
de pilot 'vroeg er op af' meer mensen te vinden én te helpen met hun schuldenproblematiek. Ook
weet de aanpak 'jongeren op de rit' steeds meer kwetsbare jongeren te helpen. Hierbij wordt
continu geïnvesteerd in de kennis en expertise van de betrokken professionals. Voor de komende
jaren is het zaak deze successen te borgen.

Verantwoording over beleid
Doelstelling 1: Gerichte, lokale inzet op preventie.
De maatregelen vanwege corona hebben laten zien hoe belangrijk het is dat er activiteiten zijn om
elkaar te ontmoeten. Tegelijkertijd is het ingewikkeld om deze ontmoeting te organiseren door
dezelfde coronamaatregelen. Het sociaal netwerk dat ontstaat door ontmoeting is juist van groot
belang in het vroeg signaleren van problemen en het doorverwijzen naar hulp. In 2021 investeren
we daarom extra in preventie, zodat eerder zicht ontstaat op de hulpvragen in de stad.
ENDPMEND
We continueren het netwerk rondom #jebentnietalleen - BELEIDSWENS UIT
KADERNOTA 2021.
Begroting 2021
In 2019 is eenzaamheid breed onder de aandacht gebracht. De geslaagde campagne
#jebentnietalleen heeft veel initiatieven losgemaakt. Deze initiatieven van maatschappelijke
partijen willen we behouden en borgen. De campagne eenzaamheid richt zich op de hele stad en
focust zich op bewustwording, betekenisvolle ontmoetingen en uitbreiden van het netwerk 'samen
tegen eenzaamheid'. Hiervoor is in 2021 en in 2022 € 125.000 vrijgemaakt.
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens Eenzaamheid/#jebentnietalleen uit de Kadernota
2021.

Financiële informatie:
Eenzaamheid/#jebentnietalleen

2021

2022

125

125

2023

Bedragen x €
1.000
2024

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Binnen de coronamaatregelen konden veel activiteiten worden uitgevoerd door inwoners,
ondernemers, (vrijwilligers) organisaties (Aanpak Ouderen en Eenzaamheid 2018-2022). Zo zijn in
2021 in het kader van de Week tegen Eenzaamheid drie acties gerealiseerd in samenwerking met
partijen uit de stad: een inspiratieavond, een marktcampagne en een ansichtkaartenactie.
Daarnaast onderzochten we de behoeften en mogelijkheden van zingevingsaanbod en
huisbezoeken. Hiervoor is zowel gesproken met senioren en 18 lokale (vrijwilligers)organisaties.
Deze nieuwe inzichten nemen we mee in onze aanpak voor 2022.

We zetten een adviespunt op rondom scheidingen.

Jaarstukken 2021 Dordrecht
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Begroting 2021
We zetten een Adviespunt Scheiden, Kind en ouderschap op die expertise bundelt rondom
echtscheidingen voor vragen en adviezen rondom scheiden bij ouders met kinderen. Het
adviespunt richt zich in eerste instantie op professionals uit het voorveld (zoals consultatiebureau,
scholen, kinderopvang) en geeft proactief adviezen, informatie en coaching. Het deelt kennis, geeft
inzicht in belangen en gedrag, brengt partijen samen rondom relevante probleempunten en
ontwikkelt nieuw aanbod.
Het adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap wordt opgezet in samenwerking met de gemeenten
Papendrecht en Zwijndrecht.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Het Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap is gerealiseerd en ondergebracht bij MEEVivenz.
Vanuit het Adviespunt worden professionals in bijvoorbeeld het onderwijs, kinderopvang,
consultatiebureaus en bij huisartsen ondersteund om vragen en problemen van inwoners te
signaleren. Het netwerk is uitgebreid en het Adviespunt werkt nauw samen met het Sociaal
Wijkteam en andere partners in de hulpverlening en jeugdbescherming. Ook zijn er sinds
halverwege 2021 wekelijkse inloopspreekuren gerealiseerd waar inwoners laagdrempelig en
anoniem vragen kunnen stellen en informatie krijgen over scheiden. Hiermee zijn in totaal 61
volwassenen en 84 kinderen bereikt, waarvan ongeveer de helft uit Dordrecht.
We ontwikkelen een wijkgerichte aanpak voor vroegsignalering en
preventie.
Begroting 2021
We ontwikkelen, ingegeven vanuit de praktijk en data én samen met maatschappelijke partners,
een aanpak om de belangrijkste voorspellers van zorg (zoals armoede, laaggeletterdheid,
eenzaamheid en werkloosheid) tijdig te signaleren en op te lossen. We bekijken hierbij per wijk
wat nodig is: of er specifieke inzet nodig is en zo ja, welke.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
We hebben in de verschillende beleidslijnen extra aandacht voor preventie en vroeg signalering.
Op een aantal onderwerpen zijn we in specifieke wijken gericht bezig. We werken hierin samen
met partners en op basis van data. Een mooi voorbeeld is gezond rondkomen in Sterrenburg en de
pilot sociaal op recept in de Staart. Daarnaast zijn er per februari 2022 een data analist en een
data adviseur aangetrokken voor het sociaal domein die het data gedreven werken in het sociaal
domein verder gaan vormgeven.
We werken aan een fieldlab voor innovatie in gezondheid en zorg.
Begroting 2021
In 2020 hebben we samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Da Vinci College en de GGD
ZHZ verkennende, eerste stappen gezet om te komen tot meer toegepaste innovatie in gezondheid
en zorg. In 2021 ontwikkelen we verder om te komen tot een fieldlab Drechtsteden waar geleerd
en gewerkt wordt met (nieuwe) zorgconcepten en de inzet van ICT en zorgtechnologie.
Zorginstellingen, het bedrijfsleven, bewoners en de topsector Life Science & Health (Health
Holland) spelen hierbij een belangrijke rol.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Samen met het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Da Vinci college en vele andere maatschappelijke
partners en zorgpartners hebben we in 2021 verschillende pilots opgezet en gefaciliteerd,
waaronder Hello 24/7 (app voor (toekomstige) mantelzorgers) en Schone lucht (thuis voor
longpatiënten). Met het Da Vinci college en CareerBoost zijn studenten ingezet om verder te
onderzoeken waar inwoners behoefte aan hebben. Per schooljaar 2022/2023 is er op het Leerpark
een fysiek innovatiecentrum gerealiseerd. Ten slotte hebben we als regio Drechtsteden vanuit de
topsector Life Sciences & Health de status 'fieldlab in spé gekregen. In 2022 werken we
gezamenlijk verder aan een regionale actieagenda Gezonde regio om de fieldlab-status te krijgen.
Doelstelling 2: Passende, tijdige en betaalbare ondersteuning voor alle Dordtenaren.
Dordtenaren moeten de ondersteuning krijgen die nodig is, tijdig en passend. Dit is nog niet altijd
het geval. Samen met partners werken we eraan om dit wel voor alle inwoners voor elkaar te
krijgen. Een belangrijke (financiële en inhoudelijke) impuls hiervoor biedt het (in juni 2019
vastgestelde) investeringsplan Sociaal Domein. Een plan dat er ook voor dient te zorgen dat de
kosten in de toekomst betaalbaar blijven, terwijl het aantal Dordtenaren dat een beroep doet op
ondersteuning steeds verder toeneemt.
We starten met de pilot Flexibel Interventie Team in Samenwerking.
Begroting 2021
In het vierde kwartaal van 2020 wordt er in 1 of 2 wijken gestart met een Flexibel Interventie
Team in Samenwerking (FLITS) dat in 2021 verder uitgerold zal worden binnen Dordrecht. Dit
integrale team met specialisten uit de zorgmarkt sluit aan op de expertise van het Sociaal
Wijkteam en wordt snel, beschikkingsvrij, intensief en kortdurend (maximaal 6 maanden) ingezet
bij complexe gezinsproblematiek. Doelstelling is om het gezinssysteem en hun netwerk duurzaam
te versterken waardoor inzet van geïndiceerde zorg niet nodig is.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 is er intensief geïnvesteerd in het verstevigen van de samenwerkingsrelatie tussen het
FLITS team en de Sociale Wijkteams, wat er toe heeft geleid dat de werkprocessen op elkaar zijn
afgestemd en dat duidelijk is geworden welke casuïstiek passend is voor deze interventie. FLITS
sluit inmiddels aan op alle wijkteams in Dordrecht en de samenwerking wordt zowel door
professionals als inwoners positief ervaren, waardoor de partijen elkaar steeds beter weten te
vinden. Vooral de mogelijkheid om snel zorg in te zetten en bij aanvang gezamenlijke
overeenstemming te hebben over het plan en de benodigde expertise worden gezien als
belangrijke succesfactoren. Het project wordt voortgezet in 2022 om de betrokken organisaties en
de professionals de kans te geven hun samenwerking verder te ontwikkelen. Ook zal de aanpak
geëvalueerd worden op effectiviteit. Uitgangspunt is dat de ontwikkelingen en de ervaringen die
zowel in 2021 als 2022 worden opgedaan, leiden tot een structureel aanbod in 2023.
We voegen wmo-expertise toe in de aanpak vraagverheldering in het sociaal
wijkteam.
Begroting 2021
Er vindt een integrale vraagverheldering plaats (0-100), conform de integrale klantroute van het
Sociaal Wijkteam. In de periode 2021-2023 voegen we daar ook, op afroep, de expertise van de
Wmo consulenten van de Sociale Dienst Drechtsteden aan toe. We werken begin 2021 aan een
implementatieplan. Een jaar na de start evalueren we.
In 2020 startten we al met een pilot waarin we de expertise van de Wmo consulenten (Wmo
indicaties) van de Sociale Dienst Drechtsteden toevoegen aan de aanpak vraagverheldering. In
2021 breiden we deze aanpak uit naar alle sociale wijkteams in de stad.
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 4. Capaciteitsuitbreiding sociaal wijkteam uit de
Kadernota 2020.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In alle teams van het Sociaal Wijkteam is Wmo-expertise toegevoegd aan de vraagverheldering.
Voor bewoners betekent dit dat zij integraler geholpen worden en niet naast een bezoek aan het
Sociaal wijkteam ook nog naar een loket van de Sociale Dienst Drechtsteden hoeven. In
samenhang werken de professionals aan passende ondersteuning vanuit de principes van
normalisering. Er zijn al eerste voorbeelden van eerder kunnen afschalen en combinaties van
arrangementen voor bewoners met algemene voorzieningen (het Sociaal Wijkteam) en
maatwerkvoorzieningen (de Sociale Dienst Drechtsteden). Ook het vraagstuk 18-/18+ kan in
samenhang beter worden opgepakt.
We verbeteren de aanpak om aandachtshuishoudens te ondersteunen.
Begroting 2021
We willen dat aandachtshuishoudens (oftewel multiprobleemgezinnen) beter geholpen worden.
Hiervoor voeren we, samen met maatschappelijke partners, de gemeentelijke interventiespecialist
en de sociaal pontonnier een plan van aanpak uit dat uit verschillende oplossingsrichtingen
bestaat. In 2021 willen we minstens 60 huishoudens helpen met de nieuwe aanpak. Daarnaast
werken we vanuit de aanpak aandachtshuishoudens aan bestuurlijke commitment en
samenwerking met de zorgverzekeraar VGZ en GGZ Yulius.
Deze activiteit levert een bijdrage aan de uitvoering van beleidswens 7. Uitvoeringsbudget Sociaal
Pontonnier uit de Kadernota 2020.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De aanpak bestaat vanuit de gemeente Dordrecht uit een sociaal pontonnier (bruggenbouwer) met
mandaat en geleend gezag en een gemeentelijke interventiespecialist (GIS) met maatwerkbudget.
Zij ontvangen meldingen vanuit alle betrokken partners uit de stad om wegwijzer, doorbraken
en/of (tijdelijke) procesregie te voeren. Vervolgens is het doel om vanuit de casuïstiek
terugkerende signalen te verzamelen voor het maken van nieuw beleid. In het jaar 2021 heeft de
gemeente 65 huishoudens geholpen met de aanpak aandachtshuishoudens. Zowel gezinnen als
professionals zijn tevreden over deze hulp (90%) en in 95% van de gevallen waar een doorbraak
nodig was is die ook gerealiseerd. De signalen die naar boven kwamen en die beleidsaanpassing
vergen zijn doorgegeven aan de betreffende collega's. Dit betrof zaken over briefadressen,
huisvesting en samenwerking tussen partijen. Het deeltraject samen met zorgverzekering VGZ en
GGZ Yulius is verder uitgewerkt, maar wordt in 2022 verder verbeterd.
We benaderen huisartsen om de inzet van beschikkingsvrij aanbod te
bevorderen.
Begroting 2021
De toegang tot het verlenen van zorg loopt via verschillende kanalen, zoals het sociaal wijkteam,
de Sociale Dienst en huisartsen. De huisartsen zijn een samenwerkingspartner waar we nog extra
op kunnen inzetten. Daar willen we in 2021 werk van maken. Hoe we dat gaan doen zal in overleg
zijn met de huisartsen. Concrete voorbeelden zijn: het inzetten van praktijkondersteuners jeugd,
afspraken over inzet van aanbieders bij medische verwijzingen en het in beeld brengen van
beschikkingsvrij aanbod.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 is een aanbieder geselecteerd voor POH-Jeugd. De kandidaten zijn nog voor de
zomervakantie gepresenteerd aan de huisartsen. Verder is gewerkt aan een eenvoudige
doorverwijzing voor huisartsen naar de sociaal makelaar en het wijkteam zodat verwijzing naar
beschikkingsvrij aanbod eenvoudiger wordt. Hierin is ook verwijzing naar schuldhulpverlening
meegenomen.
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Doelstelling 3: Het vergroten van de (financiële) zelfredzaamheid van (kwetsbare)
inwoners.
We willen dat Dordtenaren zoveel mogelijk financieel zelfredzaam zijn. We realiseren ons dat dit
niet voor iedereen haalbaar is. De eerste maanden van de coronacrisis maakten zichtbaar welke
groepen materieel en immaterieel het meest kwetsbaar zijn. In 2021 is de verwachting dat veel
meer mensen te maken krijgen met inkomens- en schuldenproblematiek. Binnen het programma
'Samen tegen armoede' werken we met verschillende maatschappelijke partners aan het
voorkomen en aanpakken van armoede en schulden en het vergroten van de bestaanszekerheid
van (kwetsbare) inwoners.
We werken aan de doorontwikkeling van Jongeren op de Rit.
Begroting 2021
Voor kwetsbare jongeren willen we een sluitende ketenaanpak. Zij mogen niet tussen het wal en
het schip vallen. Samen met belangrijke netwerkpartners (Sociaal Wijkteam, Sociale Dienst
Drechtsteden en Jongerenwerk) werken we aan het verbeteren van het proces van de ketenaanpak
JOR. We onderzoeken waar "snellere" en passende routes mogelijk en nodig zijn voor deze
kwetsbare jongeren. Succesvol voorbeeld is de uitkeringsaanvraag zonder verplichte zoektermijn
van vier weken voor kwetsbare jongeren binnen Jongeren Op de Rit (JOR). We zetten het project
Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) als onderdeel van JOR voort. We
intensiveren de rol van jongerenregisseur door hun toolbox uit te breiden, zodat zij de jongere
integraal kunnen ondersteunen op de leefgebieden waar dat nodig is.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Het JOR-team van het sociaal wijkteam is herijkt. Er staat nu een stedelijk team met expertise op
kwetsbare jongeren. Ze zijn getraind in een speciale methode om knelpunten bij de doelgroep aan
te pakken. Voor 18- jongeren is er nu eerder de mogelijkheid deze in beeld te brengen bij het JORteam. Er zijn momenteel 135 lopende casussen vanuit het SWT. Een aandachtspunt is de
oplopende caseload en om vervolgens goede ondersteuning te blijven leveren. Dit wordt mede
veroorzaakt door het huisvestingsprobleem, hetgeen de doorstroom stagneert. Daarnaast zijn er
14 knelpunten in kaart gebracht in gesprek met diverse (landelijke) partners, jongeren en het JORteam. Inmiddels zijn acht knelpunten verder uitgewerkt en opgelost. Zo pakken we knelpunten in
de doorgaande ondersteuningslijn bottom-up aan en zoeken we naar concrete oplossingen. We
gaan door met deze manier van werken.
We implementeren de ketenaanpak schulden.
Begroting 2021
Samen met maatschappelijke partners implementeren we de in 2020 ontwikkelde ketenaanpak
schulden. Vanuit een uniforme aanpak werken we aan een versterking van de kwaliteit van
dienstverlening met als doel snelle, passende en stress-sensitieve dienstverlening. Inwoners
worden zo vroeg mogelijk en op een eenduidige manier geholpen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 is de samenwerking tussen maatschappelijke partners in het werkveld van schulden
verder versterkt. In de loop van het jaar is de Alliantie Dordrecht, het samenwerkingsverband van
vrijwilligersorganisaties op het gebied van geld, aangesloten op de ketenaanpak. Meer dan 100
hulpverleners hebben een training gevolgd om bekend te worden met de ketenaanpak schulden en
de stress-sensitieve aanpak die daarin een grote rol speelt. Privacywetgeving maakt het lastig om
gegevens tussen hulpverleners uit te wisselen. In 2022 zoeken de ketenpartners manieren om die
uitwisselingen te verbeteren.
We continueren de pilot stress-sensitieve dienstverlening.
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Begroting 2021
Samen met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) continueren we de pilot ‘stress-sensitieve
dienstverlening eenoudergezinnen'. Een samengesteld team van SDD en SWT medewerkers biedt
Dordtse eenoudergezinnen coaching en begeleiding gericht op duurzame financiële
zelfredzaamheid; het liefst naar betaald werk. Werkende weg wordt de nieuwe methodiek door het
team ontwikkeld.
Onderdeel van de pilot is het project kinderopvang (beleidswens 5. Kinderopvang en stresssensitieve dienstverlening uit de Kadernota 2020). Dit project is als gevolg van corona vertraagd
en zal naar verwachting pas eind 2020/begin 2021 starten. Doel van dit project is het realiseren
van overbruggende kinderopvang voor een aantal maanden voor ouders van kinderen uit de
Drechtsteden die deelnemen aan PERSPCT en aan de pilot stress-sensitieve dienstverlening, zodat
zij snel aan de slag kunnen met hun traject richting werk of scholing.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In de pilot zijn 65 gezinnen stress sensitief begeleid. Via inzet op stressreductie ontstaat ruimte
voor ontwikkeling naar participatie. De inzet van een inkomenscheck geeft veel van de deelnemers
geldrust. Er is een hulpmiddel ontwikkeld (de Dordtse Brug) die deelnemers en hulpverleners helpt
om prioriteiten te stellen en lange termijndoelen te formuleren. De persoonlijke aanpak en
integrale begeleiding leiden tot positieve reacties en betekenisvolle vooruitgang bij deelnemers.
Waar deelnemers bij de start in 79% van de gevallen (veel) stress ervaren is dat na begeleiding
teruggebracht naar 20%. Zij ervaren daardoor rust voor het werken aan gestelde doelen. Circa
30% volgt een opleiding of heeft werk. De overbruggende kinderopvang is vanaf begin 2021 bij de
SDD ingezet en loopt na de latere start als gevolg van corona door in 2022. In 2021 is aan 21
casussen gewerkt; in 11 gevallen is kinderopvang geregeld, 5 situaties werden ingetrokken en 5
waren nog in behandeling en lopen door naar 2022.
We evalueren de opschaling van de pilot 'Vroeg Eropaf'
Begroting 2021
Vooruitlopend op de aangepaste Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is in juli 2020 het
project Vroeg Eropaf bij betalingsachterstanden opgeschaald van Dordrecht West naar de rest van
de stad. De aanpak zorgt er voor dat beginnende betaalachterstanden van vaste lastencrediteuren,
zoals woningcorporaties, uitgewisseld worden. Een stedelijk vroegsignaleringsteam gaat eropaf om
mensen hulp te bieden. In 2021 evalueren we de opschaling.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Dankzij de aanpak van Vroeg Eropaf werd een nieuwe doelgroep van inwoners met schulden
bereikt. Slechts 4% van de 4.000 huishoudens waar via Vroeg Eropaf een betalingsachterstand
werd geconstateerd, was al bekend bij de SDD. Met ongeveer de helft van deze huishoudens is het
gelukt om contact te leggen. 30% van hen heeft gebruikgemaakt van de aangeboden hulp. In de
meeste gevallen is een quick fix gerealiseerd (55%) en een klein deel (16%) is doorverwezen naar
schuldhulpverlening. In 77% van de gevallen waarin contact is gelegd, is de betalingsachterstand
na drie maanden afgenomen.
We verbinden en intensiveren initiatieven gericht op het verbeteren van de
bestaanszekerheid.
Begroting 2021
Onzekere inkomsten en stijgende vaste lasten gecombineerd met een complex toeslagenstelsel,
een flexibele arbeidsmarkt en een neergaande conjunctuur maken dat bij verschillende groepen
inwoners de bestaanszekerheid in het geding kan komen. Bestaanszekerheid is niet alleen de
zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen. Ook zekerheid om betaalbaar te kunnen
wonen, toegang te hebben tot betaalbare zorg en de mogelijkheid om een financiële buffer op te
bouwen. In 2021 verbinden en intensiveren we initiatieven gericht op het verbeteren van
bestaanszekerheid voor kwetsbare groepen. Dat gaat bijvoorbeeld over het vergroten van het
bereik van onze hulp bij schulden en inkomensproblematiek bij werkenden, zzp'ers en jongeren.
Dat doen we onder meer door nieuwe partijen aan te sluiten op de ketenaanpak schulden.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Door intensivering van samenwerking via de Dordtse Ketenaanpak en vroegsignalering van
schulden via Vroeg Eropaf staat een stevige basis. In 2021 is een start gemaakt met het aanboren
van nieuwe vindplaatsen in de stad en het formeren van mobiele teams. Deze mobiele teams zijn
een combinatie van betaalde en vrijwillige deskundigen en starten begin 2022 met het bezoeken
van locaties in de stad met een hoge doorstroom van inwoners, om zo aandacht te vragen voor
schuldenproblematiek en de al aanwezige voorzieningen onder de aandacht te brengen van onze
inwoners.
Doelstelling 4: Alle Dordtenaren kunnen naar eigen vermogen meedoen.
We willen recht doen aan wat mensen kunnen, zodat iedereen naar vermogen mee kan doen.
Dordtenaren die niet aan het werk of naar school kunnen, doen mee via vrijwilligerswerk, gaan via
participatieplekken aan de slag of maken gebruik van dagbesteding. We willen mensen geen label
geven en bekijken wat het beste is voor onze inwoners. Nieuwkomers willen we ondersteunen,
zodat ze zich kunnen ontplooien en mee kunnen doen in de samenleving.
We organiseren het beleid en de uitvoering van de participatieplekken
lokaal.
Begroting 2021
We verwachten dat we deze verantwoordelijkheid lokaal effectiever kunnen oppakken. Door
participatieplekken te verbinden aan de 'No-Label' plekken en het lokale vrijwilligerswerk kunnen
we beter vorm geven aan de signaalfunctie en waakvlamfunctie van de leerwerkbedrijven en de
ontwikkelingsmogelijkheden van de participanten. Daarnaast willen we de participatieplekken
graag inzetten voor een bredere doelgroep. Tot slot verwachten we dat we kosten kunnen
besparen op de uitvoer van de participatieplekken door deze anders te organiseren.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Het college heeft op 2 november jl. het uitvoeringskader Dordtse Participatieplekken 2022-2025 en
de subsidieregeling 'Participatieplekken Gemeente Dordrecht', vastgesteld. Lokale aanbieders van
participatieplekken (leerwerkbedrijven) kunnen vanaf 8 november 2021 subsidie aanvragen voor
het jaar 2022. In januari is gestart met de werving van nieuwe leerwerkbedrijven. Elf
vrijwilligersorganisaties hebben de eerste voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond.
We ontwikkelen een wijkontmoetingsplek nieuwe stijl in Crabbehof en
Stadspolders.
Begroting 2021
In de Stoof (Crabbehof) en het Polderwiel (Stadspolders) combineren we de bibliotheek met
ontmoeting. Op deze manier dragen we bij aan efficiënter gebruik van ons maatschappelijk
vastgoed in de wijk en dragen we bij aan de bezuinigingsopgave van de bibliotheek. Daarnaast
breiden we, samen met betrokken zorgpartijen, culturele organisaties, sportverenigingen e.a. het
aantal inloopactiviteiten uit, zodat er een laagdrempelig netwerk in de stad ontstaat voorliggend
aan zwaardere zorg.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Door de coronamaatregelen heeft het gehele proces vertraging opgelopen. Er is gestart met de
planvorming voor de verbouwingen van de Nieuwe Stoof/bibliotheek (Crabbehof)en het Polderwiel
(Stadspolders). Bibliotheek en buurtwerk werken samen in de Stoof om de Huiskamer van de Wijk
op te zetten.
Wat betreft laagdrempelige inloopactiviteiten hebben Parkhuis en Spectrum samen met de
sportverenigingen Sparta en Sporting Delta, De Prinsemarij en het Energie Huis activiteiten voor
mensen met beginnende heugen problemen en hun mantelzorgers ontwikkeld. Doordat de zorg
overbelast is geweest door corona is de uitbreiding naar andere wijken nog niet gerealiseerd.
We voeren de nieuwe wet inburgering in.
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Begroting 2021
In de nieuwe wet inburgering krijgen gemeenten per 1 juli 2021 de regie over de inburgering. We
zijn dan verantwoordelijk voor de inkoop en het aanbieden van inburgeringstrajecten, het afnemen
van een brede intake voor inburgeringsplichtigen en het opstellen van een persoonlijk Plan
Inburgering en Participatie. Ook ontzorgen we asielmigranten in hun beginperiode in Dordrecht op
financieel gebied en geven we maatschappelijke begeleiding. Samen met de Sociale Dienst
Drechtsteden (SDD) en andere partners geven we hieraan vorm en inhoud en zorgen we dat dit op
1 juli 2021 staat. In de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de nieuwe wet inburgering koppelen
we waar mogelijk het beleid en de uitvoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en de
Aanpak Laaggeletterdheid.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De wet Inburgering (WI2021) is op 1 januari 2022 ingevoerd. De uitvoering van de nieuwe taken
worden vanaf dat moment uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en
Vluchtelingenwerk. De SDD heeft de uitvoeringsregie en is organisatorisch hierop ingericht. Zij
houden een brede intake, voeren de leerbaarheidstoets uit en stellen het PIP (persoonlijk plan
inburgering en participatie) op. De SDD ondersteunt de inburgerraar bij de inburgering en
participatie. Vluchtelingenwerk verzorgt de maatschappelijke begeleiding en voert het
participatieverklaringstraject uit. Contracten zijn gesloten met aanbieders van
inburgeringstrajecten; de aanbesteding van de onderwijsroute wordt in de eerste helft van 2022
afgerond.
Doelstelling 5: Het ondersteunen en stimuleren van de inzet van vrijwilligers en
mantelzorgers.
De gemeente heeft veel waardering voor de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers, dit laat zij
onder andere blijken door de speciale Dordtpas voor mantelzorgers, de verwenweek voor
mantelzorgers en de jaarlijkse vrijwilligersprijzen. Als de (zorg)taken tijdelijk te zwaar worden of
mantelzorgers even op adem moeten komen biedt de gemeente voorzieningen die de
mantelzorgtaken tijdelijk verlichten(respijtzorg), zoals logeerzorg of vervangende mantelzorg aan
huis. In 2021 intensiveren we dit aanbod en werken we aan een grotere bekendheid van het
bestaande aanbod om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen.
We bieden mantelzorgvakanties aan als respijtvoorziening.
Begroting 2021
Voor een groep zwaar overbelaste mantelzorgers ontwikkelen we een speciale mantelzorgvakantie.
Tijdens deze midweek krijgen zij handvatten om hun draagkracht te versterken. Gedurende de
midweek wordt vervangende zorg geregeld voor de zorgvrager. De voorbereiding hiervan zijn
gestart in 2020. Door de gevolgen van de coronacrisis konden de mantelzorgvakanties niet
doorgaan.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In het najaar is het land opnieuw in een (gedeeltelijke) lockdown gegaan. Hierdoor hebben we een
aantal alternatieve activiteiten naar het voorjaar 2022 moeten verplaatsen. Dit betrof onder
andere bijeenkomsten gericht op ontmoeting en lotgenoten contact zoals een bijeenkomst in
bioscoop The Movies en een bijeenkomst in Bluebirds in the Backyard met lunch. Daarnaast kon
hierdoor geen dag of midweek weg worden gerealiseerd. Hier zal in de loop van 2022 opnieuw
naar worden gekeken.
We evalueren de pilot 'logeerzorg'.
Begroting 2021
In 2019 zijn we gestart met de pilot 'Logeerzorg'; een respijtvoorziening die mantelzorgers de
mogelijkheid biedt om de ondersteuning aan hun naaste voor meerdere dagen goed voorbereid
over te dragen aan professionals. In 2020 heeft deze pilot een aantal maanden stil gelegen
vanwege de corona-uitbraak. We ronden het eerste jaar van de pilot begin 2021 af en evalueren of
de logeerzorg voorziening aanslaat, wat werkt en/of er ontwikkelmogelijkheden zijn.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De pilot is geëvalueerd middels gesprekken tussen de betrokken aanbieders, MEE mantelzorg en
de gemeente. Uit deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat de corona pandemie een
stempel heeft gezet op de pilot. Hierdoor is het moeilijk een goede uitspraak te kunnen doen over
het succes van de voorziening. Tegelijkertijd is uit de evaluatie duidelijk naar voren gekomen dat
de bezettingsgraad van de logeerzorg lager is dan van te voren was verwacht. Een belangrijke
conclusie was dat de financieringsconstructie uit de pilot daarom niet langer gehandhaafd kon
worden. We zijn daarom overgestapt op financiering van daadwerkelijk gebruik middels facturering
achteraf. Ook hebben we het aantal beschikbare bedden teruggebracht van twee naar één. We
hebben de samenwerking met De Merwelanden (voor nu) opgezegd omdat zij onder deze nieuwe
voorwaarden niet konden leveren. We hebben voor 2022 via Het Parkhuis één bed beschikbaar. In
dit jaar hopen we verdere informatie over het gebruik op te kunnen halen om de voorziening vraag
gestuurd te kunnen door ontwikkelen.
We meten de effecten van PEERpoint Herstelacademie en onderzoeken een
structurele voortzetting.
Begroting 2021
De gemeente heeft samen met vijf GGZ instellingen de pilot PEERpoint Herstelacademie opgezet.
Doel van de pilot is om GGZ zorg te verschuiven naar de voorkant en hiermee te werken aan een
verbetering van de kwaliteit van leven van deelnemers als ook het voorkomen van langdurige en
kostbare behandeltrajecten. De Herstelacademie is gericht op zelfregie en herstel na een
levensonwrichtende gebeurtenis (depressie, verslaving, dakloosheid, et cetera.). De
herstelacademie biedt gespreksgroepen, lotgenotencontact en trainingen en wordt volledig gerund
door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In mei 2021 is er een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. Deze laat op
basis van negen interviews zien dat de PEERpoint een belangrijke meerwaarde oplevert voor de
bezoekers. Zij geven aan dat hun kwaliteit van leven verbeterd is: toegenomen zelfvertrouwen,
meer lef en het weer durven nemen van verantwoordelijkheid. Ook laat de MKBA de financiële
meerwaarde zien: besparingen vooral worden gerealiseerd op de ZvW (GGZ zorg) en op de WMO
(begeleiding) en (in iets mindere mate) op participatie.

Welke verbonden partijen hebben bijgedragen?
Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden
partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen
aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht.
We geven daarbij niet alleen een indicatie over het afgelopen jaar, maar ook een actuele stand van
zaken (status april 2022).

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Onderdelen

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Website




Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang
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www.drechtsteden.nl

www.socialedienstdrechtsteden.nl
De GRD bestaat niet meer, vertegenwoordiging niet meer van toepassing. In de
GR Sociaal (GRS) zijn dat de heren P.J. Heijkoop (voorzitter) en M.D. Burggraaf
(lid) van het AB.
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Dordrecht
Niet meer van toepassing
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Relevante
beleidsinformatie

Risico's

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Niet meer van toepassing, de GRD is aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht
is voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente
geworden per 1-1-2022.
Actuele risico's d.d. april 2022 van de GRS








De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie geven risico's
dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten
voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis
druk op de aantallen bijstandontvangers, de aantallen schuldhulpverlening
en minimabeleid.
De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele
vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van
intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de
ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie
van het abonnementstarief, de kosten stijgen.
De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q.
verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen.
De kosten bewindvoering blijven stijgen.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ)
Onderdelen

Website

Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang
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Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ)
Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV)
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ)
www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.jeugdzhz.nl
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl
www.ravzhz.nl
Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Dhr. B.C.M. Stam, lid van Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht.
Dordrecht
Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke
gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling,
onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp.
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Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022











Risico's

Tijdens de COVID-19-epidemie heeft de DG&J personele inzet gepleegd voor
de snel opgerichte COVID-19 uitvoeringsorganisatie. Inmiddels is in de
realisatie van de inhoudelijke doelstellingen zichtbaar dat op de meeste
vlakken personeel van de DG&J weer terugvloeit naar de 'reguliere DG&Jorganisatie', dan wel dat voldoende capaciteit is aangetrokken in de
afgelopen maanden om de reguliere activiteiten op te pakken.
In 2022 worden de programma's Geweld Hoort Nergens Thuis, Veilig
Opgroeien is Teamwerk (VOiT), de beweging naar 0 uithuisplaatsingen, plus
de ontwikkelingen van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming
samengevoegd onder de werktitel V(O)iT (Veilig (Opgroeien) is Teamwerk).
Doel hiervan is alle programma's en projecten met raakvlakken binnen zorg
en veiligheid onder één paraplu te scharen om zo in samenhang tot integrale
en concrete resultaten te komen.
In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GR DG&J het besluit
genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ niet meer een apart
onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt
ondergebracht bij de DGJ. Dit leidt onder meer tot een wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling.
Sinds begin 2021 zijn een Netwerk MT Jeugd ZHZ en een
Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Jeugd ZHZ ingericht. De tien gemeenten
zijn via deze lijn eigenaar van een gezamenlijke ontwikkelagenda. De
ontwikkelagenda betreft de trajecten waarop we gezamenlijk de focus
leggen, omdat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Denk aan
Jeugdhulp Naar Voren, Anders Zorgen en Beter begroten & monitoren.
Uitwerking gebeurt veelal lokaal, met een bestuurlijk en ambtelijk
opdrachtgever per traject. Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J kan zich
hierdoor richten en (beter) focussen op de aldaar belegde (gedelegeerde)
taken.

Per 1 januari 2021 is de DG&J niet meer de vergunninghouder van de
Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De DG&J kan dus niet meer
aangesproken worden op de eisen uit de Wet ambulancevoorzieningen c.a.
In de loop van 2023 zal, zoals nu gepland, ook de detachering van personeel
stoppen.
Actuele risico's d.d. april 2022











De kosten voor het bestrijden van COVID-19 zijn naar verwachting € 63
miljoen in 2021. Als het Rijk deze meerkosten niet volledig vergoedt, volgt
een eenmalige extra inwonerbijdrage in 2022 of latere jaren.
Frictiekosten en onvoldoende afbouw van structurele kosten door de
uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik.
Onvoldoende weerstandsvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene)
tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling
van reserves te hebben).
Boeggolf-effect c.q. zwaardere problematiek door uitgestelde zorg tijdens de
COVID-19-crisis.
Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp.
Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp.
Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp.
(Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang
gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp. Toename
van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ.
Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan
lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening
Drechtsteden (Drechtwerk)
Onderdelen
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Drechtwerk/Drechtstedenactief
WerXaam B.V.
Assembly partner B.V.
Drechtwerk Diversiteit B.V.
Drechtwerk Groen B.V.
Drechtwerk FrisFacilitair B.V.
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Website

https://www.drechtwerk.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. P.J. Heijkoop, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Dordrecht

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein
van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten
uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken. Hiermee streeft
de organisatie ernaar dat mensen kunnen werken naar vermogen.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Geen bijzonderheden.

Risico's

Actuele risico's d.d. april 2022








Rijkssubsidie Sociale Werkvoorziening (SW) niet toereikend en wijzigingen in
bekostigingssystematiek hebben direct gevolgen voor gemeentelijke
bijdrage.
Niet haalbare uitstroom berekening door het Rijk veroorzaakt extra tekorten.
Niet of onvoldoende compenseren van de cao loonsverhogingen veroorzaakt
tekorten.
Ziekteverzuim: een eventueel hoger ziekteverzuim veroorzaakt hogere
personeelslasten.
Niet of niet volledig aflossen van verstrekte geldleningen leidt tot kosten.
De coronacrisis leidt tot inkomstenderving.

Wat zijn de indicatoren?
De basis: BBV-indicatoren
De onderstaande zeven BBV-indicatoren hebben betrekking op het taakveld 'sociaal domein',
onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de
vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link
vormen met het programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht zijn zij opgenomen in dit programma.
Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen
immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen
met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website
www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een
selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht
van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Jaarstukken, daarnaast leest u in de
leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende
indicatoren.
Aanvullende indicatoren
Naast de BBV-indicatoren zijn ook vier aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen,
gericht op de onderwerpen 'preventie', 'schulden', 'mantelzorgers' en 'armoede'. Deze aanvullende
indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma. Voor alle
indicatoren geldt dat het streven is het (nog) beter te doen dan we het op dit moment doen, dus
dat meer Dordtenaren bekend zijn met het Sociaal Wijkteam en mantelzorgers met
mantelzorgondersteuning en ook dat de gemiddelde hoogte van de schuld van schuldenaren daalt
en minder mensen in armoede leven.
BBV-indicatoren

Jongeren met jeugdhulp - %
Cliënten met een
maatwerkarrangement - per 10.000
inwoners
Personen met bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners 18+
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Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken
2021
2020
2022
2021
13,4
(2019)
81,0
(2019)

13,4 (2019)

51,5
(2019)

58,3 (2020)

81,0 (2019)

G40

13,8
(2020)
850,0
(2020)

12,3 (2020)

11,2
(2020)
780 (1e helft 699 (1e
2021)
helft 2021)

583,3
(2020)

445,8 (1e 505,5 (1e
helft 2021) helft 2021)
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Jongeren met jeugdbescherming - % 1,5 (2019) 1,5 (2019) 1,5 (2020)

1,4 (2020) 1,2 (2020)

Jongeren met jeugdreclassering - % 0,5 (2019) 0,6 (2019) 0,5 (2020)

0,4 (2020) 0,4 (2020)

Kinderen in uitkeringsgezin - %

8,0 (2020) 7,0 (2020)

9,0 (2018) 8,0 (2019) 8,0 (2019)

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inw. 15-64 jr
Aanvullende indicatoren

24,8
(2019)

20,4 (2020)

238,1
(2020)

0-Waarde

238,1 (2020)

Actuele
waarde

190,4
(2020)

Streefwaarde
2022

A. Preventie: Aandeel Dordtenaren dat bekend is met
52% (2017) 66% (2021) Trend hoger
het Sociaal Wijkteam in de eigen wijk.
dan 0-waarde
B. Schulden: de gemiddelde schuldomvang van
€ 48.041
€ 52.911
Trend lager
Dordtenaren in een schuldregelingstraject (bedrag
(2018)
(2019)
dan 0-waarde
per schulddossier: een individuele inwoner of een
echtpaar gehuwd in gemeenschap van goederen).
C. Armoede: Aandeel huishoudens met een inkomen tot
13,4%
21,1%
Trend lager
110% van het sociaal minimum.
(2017)
(2020)
dan 0-waarde
D. Mantelzorgers: Aandeel mantelzorgers dat bekend is 56% (2017) 62% (2021) Trend hoger
met mantelzorgondersteuning.
dan 0-waarde
Bron

Frequentie

A.

Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Monitor Sociaal

Eens per twee jaar

B.

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Jaarlijks

C.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); Regionaal
Inkomens Onderzoek
D. Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Monitor Sociaal

Jaarlijks
Eens per twee jaar

Wat heeft het gekost?
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de
belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele
begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde
baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Begroting 2021

Werkelijk 2021

278.510

270.950

Baten

66.453

65.428

Saldo

212.057

205.522

Toevoeging reserves

2.639

2.639

Onttrekking reserves

6.200

5.685

Totaal programma

208.496

202.475

Lasten
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Lerend en Ondernemend Dordrecht
Wat hebben we bereikt?
We hebben de afgelopen vier jaar veel geïnvesteerd in werk en onderwijs, omdat het belangrijke
pijlers zijn in onze groeiambitie. Dit was ook zo in 2021, zoals is terug te zien in de
verantwoording op de activiteiten. Door de impact van de coronapandemie is meer focus gekomen
op het behouden, ondersteunen en faciliteren van bestaande banen en bedrijven. Toch hebben we
in 2021 mooie resultaten behaald. Zo is het platform WeDo gelanceerd om niet alleen lokaal
inkopen tussen onze bedrijven, maar ook door de eigen gemeentelijke organisatie te stimuleren.
Hier zijn inmiddels al 271 bedrijven op aangesloten. We hebben daarnaast wederom meerdere
bedrijven mogen verwelkomen op Distripark Dordrecht wat veel banen oplevert voor onze stad.
Met het internationale Smart City event hebben we Dordrecht op het gebied van digitalisering en
innovatie op de kaart gezet!

Verantwoording over beleid
Doelstelling 1: Het verbeteren van de ondernemersdienstverlening en intensiveren van
de samenwerking met en tussen ondernemers.
We zorgen voor dienstverlening die hoort bij een gemeente die in de top 5 MKB-vriendelijkste
gemeenten staat. We zetten in op een stimulerend ondernemersklimaat als één van de dragers
van een sociaal-economisch, sterke stad die de gevolgen van corona zoveel als mogelijk kan
beperken. We werken aan een sterk vestigingsklimaat door ruimte te bieden aan bedrijven en
start-ups met veelbelovende ideeën en hebben intensief actief contact met ondernemers in de
stad. Bij regels geldt "te snappen of te schrappen", we stimuleren lokaal aanbesteden en
samenwerken, betalen facturen snel en brengen ondernemers samen in het Drechtsteden
Ondernemerscentrum (DOC).
ENDPMEND
We voeren een campagne, zodat ondernemers elkaar en de gemeente
makkelijker weten te vinden en (veelbelovende) ondernemers Dordrecht als
interessante vestigingslocatie zien.
Begroting 2021
Uit het MKB dienstverlening onderzoek blijkt dat ondernemers behoefte hebben aan beter zicht op
de op de aanwezigheid van gemeentelijke voorzieningen om hen te faciliteren en te ondersteunen.
Dit toetsen we zelf ook, onder andere via klantreizen. Door middel van een campagne wordt het
vestigingsklimaat in de stad zichtbaar gemaakt en getoond op welke manier de gemeente dit
faciliteert. Zeker in deze tijd is het van belang dat (nieuwe) ondernemers weten dat het in
Dordrecht goed ondernemen is.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Ter verbetering van de MKB dienstverlening zijn opnieuw twee klantreizen uitgevoerd, waarbij voor
de ondernemer (vergunning)processen zijn verbeterd. Daarnaast is, om het lokaal ondernemen te
stimuleren, de website Wedo.nl gelanceerd met informatie voor en door ondernemers. Er is ook
een onderdeel WeDo Business beschikbaar, waar de gemeenten en ondernemers elkaar kunnen
vinden voor opdrachten en diensten. Tot slot zijn de contacten met ondernemers(verenigingen) in
het kader van de coronamaatregelen intensiever geworden. De MKB dienstverleningsaanpak heeft
ertoe geleid dat we in het onderzoek naar de MKB vriendelijkheid 100 plaatsen zijn gestegen op de
ranglijst.
Het Binnenstadbedrijf realiseert een meerjarenprogramma.
Begroting 2021
In 2020 is stevig ingezet op samenwerking tussen partners in de Dordtse binnenstad. In 2021
moet het Binnenstadbedrijf gaan functioneren. Hiermee wordt het vestigingsklimaat, de
banengroei en de vitaliteit in de Binnenstad versterkt. De focus ligt op een compact en levendig
centrum en het betrekken van cultuur, ambulante handel, vastgoedeigenaren en bewoners.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 hebben de belangrijkste partners in het Binnenstadbedrijf, de ondernemers, de
vastgoedeigenaren en de gemeente, hard gewerkt aan het opleveren van drie documenten:
1. het Meerjarenprogramma Binnenstadbedrijf Dordrecht.
2. het eindrapport Toekomstige Invulling Binnenstad Dordrecht 'Compact Winkelgebied'.
3. het Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht 'Slijpen aan een Diamant'.
Al deze documenten zijn op 1 februari 2022 behandeld in de raad en vastgesteld of mee
ingestemd. Het Bewonersplatform Binnenstad heeft, met hulp van de gemeente, een geheel eigen
agenda opgesteld. Deze is als input gebruikt voor het Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht.

We organiseren een toonaangevend MKB event, dat aansluit bij de
dienstverlening aan ondernemers.
Begroting 2021
We organiseren opnieuw een toonaangevend MKB event om het netwerk van en met ondernemers
te versterken. Ook organiseren we diverse themabijeenkomsten voor ondernemers. We kiezen
thema's die door de ondernemers worden aangedragen. We organiseren dit samen met onze
partners, zoals de Omgevingsdienst ZHZ, het onderwijs, werkgeversorganisaties en anderen. Dit
alles draagt bij aan de op- en uitbouw van het relatiemanagement met bedrijven in onze stad.
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 9. MKB vriendelijke gemeente uit de Kadernota
2020.
Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Op vrijdag 19 november vond de derde MKB dag plaats in samenwerking met de Rabobank en De
Koning advocaten. Vanuit het thema 'ondernemen is samen impact maken' is tijdens deze dag
WeDo Business gelanceerd, als onderdeel van wedo.nl. Vervolgens was het de beurt aan
‘Ambassadeur van de Aarde’ André Kuipers. De kijkers werden meegenomen in zijn inspirerende
verhaal over motivatie om grenzen op te zoeken en wat daarvoor nodig is. Daarnaast zijn er
diverse themabijeenkomsten georganiseerd, onder andere op de thema's vastgoedontwikkeling, de
Vlaamse toerist, stadsdistributie en arbeidsmarkt in relatie tot de logistiek.
Doelstelling 2: Het aantrekken en faciliteren van bedrijven die banen creëren.
Ondanks corona blijven we ons richten op de sectoren waar op lange termijn banengroei wordt
verwacht in de Drechtsteden, zoals logistiek, kennis gedreven maakindustrie, dienstverlening en
zorg. Innovatie is hierbij van groot belang. We zorgen voor de juiste randvoorwaarden zodat
bedrijven hun innovatieve producten en processen kunnen ontwikkelen en kansen grijpen in de
transities op het gebied van digitalisering, verduurzaming en circulariteit. We doen dit samen met
diverse uitvoerings- en acquisitieorganisaties.
We faciliteren vier bedrijven op het Distripark en doen minimaal twee
gronduitgiften op Businesspark Amstelwijck.
Begroting 2021
Op het Distripark openen twee bedrijven in 2021 hun deuren. Deze twee bedrijven
vertegenwoordigen ongeveer 500 banen. Ook worden op Distripark minimaal twee nieuwe kavels
uitgegeven. Op Businesspark Amstelwijck vinden minimaal twee gronduitgiften plaats in 2021.
Parallel aan de uitgifte van fase 1 (westkant Distripark), bereiden we fase 2 voor. Dit ligt ten
oosten van fase 1.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Op het bedrijventerrein Distripark Dordrecht zijn op één kavel na alle kavels van fase 1
uitgegeven. Op deze kavels komen uiteindelijk negen bedrijven te zitten met 1.250
arbeidsplaatsen. De voorbereidingen voor fase twee zijn in volle gang. Zowel voor de verwerving
van de gronden als de technische voorbereiding. Op Businesspark Amstelwijck zijn in 2021 twee
koopovereenkomsten gesloten.

We ontwikkelen een investeringsstrategie om bestaande werklocaties te
verbeteren en beter te benutten en starten met de uitvoering.
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Begroting 2021
Met de investeringsstrategie wordt een plan gemaakt om bestaande werklocaties vitaler te maken.
We doen dit door leegstand terug te dringen, kwalitatief te verbeteren en het innovatief vermogen
te versterken. Het gaat hierbij om verschillende locaties in de hele stad. In 2021 starten we met de
uitvoering.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 zijn de afspraken voor de bedrijfsverplaatsing van zowel Dolderman als Peute Recycling
afgerond. Het zijn succesvolle voorbeelden van hoe je als gemeente met de inzet van de ROM-D
actief kan sturen op werklocaties. Zo zorgen we dat bedrijven op de juiste plek terechtkomen met
ruimte voor groei, vernieuwing en verduurzaming. Daarnaast is gestart met de herstructurering
van Kil I, II en Amstelwijck-West. De eerste strategische verwerving van verloederd vastgoed is
gedaan om zo kwaliteit en toegevoegde waarde aan de terreinen toe te voegen. Vanuit het crisisen herstelfonds is samen met de bedrijfsinvesteringszones en de vereniging voor Kil III gestart
met het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Het perspectief is structurele
financiering via een stadsbreed Ondernemersfonds.

We voeren innovatie programma's uit op de sectoren maritiem,
maakindustrie en zorg.
Begroting 2021
Bedrijven, onderwijs en maatschappelijke partners hebben belangrijke uitdagingen benoemd
binnen de sterke sectoren in de regio. Om die uitdagingen aan te gaan worden zogenaamde
roadmaps ontwikkeld en uitgevoerd. Onder andere met middelen uit de Regiodeal worden
innovatieprojecten gestart op thema's als duurzaam varen, slimme maakindustrie,
deltatechnologie en zorginnovatie. Digitalisering en ICT vormen hierin een belangrijke schakel.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De Roadmaps zijn opgestart en de stuurgroepen lopen. De eerste subsidies voor concrete
projecten en samenwerkingen hebben al successen geboekt. Zo heeft het consortium SH2IPDRIVE
(Sustainable Hydrogen Integrated Propulsion Drives), met daarin een aantal leidende bedrijven uit
onze maritieme maakindustrie, van het Rijk ruim € 24 miljoen ontvangen voor
innovatieontwikkeling van duurzaam varen en toepassen van waterstof. Er zijn daarnaast diverse
fondsen die de innovatie van start-ups en scale-ups bevorderen in het kader van de Groeiagenda.
De secretarissen van deze fondsen weten elkaar te vinden om de effectiviteit en efficiëntie van
innovatiestimulering in de regio te optimaliseren. Daarnaast worden de contacten onderling tussen
overheid, onderwijs, de diverse stakeholders uit het bedrijfsleven, de Roadmaps en de
innovatiefondsen geïntensiveerd.

We organiseren innovatie-challenges en een internationaal Smart City event.
Begroting 2021
We organiseren challenges waarbij bedrijven, studenten en overheid zich gezamenlijk buigen over
(maatschappelijke) uitdagingen en innovatieve oplossingen. Hierbij wordt ook de financiering voor
innovatieve toepassingen beter verbonden aan de regio. Om Dordrecht op de kaart te zetten als
plek voor innovatie, organiseren we een internationaal Smart City event op het Leerpark. Dit event
kon in 2020 geen doorgang vinden vanwege coronamaatregelen.
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 11. Smart City en Smart Industry uit de Kadernota
2020.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Met het Smart City Event hebben we Dordrecht en de Drechtsteden op het gebied van
digitalisering en Smart City stevig op de kaart kunnen zetten bij de provincie, de G40 en in
Nederland. Het event had 165 bezoekers die uit heel Nederland, maar ook uit Vlaanderen kwamen.
Zij waardeerden de dag en het programma met een acht.
Samen met de World Startup Factory hebben we met succes een innovatie-uitdaging
georganiseerd met als thema mobiliteit. Op dit moment is er een start-up bezig, samen met de
gemeente, om deze uitdaging aan te pakken.

Bij het aantrekken van ondersteunen van bedrijven wordt de mate van
circulariteit van de productie en producten altijd meegewogen (activiteit
toegevoegd op basis van amendement A5A).
Begroting 2021
Om bij te dragen aan de beoogde transitie naar een volledig circulaire economie in 2050 wordt
waar mogelijk bevorderd dat bestaande bedrijven die transitie zo veel mogelijk mee maken en dat
nieuwe bedrijven in de maakindustrie zo veel mogelijk circulair werken, en indien mogelijk
herbruikbare en reparabele producten maken.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 hebben we op meerdere manieren lokale bedrijven ondersteund richting de circulaire
economie. Met bouwbedrijven zetten we een materialenhub op. Samen met verschillende lokale
bedrijven uit de grond, weg en waterbouw hebben we een werkgroep opgericht, die iedere maand
bij elkaar komt om circulariteit bij infrastructurele projecten via concrete pilots aan te jagen. Op
bedrijventerrein Kil III start een project om beter afval te scheiden bij de bedrijven. Daarnaast
heeft de OZHZ de grondstoffenstromen van onze bedrijventerreinen in kaart gebracht om
vervolgens samen met de bedrijven hergebruik van deze stromen te bevorderen. Met Dordt
Onderneemt en de verschillende acquisitieorganisaties zoals Deal, de ROM-D en het Havenbedrijf
Rotterdam is gesproken over circulariteit bij het aantrekken van nieuwe bedrijven. In 2022 wordt
uitgezocht hoe dit het beste geborgd kan worden.
We organiseren samen met het onderwijs en bedrijfsleven een doorlopende
leerlijn voor de logistiek en brengen vraag en aanbod samen.
Begroting 2021
Voor de logistieke sector wordt het opleidingsaanbod afgestemd op de vraag naar vaardigheden en
competenties uit het bedrijfsleven. Dit gebeurt zowel op het VMBO, MBO en hoger onderwijs,
waarmee een doorlopende leerlijn ontstaat. We brengen de vraag en het aanbod van scholing en
banen binnen de sector samen tijdens bijeenkomsten met bedrijven, studenten, werkenden en
werkzoekenden.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In samenwerking met diverse partijen is er in oktober 2021 een logistieke thematafel
georganiseerd. De ontwikkeling van Distripark Dordrecht en de komst van logistieke bedrijven
betekent meer werkgelegenheid voor Dordrecht en omgeving. Dit is goed voor de werkgelegenheid
en economie van de stad. Tegelijk vraagt het ook om extra aandacht voor de arbeidsmarkt. Om dit
en nog meer te bespreken kwamen managers van verschillende logistieke bedrijven meerdere
keren bij elkaar. De samenwerking met onderwijs (VMBO, Da Vinci college en Dordrecht Academy)
en bedrijfsleven gaat goed. Daarnaast is er ook verbinding met logistieke bedrijven om invulling te
geven aan inclusief en sociaal werkgeverschap in samenwerking met werkgeversservicepunt
Baanbrekend.
We starten met de bouw van het kopgebouw op het Leerpark en bereiden de
realisatie van de maakfabriek voor.
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Begroting 2021
Op de campus Leerpark start de bouw van het kopgebouw, met een oplevering in het tweede
kwartaal van 2022. In dit gebouw wordt onder andere Dordrecht Academy gevestigd. Ook start de
voorbereiding op de maakfabriek waar productieruimte voor start-ups en onderwijsfaciliteiten
gehuisvest worden. Om de nieuwe studenten en jonge ondernemers te huisvesten wordt
woningbouw voor deze doelgroep gerealiseerd aan de Romboutslaan.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De bouw van het kopgebouw is gestart en oplevering staat gepland voor eind 2022. De bovenste
twee verdiepingen zijn gereserveerd voor Hoger Onderwijs. Daarnaast is er ruimte voor bedrijven
en kennisinstellingen passend binnen het profiel van Smart Campus Leerpark. De eerste helft van
2022 zal een intentieovereenkomst getekend worden voor de Maakfabriek tussen gemeente,
investeerder, ontwikkelaar en eindgebruikers. De bouw van de woningen aan de Romboutslaan
start binnenkort en worden in 2022 opgeleverd.

We maken afspraken met bedrijven over een leven lang ontwikkelen en het
aanbieden van leerwerktrajecten.
Begroting 2021
Onderdeel van de Regiodeal is het voortzetten van de MBO aanpak, waarbij we met bedrijven of
hun vertegenwoordigende organen afspraken maken over het ontwikkelen van hun medewerkers.
Het gaat hierbij om vaardigheden per opleidingsrichting en -niveau die vanuit de bedrijven een
opleiding, training of cursus volgen. Jaarlijks worden circa 100 leerwerktrajecten aangeboden.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Ondanks de beperkingen en invloed van het coronavirus op meerdere arbeidsmarktvraagstukken
bij bedrijven, zijn er in 2021 stappen gezet met nieuwe leerwerktrajecten. In oktober 2021 is de
beroepentuin geopend op het Leerpark met diverse leerwerktrajecten, zoals zonnepaneelmonteur,
laadpaalmonteur en isoleerder. Tevens is gestart met een online marketing traject voor jongeren.
Vanuit de MBO aanpak BAAS is er veel promotie geweest voor kansrijke sectoren zoals zorg en
techniek. Er is veel geïnvesteerd in een leven lang ontwikkelen door zowel werkgevers als
werknemers. In maart 2021 is Kickstart Drechtsteden gelanceerd en hiermee is een groter aanbod
gekomen in de dienstverlening naar werkgevers en werknemers.
We promoten en stimuleren technisch onderwijs en technische beroepen
door minimaal vier bijeenkomsten voor beroepsoriëntatie te organiseren.
Begroting 2021
De doelgroepen van de bijeenkomsten voor beroepsoriëntatie zijn scholieren, studenten,
werkenden en werkzoekenden. Thema's die hierbij horen zijn doorlopende leerlijnen binnen
technische opleidingen, een leven lang ontwikkelen en techniekpromotie via open bedrijven dagen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Voor de verschillende jongerendoelgroepen (primair, voortgezet, VMBO, MBO, HBO) zijn er
bijeenkomsten geweest die gericht zijn op techniek. In november en december was er een
campagne over techniek gekoppeld aan 'Wij maken Dordrecht'. Verbindingen zijn gelegd tussen
onderwijs, de arbeidsmarkt en werkgevers. Leerlingen kunnen al vroeg kennismaken met de
nieuwste technieken en ontdekken waar hun vaardigheden liggen. Op het Leerpark werken VMBO-,
MBO-, AD- (Associate Degree) en HBO-opleidingen samen met bedrijven en innovatieve
ondernemers. Zo beginnen jongeren na hun opleiding met de juiste kennis op hun werkplek.
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Doelstelling 4: Goed en aantrekkelijk onderwijs, waarin iedereen kan meedoen naar
vermogen, met gelijke ontwikkelkansen voor alle Dordtenaren.
Iedereen doet mee: dat begint met een goede start als kind op de (voorschoolse)opvang en de
basisschool en krijgt een vervolg in het voortgezet onderwijs en in het werkende leven. Het
realiseren van gelijke ontwikkelkansen is een toenemende uitdaging door corona, met name voor
jongeren die een tijd lang geen of anders onderwijs hebben gekregen en voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. We blijven werken aan goede scholing en onderwijsfaciliteiten, een
goede matching met werkgevers en de aanpak van laaggeletterdheid.
Leerlingen uit groep 5 en 6 krijgen zwemles om hun zwemdiploma te halen BELEIDSWENS UIT KADERNOTA 2021.
Begroting 2021
We hebben de ambitie dat alle leerlingen de basisschool verlaten met een zwemdiploma. Vier
basisscholen doen mee aan de pilot in het schooljaar 2020-2021 en het schooljaar erna. Leerlingen
zonder zwemdiploma krijgen wekelijks direct na schooltijd zwemles met als doel hun diploma te
halen voordat zij de basisschool verlaten. De resultaten worden gemonitord en na het eerste jaar
vindt een evaluatie plaats.
Deze activiteit is de uitwerking van de beleidswens Meer kinderen een zwemdiploma uit de
Kadernota 2021.

Financiële informatie:
Meer kinderen een
zwemdiploma

2021

2022

45

45

2023

Bedragen x €
1.000
2024

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In het schooljaar 2020-2021 is gestart met ruim 30 leerlingen uit groep 5 en 6 van vier
basisscholen (Pius 10, Don Bosco, Albatros, Pr. Julianaschool). Ouders zijn verplicht aanwezig te
zijn bij de zwemles. Helaas was het niet mogelijk om het hele schooljaar te benutten vanwege de
corona-maatregelen. Desondanks zijn er tientallen A en B diploma's behaald. Vrijwel alle leerlingen
ervaren de zwemles als plezierig, vrijwel alle ouders gaan graag mee en doen nieuwe sociale
contacten op. Aandachtspunt voor komend schooljaar zijn de kinderen die tot de doelgroep
behoren, maar niet meedoen. Ambitie is om het komende jaar meer scholen toe te voegen aan het
programma.
We maken afspraken over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp en
we monitoren dit.
Begroting 2021
We hebben afspraken gemaakt over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp (integraal
arrangeren). Deze werkwijze heeft als doel te komen tot "één kind (gezin)-één plan-één dossier"
door werkprocessen vanuit onderwijs en jeugdhulp te integreren, zodat de hulp en ondersteuning
goed op elkaar aansluit. Over deze werkwijze maken we nu ook afspraken voor de leeftijdsgroep
0-4 jaar. Dit doen we met de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en jeugdhulp en we gaan dit
monitoren.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Vanuit onderwijs en jeugdhulp wordt samen met ouders passende ondersteuning geregeld om een
kind zo lang mogelijk, ononderbroken, te kunnen laten leren. Voor het reguliere onderwijs en
jeugdhulp is hiervoor het Integraal Loket gefaciliteerd voor ondersteuning bij complexe onderwijsen zorgvragen. Met partijen die zich richten op de leeftijdsgroep 0 – 4 jaar wordt verkend hoe de
samenwerking geïntensiveerd kan worden. Voor het speciaal- (basis) en praktijkonderwijs is een
jeugdprofessional gekoppeld aan de school als vast aanspreekpunt, met ondersteuning van de
ouder-kind-coaches ('expertiseteam Zorg en Onderwijs'). Ouders en professionals ervaren deze
inzet als waardevol.
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We versterken en stimuleren initiatieven om 250 kwetsbare jongeren met
een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk te helpen.
Begroting 2021
Er worden activiteiten uitgevoerd om jongeren die moeite hebben met het vinden van een baan
aan het werk te krijgen. Partners, waaronder Da Vinci College, R-Newt en Stichting Helpende
Handen werken aan opleidingen op MBO-1 niveau en intensieve begeleiding van jongeren naar en
tijdens opleidingen en werk. Er wordt onderzocht of een gedeelte van de activiteiten doorgezet en
gefinancierd kan worden via de ESF+ regeling 2021-2027 (Europees Sociaal Fonds plus).
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 8. Verbinding onderwijs-arbeidsmarkt uit de
Kadernota 2020.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De beschikbare middelen hebben als doel gehad om het activerings- en leerwerkaanbod voor
kwetsbare jongeren te vergroten in 2020 en 2021. Inmiddels zijn er vijf interventies van
verschillende partners in uitvoering en zijn hiermee ongeveer 300 jongeren bereikt. Een aantal
interventies loopt dit schooljaar nog door. Na afloop van deze interventies zal de raad middels een
raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de resultaten.
Samen met het onderwijsveld ontwikkelen we een uitvoeringsprogramma
voor de onderwijsvisie.
Begroting 2021
Er wordt een uitvoeringsprogramma van de onderwijsvisie ontwikkeld voor de jaren 2021 en 2022.
Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het realiseren van een expertisecentrum 'taal en
rekenen' en 'voorschoolse educatie'. Andere activiteiten worden georganiseerd om zoveel mogelijk
inhoudelijke samenwerking, verbondenheid, inspiratie en vernieuwing te realiseren.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 is gestart met het Dordts Leerprogramma. Een programma dat door middel van
onderwijstijdverlenging en met een duidelijke focus op de taalontwikkeling op elf scholen is
gestart. De scholen versterken, met ondersteuning van de gemeente Dordrecht en partners uit de
regio, hun eigen onderwijsprogramma. Voor het expertisecentrum zijn stappen gemaakt, maar
deze is nog niet gerealiseerd. Hier wordt het komende jaar verder aan gewerkt. Ook aan brede
talentontwikkeling wordt in 2022 gewerkt. De coronamaatregelen van 2021 belemmerden deze
ontwikkeling grotendeels.
We stellen een plan van aanpak Laaggeletterdheid op en verbeteren de
toegankelijkheid van gemeentelijke diensten.
Begroting 2021
Laaggeletterdheid, betekent geen of onvoldoende vaardigheid in taal, digitaal en rekenen. Dit uit
zich in problemen, zoals schulden, slechte gezondheid en langdurige werkloosheid. Dordrecht heeft
de regie op het regionale plan van aanpak Laaggeletterdheid 2021-2024 dat in 2021 gereed is. Het
Taalakkoord uit 2019 vormt de basis. Daarnaast verbeteren we voor deze doelgroep de
toegankelijkheid van gemeentelijke diensten, zowel schriftelijk, digitaal als fysiek.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Met de regionale aanpak Laaggeletterdheid voor de periode 2021-2024 hebben de Drechtsteden
een duidelijke koers bepaald. Volwasseneneducatie, formeel en non-formeel, is uitgevoerd door
vier partners in onze regio. 2021 stond ook in het teken van een aanbesteding, waaruit nieuwe
opdrachten zijn ontstaan. De nieuwe opdrachten richten zich nog meer op de praktische
toepassing, zoals in de werksituatie, leefsituatie of schoolsituatie. Daarnaast heeft er een
campagne gelopen, die doorgaat in 2022, rondom toegankelijke dienstverlening ('Huh, wat bedoelt
U?'), om moeilijk taalgebruik onder de aandacht te brengen bij de betreffende organisatie.

Welke verbonden partijen hebben bijgedragen?
Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden
partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen
aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht.
We geven daarbij niet alleen een indicatie over het afgelopen jaar, maar ook een actuele stand van
zaken (status april 2022).

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Onderdelen

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Website




Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats

www.drechtsteden.nl

www.socialedienstdrechtsteden.nl
De GRD bestaat niet meer, vertegenwoordiging niet meer van toepassing. In de
GR Sociaal (GRS) zijn dat de heren P.J. Heijkoop (voorzitter) en M.D. Burggraaf
(lid) van het AB.
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk
belang

Niet meer van toepassing

Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Niet meer van toepassing, de GRD is aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht
is voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente
geworden per 1-1-2022.
Actuele risico's d.d. april 2022 van de GRS

Risico's








De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie geven risico's
dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten
voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis
druk op de aantallen bijstandontvangers, de aantallen schuldhulpverlening
en minimabeleid.
De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele
vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van
intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de
ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie
van het abonnementstarief, de kosten stijgen.
De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q.
verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen.
De kosten bewindvoering blijven stijgen.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ)
Onderdelen

Website
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Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ)
Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV)
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ)
www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.jeugdzhz.nl
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl
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Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang
Relevante
beleidsinformatie



www.ravzhz.nl




Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Dhr. B.C.M. Stam, lid van Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht.
Dordrecht
Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke
gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling,
onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022



Tijdens de COVID-19-epidemie heeft de DG&J personele inzet gepleegd voor
de snel opgerichte COVID-19 uitvoeringsorganisatie. Inmiddels is in de
realisatie van de inhoudelijke doelstellingen zichtbaar dat op de meeste
vlakken personeel van de DG&J weer terugvloeit naar de 'reguliere DG&Jorganisatie', dan wel dat voldoende capaciteit is aangetrokken in de
afgelopen maanden om de reguliere activiteiten op te pakken.



In 2022 worden de programma's Geweld Hoort Nergens Thuis, Veilig
Opgroeien is Teamwerk (VOiT), de beweging naar 0 uithuisplaatsingen, plus
de ontwikkelingen van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming
samengevoegd onder de werktitel V(O)iT (Veilig (Opgroeien) is Teamwerk).
Doel hiervan is alle programma's en projecten met raakvlakken binnen zorg
en veiligheid onder één paraplu te scharen om zo in samenhang tot integrale
en concrete resultaten te komen.







Risico's

Sinds begin 2021 zijn een Netwerk MT Jeugd ZHZ en een
Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Jeugd ZHZ ingericht. De tien gemeenten
zijn via deze lijn eigenaar van een gezamenlijke ontwikkelagenda. De
ontwikkelagenda betreft de trajecten waarop we gezamenlijk de focus
leggen, omdat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Denk aan
Jeugdhulp Naar Voren, Anders Zorgen en Beter begroten & monitoren.
Uitwerking gebeurt veelal lokaal, met een bestuurlijk en ambtelijk
opdrachtgever per traject. Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J kan zich
hierdoor richten en (beter) focussen op de aldaar belegde (gedelegeerde)
taken.

Per 1 januari 2021 is de DG&J niet meer de vergunninghouder van de
Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De DG&J kan dus niet meer
aangesproken worden op de eisen uit de Wet ambulancevoorzieningen c.a.
In de loop van 2023 zal, zoals nu gepland, ook de detachering van personeel
stoppen.
Actuele risico's d.d. april 2022






Jaarstukken 2021 Dordrecht

In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GR DG&J het besluit
genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ niet meer een apart
onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt
ondergebracht bij de DGJ. Dit leidt onder meer tot een wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling.

De kosten voor het bestrijden van COVID-19 zijn naar verwachting € 63
miljoen in 2021. Als het Rijk deze meerkosten niet volledig vergoedt, volgt
een eenmalige extra inwonerbijdrage in 2022 of latere jaren.
Frictiekosten en onvoldoende afbouw van structurele kosten door de
uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik.
Onvoldoende weerstandsvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene)
tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling
van reserves te hebben).
Boeggolf-effect c.q. zwaardere problematiek door uitgestelde zorg tijdens de
COVID-19-crisis.






Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp.



Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan

Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp.
Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp.
(Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang
gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp. Toename
van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ.
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lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(GR OZHZ)
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en
Dagelijks Bestuur
Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur
Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland.
Dordrecht

Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Risico's

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de
regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het
omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van
vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023
en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt (naar verwachting) gelijktijdig
met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers
ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In
Zuid-Holland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken
bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de
aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de
bouwleges. De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze
afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het
Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft
aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de
bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd. OZHZ
voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel.
Actuele risico's d.d. april 2022







OZHZ merkt de gevolgen van de coronacrisis: extra werkzaamheden zoals
handhaving noodverordening, vergunningverlening voor het vergroten van
terrassen en minder evenementen. De verwachting is dat de legesinkomsten
van extra bouwaanvragen voldoende zijn om de toename in kosten bij OZHZ
en de gemeente te dekken.
Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet kwaliteitsborging bouw).
OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland
taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog
uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen
aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op
taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te
voeren gewaarborgd blijft.
De gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) waren ook
in 2021 nog voelbaar. Anderzijds kan ook worden gesteld dat in Dordrecht
relatief weinig bouwprojecten echt stilliggen als gevolg hiervan. Ook is er
door het opgestelde handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot
maximaal 40 woningen) snel inzicht in de gevallen waar de bouw doorgang
kan vinden en hoeven voor minder initiatieven aanvullende gegevens
aangeleverd te worden.

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening
Drechtsteden (Drechtwerk)

Jaarstukken 2021 Dordrecht
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Onderdelen

Website








Drechtwerk/Drechtstedenactief
WerXaam B.V.
Assembly partner B.V.
Drechtwerk Diversiteit B.V.
Drechtwerk Groen B.V.

Drechtwerk FrisFacilitair B.V.
https://www.drechtwerk.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. P.J. Heijkoop, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Dordrecht

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein
van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten
uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken. Hiermee streeft
de organisatie ernaar dat mensen kunnen werken naar vermogen.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Geen bijzonderheden.

Risico's

Actuele risico's d.d. april 2022








Rijkssubsidie Sociale Werkvoorziening (SW) niet toereikend en wijzigingen in
bekostigingssystematiek hebben direct gevolgen voor gemeentelijke
bijdrage.
Niet haalbare uitstroom berekening door het Rijk veroorzaakt extra tekorten.
Niet of onvoldoende compenseren van de cao loonsverhogingen veroorzaakt
tekorten.
Ziekteverzuim: een eventueel hoger ziekteverzuim veroorzaakt hogere
personeelslasten.
Niet of niet volledig aflossen van verstrekte geldleningen leidt tot kosten.
De coronacrisis leidt tot inkomstenderving.

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Drechtsteden N.V.
Onderdelen

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden groep bestaat uit
verschillende onderdelen:








Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital B.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital Beheer B.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer N.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Projecten C.V.

Website

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Kil III C.V.
We geven onderstaand de informatie van de holding aan.
https://www.rom-d.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf vertegenwoordigt Dordrecht rechtstreeks in de ROM-D
Capital B.V en de overige onderdelen van de ROM-D.

Deelnemers

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht,
Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Rotterdam.
Dordrecht

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Jaarstukken 2021 Dordrecht

De hoofddoelstelling van de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden
(ROM-D) is het versterken en uitbouwen van de regionale economie. De CV's
ontwikkelen terreinen, Capital dient voornamelijk als financier, naast BNG bank.
Dordrecht draagt een financieel belang van 29,73% in de Capital B.V. en een
direct belang van 7,4% in Kil III C.V. Daarnaast heeft Dordrecht een belang van
69,0% in de Holding N.V.
Het financiële en inhoudelijke belang voor Dordrecht zelf zit vooral in Kil III CV.

83

Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022






Risico's

De gemeente Rotterdam heeft te kennen gegeven uit te willen treden als
aandeelhouder. De overige aandeelhouders zijn nog in gesprek over de
koopprijs van de aandelen, welke dan door deze CV zelf worden terug
gekocht.
De aandeelhoudersvergadering heeft een drietal nieuwe projecten
goedgekeurd voor uitvoering, te weten het project verplaatsing Dolderman,
het project Veerweg te Hendrik-Ido-Ambacht en stemden aandeelhouders in
met een niet-risicodragende rol van ROM-D in het project Nedstaal. Wel is er
een tijdelijke financiering van 15 miljoen aangegaan onder garantie van
gemeente Alblasserdam. Tot slot zijn er ook nieuwe verzoeken voor
betrokkenheid van de ROM-D binnen gekomen die verder worden besproken.
Dit betreft onder meer een verzoek van het Havenbedrijf om medewerking
te verlenen aan de beoogde bedrijfsverplaatsing binnen Dordrecht, een
onderzoek naar de mogelijkheden tot aankoop van het Citadelterrein te
Hendrik-Ido-Ambacht en een verzoek van de gemeente Zwijndrecht om
namens hen de onderhandelingen te voeren voor de herontwikkeling en
uitgifte van het voormalige Loveld-terrein.

Aandeelhouders oriënteren zich op mogelijke nieuwe projecten, die door
ROM-D uitgevoerd kunnen gaan worden.
Actuele risico's d.d. april 2022





De risicoclassificatie 'hoog' is vooral van toepassing op de projecten-CV
vanwege een jaarlijks, nog steeds toenemende, negatieve algemene reserve
ad € 2,3 miljoen en het momenteel nog ontbreken van een voldoende
concreet ontwikkelingsperspectief, waarbij de financiële positie van die CV
wordt verbeterd. Zie ook hierboven. Dit vormt tevens een latent hoog risico
voor de waarde van het kapitaal dat door Capital is verstrekt (€ 3,9
miljoen).
De negatieve reserve bij Kil III is in 2021 omgebogen naar een positief
beeld. De winstreserve aldaar is nu vooral 'op papier' omdat de totale
liquiditeitspositie van het ROMD-construct geen ruimte biedt voor uitkering,
het project bovendien niet voltooid is en de middelen mogelijk weer worden
ingezet voor andere projecten. De aandeelhouders zijn ook niet voornemens
om winst aan zichzelf uit te laten keren.

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.vitrumnet.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur en penningmeester

Deelnemers

De stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden (26 non profit
certificaathouders) heeft als primair doel het houden van aandelen van de
Breedband Drechtsteden Groep BV. Deze BV bedient samen met de dochter BV's
Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet
BV (voor alle andere activiteiten) de relaties.
Dordrecht

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een
glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het
beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de
Breedband Drechtsteden Groep BV.
Breedband Drechtsteden Groep B.V. bestaat uit de volgende
werkmaatschappijen:


Relevante
beleidsinformatie

Jaarstukken 2021 Dordrecht



Breedband Drechtsteden BV (bediening oprichters in de non-profit sector
waaronder GRD/Dordrecht).

VitrumNet BV (commercieel).
Op het circulaire bedrijventerrein Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht is
gestart met de realisatie van een digitale infrastructuur die alle locaties op het
terrein samenbrengt. Dit wijkt af van de reguliere aanpak waarbij per aansluiting
wordt gewerkt. Door alle locaties aan te sluiten ontstaat een goede basis voor
unieke, digitale innovaties en toepassingen die de groep ook elders in kan gaan
zetten.
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Risico's

Geen bijzonderheden. De financiële gegevens betreffen vastgestelde en
voorlopige gegevens van Breedband Drechtsteden Groep. STAK is vooral een
juridisch vehikel.

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

www.leerpark.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht



Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Risico's




Dhr. J.H.S. Goossensen, bestuurslid (bestuurslid A)

Dhr. N.J de Wit, bestuurslid
De gemeente Dordrecht en het ROC Da Vinci College (Stichting Regionaal
opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid).
Dordrecht
De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. is op 26 juni 2003 opgericht en heeft
als hoofddoelen:
1. Het namens de leden selecteren van een marktpartij en het namens de
leden contracteren van die marktpartij, om op het terrein gelegen aan de
Maria Montessorilaan en omgeving scholen, woningen, winkels, kantoren,
bedrijfsruimten, openbare ruimten en infrastructuur te realiseren.
2. De realisatie van het Leerpark tegen de scherpste prijs en hoogst bereikbare
kwaliteit te laten plaatsvinden.
3. In alle fasen van de ontwikkeling van het Leerpark op te treden als
aanbestedende dienst krachtens de Europese richtlijnen.
De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. bestaat uit de leden - Stichting
Regionaal Opleidingscentrum Da Vinci College en de Gemeente Dordrecht, en
fungeert als opdrachtgever voor de fysieke realisatie van het Leerpark binnen
aangegeven kaders (programma’s, randvoorwaarden en budget van de leden).
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022



Inhoudelijk:

o
o

Realisatie bouw woningen/appartementen op perceel 5C.

o
o
o
o
o

Voorbereiding huisvesting HBO-onderwijs.

Realisatie entreegebouw op perceel 6D2 bestemd voor HBOonderwijs en aansluiting op de Duurzaamheidsfabriek.
Doorontwikkeling Leerpark tot Campus.
Start realisatie Maakfabriek/startersmilieu op perceel 6C.
Voorbereiding spoorhalte (sprinter/lightrail).
Woningbouw perceel 2F.




Overig: parkeeronderzoek en geluidsscherm spoor.



Voorzieningen als de Duurzaamheidsfabriek (DZHF) maken in hun exploitatie
gebruik van subsidies. Daarom wordt ingezet verwerving van nieuwe
subsidiestromen door actieve lobby, onder andere via Smart Industry, en de
ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW) en provincie Zuid-Holland. In 2021 zijn een aantal
lopende subsidietrajecten formeel vastgesteld. Hierbij is gebleken dat een
deel van de projectmanagementkosten niet subsidiabel zijn, waardoor de
subsidies lager zijn vastgesteld.

Organisatorisch/sturing: bekijken of de Coöperatie Ontwikkeling Leerpark
kan worden beëindigd of moet worden omgevormd.
Actuele risico's d.d. april 2022
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Dhr. P.J. Heijkoop, gevolmachtigd lid en voorzitter Algemeen Leden
Vergadering (ALV)

Terugval huurinkomsten DZHF in 2020 en 2021 ten gevolge van
beperkingen vergaderarrangementen en evenementen vanwege COVID-19.
Het budget voor exploitatiebijdragen DZHF vanuit de deelnemers raakt
uitgeput. De afgelopen jaren is onder andere door nieuwe financiering, het
vergroten van de huurinkomsten gestuurd op het sluitend krijgen van de
exploitatie. Desondanks is de verwachting dat ook de komende jaren de
begroting zonder partnerbijdrage niet geheel sluitend zal worden.
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Wat zijn de indicatoren?
De basis: BBV-indicatoren
De onderstaande zes BBV-indicatoren hebben betrekking op de taakvelden 'economie', 'onderwijs'
en 'sociaal domein', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het
Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een
logische link vormen met het programma Lerend en Ondernemend Dordrecht zijn zij opgenomen in
dit programma. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de
indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een
vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de
website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken
met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal
overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Jaarstukken, daarnaast
leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse
aanvullende indicatoren.
Aanvullende indicatoren
Naast de BBV-indicatoren zijn ook drie aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen,
gericht op de onderwerpen 'ondernemersdienstverlening', 'baanontwikkeling' en 'onderwijs'. Deze
aanvullende indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma. Voor
alle indicatoren geldt dat het streven is het beter te doen dan bij de 0-waarde gemeten, met
daarbij specifieke streefwaarden voor de eerst twee indicatoren die direct te herleiden zijn uit het
coalitieakkoord.
BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken
2021
2020
2022
2021

Netto arbeidsparticipatie - %
(sociaal domein)
Werkloze jongeren - % (sociaal
domein)
Absoluut verzuim - aantal per
gemeente per 1.000 leerlingen
(onderwijs)
Relatief verzuim - aantal per
gemeente per 1.000 leerlingen
(onderwijs)
Voortijdige schoolverlaters - %
(onderwijs)
Banen - per 1.000 inwoners 15-64
jaar (economie)

66,5
66,5 (2019)
65,7
65,7 (2020)
67,5
(2019)
(2020)
(2020)
3,0 (2018) 2,0 (2019) 2,0 (2019) 3,0 (2020) 2,0 (2020)
22,0
(2016)
620

15,0 (2019)

646,0 (2019)

Aanvullende indicatoren
A. Ondernemersdienstverlening: notering in ranglijst
MKB vriendelijkste gemeente in de categorie grote
gemeenten.

B. Baanontwikkeling 2018-2022: het aantal nieuwe
banen als gevolg van gronduitgifte en andere
intensieve bemoeienis van de gemeente.
C. Aantal MBO leerlingen dat in Dordrecht woont en
kiest voor de sector techniek of zorg en welzijn.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

1,4 (2020)* 3,1 (2020)

270 (2019) 270 (2019) 16 (2019)* 26 (2019)

2,5 (2017) 2,5 (2018)
753,2
(2019)

15,0
(2019)

G40

2,5 (2019)
766,7
(2020)

0-Waarde

2,3 (2020) 2,1 (2020)
766,7 (2020)

Actuele
waarde

862,0
(2020)

Streefwaarde
2022

Plaats 44
Plaats 35 Top 5 notering
(2018/2019) (2021), van
de 80 in de
categorie
"grote
gemeenten"
0 (2017) 3.264 nieuwe 4.000 nieuwe
banen (2021)
banen
Techniek:
Techniek:
Trend hoger
1.020
1.211 (2021) dan 0-waarde
(2018); Zorg en Zorg en
en welzijn:
Welzijn:
1.202 (2018) 1.076 (2021)
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Bron
A.

B.
C.

Frequentie

Lexnova; MKB-Nederland *Het onderzoek is in 2021
Eens per twee jaar
herhaald waarbij de categorie "grote gemeenten" is
uitgebreid van 62 naar 80 gemeenten (o.a. door
herindelingen). De stijging van 9 plaatsen (van plek 44 naar
35) is dus relatief gezien nog groter.
Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Banenmonitor
Jaarlijks
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); Aantal deelnemers in het Jaarlijks
MBO. Tabel 6: Per sector, bedrijfstak, type mbo, niveau,
woongemeente, provincie deelnemer.

Wat heeft het gekost?
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de
belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele
begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde
baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Lasten

41.085

41.538

Baten

19.711

21.832

Saldo

21.374

19.706

Toevoeging reserves

8.412

8.408

Onttrekking reserves

11.961

10.805

Totaal programma

17.826

17.309

Jaarstukken 2021 Dordrecht
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Gezond en Levendig Dordrecht
Wat hebben we bereikt?
We willen de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad voor bewoners, ondernemers en
bezoekers behouden en verbeteren. We hebben de schade door de coronamaatregelen kunnen
beperken door de basisinfrastructuur in de culturele en de evenementenbranche in stand te
houden. We hebben waar nodig en waar mogelijk organisatoren ondersteund, gestimuleerd en
gefaciliteerd om evenementen en activiteiten in een andere vorm te organiseren en aan de
coronaregels te voldoen. Deze werkzaamheden hebben veel inzet gevraagd, waardoor de
oriëntatie met betrekking tot het toekomstig mediabeleid is opgeschoven naar 2022. De uitvoering
en voorbereiding van diverse vieringen en herdenkingen evenals de uitvoering van het nieuwe
Dordtse cultuurbeleid hebben grotendeels op een andere manier plaatsgevonden, waarbij de
subsidieregeling voor de culturele huurprijs voor ateliers en het fonds voor cultuurproducties in
2022 zullen worden vastgesteld en gerealiseerd.
We verbeteren de sportvoorzieningen en hebben de eerste projecten op de sportparken
Krommedijk en Schenkeldijk uitgevoerd. Ook is het programma sportparken volgens planning
besproken in de gemeenteraad en met een amendement vastgesteld. Hierdoor is opdracht
gegeven om eind 2022 tot hernieuwd sportbeleid te komen. We stimuleren Dordtenaren om
(meer) te sporten en te bewegen en we benutten de positieve invloed die sport op de stad kan
hebben. Alle activiteiten konden worden uitgevoerd, waarbij sommige activiteiten door het
coronavirus met minder deelnemers of op een andere manier hebben plaatsgevonden .

Verantwoording over beleid
Doelstelling 1: Het vergroten en verbeteren van de (culturele) aantrekkelijkheid van de
stad.
De ondertitel van de nieuwe cultuurnota is: "cultuur voor en door iedere Dordtenaar". Met
onderstaande activiteiten willen we zorgen voor diversiteit in het culturele aanbod in de stad: van
carnaval tot opera, van amateur tot professional. Hiermee zorgen we ervoor dat Dordrecht een
aantrekkelijke stad met regiofunctie is/blijft en dat er meer mensen in de stad komen én blijven
wonen. Juist in de coronatijd speelt cultuur een belangrijke, verbindende rol in onze stad.
ENDPMEND
We voeren het nieuwe cultuurbeleid uit - BELEIDSWENS UIT BEGROTING
2021.
Begroting 2021
In de nieuwe cultuurnota staan onderstaande activiteiten die we in 2021 en verder willen
uitvoeren:
 het aanstellen van een cultuurmakelaar om culturele initiatieven in de stad te stimuleren.
 het uitbreiden van de cultuurparticipatie door de inzet van een extra cultuurcoach.
 het vaststellen van het atelierbeleid en invoeren van een culturele huurprijs voor de ateliers.
 het realiseren van een "Beeldende-kunst-loket", om het makersklimaat in Dordrecht te
verbeteren en talent te ondersteunen.
Ook vormen we een fonds voor bijzondere cultuurproducties om een bijdrage te leveren aan het
imago en de aantrekkingskracht van Dordrecht.
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 14. Culturele Programmering uit de Kadernota
2020 en beleidswens G. Cultuurnota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar' uit de
Begroting 2021. Voor de financiering van deze activiteiten is ruimte gereserveerd vanuit de reserve
Hofkwartier.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De voorgenomen activiteiten in het kader van de Cultuurnota zijn gerealiseerd, met uitzondering
van het invoeren van de culturele huurprijs voor de ateliers. Het atelierbeleid is vastgesteld in
oktober 2021, maar de benodigde subsidieregeling moet nog worden vastgesteld in 2022 en zal
dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 gelden. Het fonds voor cultuurproducties is
nog niet gerealiseerd. In 2022 wordt hiervoor een regeling gemaakt.

We bereiden de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering voor BELEIDSWENS UIT BEGROTING 2021.
Begroting 2021
In 2022 herdenken we de Eerste Vrije Statenvergadering. Dordrecht is een belangrijke schakel in
de herdenking van de "Geboorte van Nederland", een landelijk programma waarin de
gebeurtenissen in het jaar 1572 centraal staan. In 2021 worden vier evenementen voorbereid en
op haalbaarheid onderzocht: de 'Nieuwe Statenvergadering', 'Kinder Statenvergadering', de
'Hoflezingen' en het 'Hoffestival'.
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens H. Voorbereidingsbudget Eerste Statenvergadering
1572 uit de Begroting 2021. Voor de financiering van deze activiteit is ruimte gereserveerd vanuit
de reserve Hofkwartier.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De voorbereidingen voor de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering in 2022 zijn
voortvarend opgestart. Het programma krijgt haar hoogtepunt in juli met onder andere een nieuwe
Statenvergadering. Het Dordts Cultuur Team en het Dordts Cultuurplatform zijn gevraagd om
actief te participeren. Dordrecht is tevens actief in het landelijk comité, waar zo'n 40 gemeenten
zijn aangesloten.
We vieren 800 jaar Dordrecht in 2021.
Begroting 2021
We hebben besloten dat de activiteiten in het kader van 800 jaar Dordrecht in verband met de
coronamaatregelen, zoveel mogelijk worden doorgeschoven naar 2021. Vrijwel alle activiteiten
(95%) zijn al opnieuw gepland. De al verstrekte subsidies zijn meegenomen naar 2021. De
facilitering en ondersteuning worden op dezelfde manier gedaan.
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 12. Mijlpaal 2020 - 800 jaar stad uit de Kadernota
2020.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Door de coronapandemie kon het vieren van 800 jaar stadsrechten niet in de oorspronkelijke vorm
doorgaan. Alsnog zijn meer dan 100 initiatieven gesubsidieerd met als hoogtepunt de grote
jubileumtentoonstelling 'In het licht van Cuyp' in het Dordrechts Museum. Daarnaast waren er
mooie onderwijs- en kinderactiviteiten, die net als (kleine) activiteiten in de wijken door konden
gaan zoals de beeldententoonstelling '800 jaar Stad in Beeld', de muurschilderingen Grachtwacht
en Gravenhorst, de lichtjesvaarttocht, de Silver Talent Show of 'Dordrecht over 100 jaar'. Ook de
geplande Schapenkoppenfeesten konden niet doorgaan. Wel hebben met bijdragen van onder
meer Big Rivers Festival en Bibelot de Dordtse Feesten plaatsgevonden aan het Wantij en de Sura
Cantate over de stichtster van de Grote Kerk kon met anderhalf jaar vertraging wereldpremière
beleven. In plaats van de geplande stadsopera 'MARIA keizerin van Dordt' heeft het Muziektheater
Hollands Diep 'Maria, de roadshow' op vele locaties in de stad kunnen opvoeren en zal de
stadsopera alsnog in 2022 plaatsvinden.
We herdenken 600 jaar Sint Elisabethsvloed in 2021.
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Begroting 2021
We dragen plaatselijk bij aan de herdenking van 600 jaar Sint Elisabethsvloed/600 jaar Biesbosch
in 2021. De aandacht in de Dordtse programmering ligt in het verlengde van de opgaven
"Groenblauwe stad" en "Ondernemende stad". Er worden drie evenementen gezamenlijk
voorbereid en op haalbaarheid onderzocht: "Vloedschotfestival", "De redders van Dordt" en
congres "Waterbouw".
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 13. Mijlpaal 2021 - 600 jaar Sint Elisabethsvloed
Biesbosch uit de Kadernota 2020.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Het lokale programma rondom de herdenking van 600 jaar Sint Elisabethsvloed is grotendeels
succesvol uitgevoerd. In het kader van De Redders van Dordrecht – het geheim genootschap van
waterveiligheid in Dordrecht – hebben meer dan 130 Dordtse kinderen een trainingsmissie gevolgd
en die op 2 juli op de Staart onder grote belangstelling in beeld gebracht. In het kader van de
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) was er een indrukwekkende tentoonstelling
The High Ground in de Biesboschhal. Het congres Waterbouw werd een masterclass Friends of the
River, een high-level evenement over de Delta industrie in de Drechtsteden met medewerking van
de grootste bedrijven uit de regio. Het Vloedschotfestival ofwel het Tij Festival, een 10-daags
verhalenfestival dat met lichtprojecten en kunstwerken klimaatverandering zichtbaar maakt, moest
in verband met de coronamaatregelen uitgesteld worden en is verschoven naar oktober 2022.

We zetten in op het overeind houden van de basisinfrastructuur voor
evenementen en cultuur.
Begroting 2021
Organisatoren van evenementen hebben te maken met wegvallende inkomsten uit sponsoring en
horeca. Daarnaast zijn evenementen door het coronavirus zeer moeilijk en beperkt te verzekeren.
We zoeken samen met de organisatoren naar andere inkomstenbronnen en mogelijkheden voor
het verminderen van risico's en werken hiervoor verschillende mogelijke aanpakken uit. Culturele
instellingen kunnen door de coronamaatregelen niet rendabel geëxploiteerd worden. Samen met
de culturele instellingen voeren we een doorlopende lobby richting het Rijk om extra ondersteuning
en zoeken we naar mogelijke andere inkomstenbronnen. Daarnaast willen we kijken of de
"Beleidsmaatregel COVID-19-gerelateerde maatregelen voor subsidies Dordrecht" verlengd kan
worden tot 31 december 2021.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Met rijks- en gemeentelijke middelen hebben we de basisinfrastructuur van culturele organisaties
geholpen. Daarnaast hebben we ook amateurkunst en ZZP'ers gesteund middels de
subsidieregeling Cultuur Actief, Wendbaar en Weerbaar. Deze regelingen worden in 2022
voortgezet ten behoeve van het herstel van de sector, die zwaar te leiden heeft gehad van de
coronamaatregelen.
We geven samen met de organisatoren van evenementen en andere
betrokken marktpartijen een andere invulling aan de evenementenkalender
van 2021.
Begroting 2021
We hebben met een afvaardiging van de betrokken marktpartijen besproken tegen welke
moeilijkheden we aanlopen bij de uitvoering van evenementen. Samen met hen en in overleg met
bewoners worden verschillende mogelijkheden voor "kleinere lokale evenementen" uitgewerkt die
voldoen aan de coronaregels en financieel verantwoord zijn. Er wordt hierbij niet alleen gekeken
naar de binnenstad, maar ook naar de wijken.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

90

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Samen met drie professionele marktpartijen zijn twee volledig coronaproof locaties neergezet,
waar zestien evenementenorganisatoren, amateurkunstverenigingen en culturele instellingen
gebruik van hebben gemaakt. Met de organisatie van de Dordtse Feesten heeft de stad Dordrecht
een unieke prestatie geleverd onder zeer moeilijke omstandigheden. Ondanks de elkaar
opvolgende beperkende Kabinetsmaatregelen is door flexibiliteit, creativiteit en volhardend zijn een
prachtig resultaat neergezet. In veel steden zijn geen activiteiten tot stand gekomen!

We geven uitvoering aan de nieuwe subsidieregeling "Amateurkunst,
Evenementen en Culturele Initiatieven" (AK&EV&CI).
Begroting 2021
Deze nieuwe subsidieregeling biedt meer subsidiemogelijkheden door de toevoeging van "Culturele
Initiatieven" en geeft ook de gelegenheid om voor nieuwe activiteiten via een snelloket (buiten de
standaard indieningsdata) een aanvraag te doen. De regeling draagt daarmee bij aan het krijgen
van een groter en gevarieerder aanbod en is gebruikersvriendelijker.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De regeling is uitgevoerd, maar door corona was de mogelijkheid om gesubsidieerde initiatieven
uit te voeren beperkt. De uitvoering is voor een deel doorgeschoven naar 2022.
We richten het Hof van Nederland opnieuw in en herpositioneren het.
Begroting 2021
In juni 2020 is de raad akkoord gegaan met de herinrichting en herpositionering van het "Hof van
Nederland". De werkzaamheden hiervoor vinden in 2021 plaats zodat het vernieuwde "Hof van
Nederland" in 2022 klaar is.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2021 zijn de voorbereidingen voor de herinrichting en herpositionering van Het Hof in Nederland
in volle gang. Het tentoonstellingsconcept en de verhaallijnen worden ontwikkeld, en er wordt
onderzoek gedaan naar de collectie. Daarnaast is vanuit een vormgevingspitch een ontwerpbureau
gekozen dat vervolgens het ontwerpproces van schetsontwerp tot definitief ontwerp heeft
doorlopen. Ook zijn er diverse klankbordgroepen samengesteld: van schoolkinderen, leraren tot
historisch geïnteresseerde volwassenen en in vrijheid geïnteresseerde jongeren en wat daar
tussenin zit. Met de klankbordgroepen is verschillende malen gesproken over
inrichtingsvoorstellen, middelen voor publieksbegeleiding, onderwijsprogramma's, vormgeving
voor de campagne en activiteiten na opening.

We voeren een oriëntatie uit met betrekking tot het toekomstig mediabeleid.
Begroting 2021
Samen met RTV Dordrecht wordt gekeken naar de wenselijkheid, toegevoegde waarde en
haalbaarheid voor het opzetten van een streek-/regionale omroep.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Omdat (de gevolgen van) de coronamaatregelen veel inzet vragen op het gebied van evenementen
en cultuur, schuift de uitvoering van de oriëntatie door naar de zomer en het najaar. RTV Rijnmond
wil samen met RTV Dordrecht vanuit het mediacentrum een streekredactie opzetten voor de hele
Drechtsteden. Onze regionale partner heeft hiervoor sinds 1 oktober een coördinator
aangetrokken, werkzaam op de nieuwsredactie van RTV Dordrecht. De nadere uitwerking van deze
plannen zal in 2022 worden vormgegeven.
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Doelstelling 2: Het verbeteren en centraliseren van de sportvoorzieningen.
Na een periode waarin een aantal projecten moeilijk is verlopen, moet de aanpassing van de
Sportparkenvisie uit 2015 zorgen voor een duidelijker kader voor het verbeteren en centraliseren
van de sportvoorzieningen in de komende jaren. In het programma Sportparken wordt sport beter
geplaatst ten opzichte van andere ontwikkelingen in Dordrecht en wordt met een
uitvoeringsagenda aangegeven welke onderwerpen en projecten worden opgepakt en wanneer.
Start uitvoering programma sportparken.
Begroting 2021
Het programma sportparken wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 vastgesteld,
waarmee er een duidelijker kader ligt voor de ontwikkeling van sportaccommodaties in Dordrecht
in de komende jaren. Sport neemt een belangrijke plek in ten opzichte van andere ontwikkelingen
zoals de Dordwijkzone en Groen-blauwe Stad. Na vaststelling wordt in 2021 gestart met de
uitvoeringsagenda. Een aantal onderwerpen dat eerst apart werd genoemd, maakt er nu onderdeel
vanuit zoals duurzaamheid, samenwerking tussen sportaanbieders, infrastructuur en toegang tot
sportparken.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In het vierde kwartaal van 2021 is het Programma Sportparken volgens planning besproken in de
raad. Uiteindelijk heeft de raad de stukken ter kennisgeving in ontvangst genomen en het
amendement A1A Programma Sportparken aangenomen. Via een raadsinformatiebrief (20220014245) heeft de raad kennis genomen van de opdrachtomschrijving voor het vervolgtraject om
eind 2022 hernieuwd sportbeleid ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Dit sportbeleid
wordt breder gezien dan enkel de sportparken.
Uitvoering eerste projecten op sportparken Krommedijk en Schenkeldijk.
Begroting 2021
In 2020 is gekozen voor een andere aanpak in de plannen voor de sportparken Krommedijk en
Schenkeldijk. Er is afscheid genomen van de uitgebreide ideeën en gekozen om stap voor stap aan
de slag te gaan met kleinere en overzichtelijke projecten, die in de uitvoering voldoende flexibiliteit
geven voor lange termijn ontwikkelingen. Op sportpark Schenkeldijk worden de eerste
aanpassingen aan de sportvelden gedaan waardoor de voetbal- en rugbysport voor de komende
jaren gefaciliteerd worden: de aanleg van een kunstgrasveld voor de voetbalsport en het draaien
van een sportveld op de accommodatie van v.v. Dubbeldam, zodat dit goed past in de
ontwikkelingen van de Dordwijkzone. Op sportpark Krommedijk wordt gestart met de aanleg van
een kunstgrasveld zodat vooral de voetbalsport weer genoeg ruimte heeft. Ook staat het definitief
verhuizen van FC Dordrecht Amateurs naar het sportpark op de agenda en op welke manier dit kan
worden gedaan.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Eind 2020 is er een besluit genomen over de verplaatsing van v.v. Dubbeldam en de herinrichting
van het oostelijk deel van sportpark Schenkeldijk (zie RIS-dossier 2635030). In het derde kwartaal
is gestart met de eerste werkzaamheden ter voorbereiding op de aanpassing van de sportvelden
en eind 2021 is de aannemer gestart met de aanpassing van de sportvelden zelf. In 2022 kwartaal
2 moeten de laatste werkzaamheden aan deze sportvelden zijn afgerond. Tijdens de
begrotingsbehandeling 2021 is budget beschikbaar gesteld om een kunstgrasveld op sportpark
Krommedijk aan te leggen (zie RIS-dossier 2626685). Op 28 april heeft de raad ingestemd met de
ophoging van dit budget (2021-0026832) om 1,5 kunstgrasveld aan te leggen. Dit veld is in het
derde kwartaal van 2021 opgeleverd.
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Doelstelling 3: Het stimuleren van sportdeelname en vergroten van de
(maatschappelijke) waarde van sport.
In Dordrecht is in het najaar 2019 een lokaal sportakkoord tot stand gekomen. Onder begeleiding
van een onafhankelijke sportformateur hebben verschillende Dordtse organisaties
(sportaanbieders, zorg- & welzijnsinstanties, bedrijven, scholen en de gemeente), als gelijkwaardig
partners, samen afspraken gemaakt over de sportieve doelen die zij willen bereiken in 2020, 2021
en 2022. De samenwerkende partijen ontvangen van het ministerie van VWS 60.000 euro om in te
zetten voor de uitvoering op landelijk vastgestelde thema’s. Het stimuleren van de sportdeelname
en het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport zijn twee van deze doelen. Het
Dordtse sportakkoord loopt naast, maar wel aansluitend of aanvullend op normale gemeentelijke
inzet op dit thema. Het Dordtse sportakkoord bestaat uit drie onderdelen, vertaald in de
eerstvolgende drie activiteiten.
We organiseren het Wereldkampioenschap Shorttrack - BELEIDSWENS UIT
BEGROTING 2021.
Begroting 2021
Vanwege het coronavirus kan het Wereldkampioenschap (WK) Shorttrack in maart 2021 niet in
Ahoy Rotterdam plaatsvinden. Door de organisatie op ons te nemen helpen we de organisator van
het WK uit de brand en grijpen we de unieke kans om Dordrecht nóg meer op de (nationale en
internationale) kaart te zetten. Door te investeren in dit netwerk hopen we ook de komende jaren
shorttrackevenementen naar de stad te halen. Deze topsportevenementen geven een economisch
impuls aan de stad. Het is op dit moment vanwege de coronamaatregelen nog onduidelijk in welke
vorm het WK Shorttrack kan plaatsvinden. Het doel is dat er, ondanks deze maatregelen, zoveel
mogelijk publiek bij kan zijn.
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens I. WK Shorttrack komt naar Dordrecht uit de
Begroting 2021. Voor de financiering van deze activiteit is ruimte gereserveerd vanuit de Algemene
Reserve.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In het weekend van 5, 6 en 7 maart vond het WK Shorttrack plaats in de Sportboulevard van
Dordrecht. Een bijzondere editie, in een bijzondere tijd. Vanwege de corona maatregelen was het
niet mogelijk om het evenement op een normale manier te organiseren. Voor ons als gemeente
dus een uitdaging om Dordtenaren te betrekken bij het evenement, waar geen publiek aanwezig
kon zijn. Dit vroeg om een digitale aanpak.
We bevorderen een positief sportklimaat bij sportverenigingen.
Begroting 2021
Met zes sportverenigingen werken we op bestuurlijk en op uitvoerend niveau (trainers/coaches)
aan een Dordtse aanpak, die later uit te rollen is naar de rest van de Dordtse sportverenigingen.
Deze aanpak betreft bijvoorbeeld het geven van handvatten aan (niet opgeleide, vrijwillige)
coaches zodat zij op een opvoedkundig goede manier kinderen kunnen begeleiden bij het sporten.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Gedurende het sportseizoen is hier op drie manieren aandacht aan geschonken. Op bestuurlijk vlak
zijn de verenigingen geadviseerd en begeleidt hoe een positief sportklimaat te bereiken is (onder
andere door inzetten vertrouwenspersoon). Richting ouders en leden is de campagne 'sportlief'
gelanceerd met aandacht voor het gedrag op en rondom het sportveld/sporthal. En trainers zijn
begeleid met een clubkadercoach. Hierbij lag de focus op pedagogisch didactische begeleiding van
jonge sporters.
We stimuleren de sportdeelname door kinderen in het speciaal onderwijs.
Begroting 2021
We stimuleren leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs om meer te sporten en te bewegen. De
aanpak start op twee scholen. Daarnaast worden sportverenigingen begeleid om meer of
geschiktere activiteiten voor deze kinderen aan te bieden.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Vanuit het lokaal Sportakkoord is invulling gegeven aan het stimuleren van sportdeelname voor
kinderen in het speciaal onderwijs. Kinderen hebben in drie stappen kennis kunnen maken met
aangepast sportaanbod, op school, buiten school en bij de sportvereniging zelf. Vanwege de
coronamaatregelen zijn wel minder activiteiten aangeboden. In totaal zijn vier sportaanbieders
actief geweest op twee scholen.
We stimuleren de sportdeelname door jongeren op het voortgezet
onderwijs.
Begroting 2021
Veel leerlingen van het voortgezet onderwijs stoppen met sporten. Samen met meerdere scholen
voor voortgezet onderwijs wordt een app ontwikkeld die deze leerlingen stimuleert om (weer) mee
te (gaan) doen aan sportactiviteiten.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Vanuit het Lokaal Sportakkoord is invulling gegeven aan het stimuleren van de sportdeelname voor
jongeren op het voortgezet onderwijs. Jongeren werden via hun vakleerkracht bewegingsonderwijs
uitgedaagd om zich buiten schooltijd aan te melden voor één van de speciale
kennismakingsactiviteiten van Dordtse sportaanbieders. Via een speciaal ontworpen app kregen de
jongeren eigentijdse informatie over die sporten. Vanwege de coronamaatregelen zijn wel minder
activiteiten aangeboden. In totaal zijn er 12 sporten aangeboden.
We bieden talenten en sportevenementen een podium in Dordrecht.
Begroting 2021
We hebben ons kandidaat gesteld voor de organisatie van een Olympisch Kwalificatie Toernooi
Shorttrack in het najaar van 2021. De internationale schaatsbond (ISU) moet dit nog officieel
toekennen. Daarnaast onderzoeken we of de talentcentra die in de Sportboulevard actief zijn, in
aantal uitgebreid kunnen worden.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Van 25 tot en met 28 november werd in de Sportboulevard Dordrecht een World Cup Shorttrack,
die de status van een Olympisch kwalificatietoernooi had, georganiseerd. De World Cup Shorttrack
in november was een belangrijk toernooi in aanloop naar de Olympische Winterspelen in Beijing
2022. Vanwege de coronamaatregelen was het wederom niet mogelijk om het evenement op een
normale manier te organiseren.

Welke verbonden partijen hebben bijgedragen?
Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden
partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen
aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht.
We geven daarbij niet alleen een indicatie over het afgelopen jaar, maar ook een actuele stand van
zaken (status april 2022).

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ)
Onderdelen

Website
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Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ)
Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV)
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ)
www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.jeugdzhz.nl
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl
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Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang
Relevante
beleidsinformatie



www.ravzhz.nl




Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Dhr. B.C.M. Stam, lid van Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht.
Dordrecht
Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke
gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling,
onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022



Tijdens de COVID-19-epidemie heeft de DG&J personele inzet gepleegd voor
de snel opgerichte COVID-19 uitvoeringsorganisatie. Inmiddels is in de
realisatie van de inhoudelijke doelstellingen zichtbaar dat op de meeste
vlakken personeel van de DG&J weer terugvloeit naar de 'reguliere DG&Jorganisatie', dan wel dat voldoende capaciteit is aangetrokken in de
afgelopen maanden om de reguliere activiteiten op te pakken.



In 2022 worden de programma's Geweld Hoort Nergens Thuis, Veilig
Opgroeien is Teamwerk (VOiT), de beweging naar 0 uithuisplaatsingen, plus
de ontwikkelingen van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming
samengevoegd onder de werktitel V(O)iT (Veilig (Opgroeien) is Teamwerk).
Doel hiervan is alle programma's en projecten met raakvlakken binnen zorg
en veiligheid onder één paraplu te scharen om zo in samenhang tot integrale
en concrete resultaten te komen.







Risico's

Sinds begin 2021 zijn een Netwerk MT Jeugd ZHZ en een
Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Jeugd ZHZ ingericht. De tien gemeenten
zijn via deze lijn eigenaar van een gezamenlijke ontwikkelagenda. De
ontwikkelagenda betreft de trajecten waarop we gezamenlijk de focus
leggen, omdat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Denk aan
Jeugdhulp Naar Voren, Anders Zorgen en Beter begroten & monitoren.
Uitwerking gebeurt veelal lokaal, met een bestuurlijk en ambtelijk
opdrachtgever per traject. Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J kan zich
hierdoor richten en (beter) focussen op de aldaar belegde (gedelegeerde)
taken.

Per 1 januari 2021 is de DG&J niet meer de vergunninghouder van de
Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De DG&J kan dus niet meer
aangesproken worden op de eisen uit de Wet ambulancevoorzieningen c.a.
In de loop van 2023 zal, zoals nu gepland, ook de detachering van personeel
stoppen.
Actuele risico's d.d. april 2022
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In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GR DG&J het besluit
genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ niet meer een apart
onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt
ondergebracht bij de DGJ. Dit leidt onder meer tot een wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling.

De kosten voor het bestrijden van COVID-19 zijn naar verwachting € 63
miljoen in 2021. Als het Rijk deze meerkosten niet volledig vergoedt, volgt
een eenmalige extra inwonerbijdrage in 2022 of latere jaren.
Frictiekosten en onvoldoende afbouw van structurele kosten door de
uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik.
Onvoldoende weerstandsvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene)
tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling
van reserves te hebben).
Boeggolf-effect c.q. zwaardere problematiek door uitgestelde zorg tijdens de
COVID-19-crisis.






Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp.



Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan

Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp.
Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp.
(Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang
gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp. Toename
van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ.
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lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Wat zijn de indicatoren?
De basis: BBV-indicatoren
De onderstaande BBV-indicator heeft betrekking op het taakveld 'sport, cultuur, recreatie',
onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de
vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicator een logische link vormt
met het programma Gezond en Levendig Dordrecht is zij opgenomen in dit programma. Voor BBVindicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers
geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het
gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl
de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a.
Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft
u aan onder de bijlage van deze Jaarstukken, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de
werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren.

Aanvullende indicatoren
Naast de BBV-indicator zijn ook drie aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen, gericht
op het onderwerp 'cultuur'. Deze aanvullende indicatoren kennen een duidelijke link met de
doelstellingen in dit programma. Voor alle indicatoren geldt dat het streven is het (nog) beter te
doen dan bij de nulmeting gemeten, in een opwaartse trend waarde. Vanwege de coronapandemie
zijn onderzoeken naar het rapportcijfer van bewoners voor het aanbod van evenementen en
cultuur uitgesteld.
BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken
2021
2020
2022
2021

% Niet-sporters

58 (2016)

58 (2016)

Aanvullende indicatoren
A. Cultuur: aantal bezoekers culturele voorzieningen.
B. Cultuur: Rapportcijfer van bewoners voor het
aanbod van evenementen.
C. Cultuur: Rapportcijfer van bewoners voor het totale
cultuur aanbod.
Bron
A.
B.
C.

58 (2016) 52,6 (2020)

G40

48,8
(2020)

0-Waarde

Actuele
waarde

Streefwaarde
2022

631.041
(2018)
8,0 (2019)

311.660
(2020)*
8,0 (2019)

7,6 (2019)

7,6 (2019)

Trend hoger
dan 0-waarde
Trend hoger
dan 0-waarde
Trend hoger
dan 0-waarde

Frequentie

Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) / * wegens corona Jaarlijks
geen recente cijfers over 2021
Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) / *vanwege corona Eens per twee jaar
is een nieuwe meting uitgesteld
Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) / *vanwege corona Eens per twee jaar
is een nieuwe meting uitgesteld

Wat heeft het gekost?
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de
belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele
begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde
baten en lasten op productniveau.
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Bedragen x € 1.000

Gezond en Levendig Dordrecht

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Lasten

47.462

43.138

Baten

12.690

13.350

Saldo

34.772

29.788

Toevoeging reserves

2.391

1.461

Onttrekking reserves

10.125

7.511

Totaal programma

27.038

23.738
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Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Wat hebben we bereikt?
We hebben de afgelopen vier jaar geïnvesteerd in onze ambitie om in 2050 energieneutraal en
circulair te zijn via de vijf prestatielijnen, zoals opgesteld in de startnotitie Duurzame Stad 20192022. Samen met onze partners hebben we in 2021 stappen gezet richting deze ambitie. Ondanks
de impact van de coronapandemie zijn er mooie resultaten behaald. In oktober is het Fonds
Duurzaamheidsleningen gestart en daarna hebben 20 woningeigenaren bij het fonds aanvragen
ingediend voor energiebesparende maatregelen. Bijvoorbeeld om de spouwmuren en het dak te
isoleren. Het is huishoudens gelukt om minder restafval over te houden door hun afval beter te
scheiden. De eerste stappen naar duurzamere stadslogistiek gaan goed. De routekaart is
vastgesteld en projecten rond thema's zoals voorraadbundeling en pakketvervoer zijn in gang
gezet.

Verantwoording over beleid
Doelstelling 1: Het realiseren van een energieneutrale stad in 2050.
Ons doel is om in 2050 een energieneutrale stad te zijn. Afgelopen jaren hebben we hiervoor een
basis gelegd met de ondertekening van het Energieakkoord Drechtsteden in 2018 en de
startnotitie Duurzame Stad 2019-2022. We werken nu langs vijf prestatielijnen waarmee we lokaal
uitvoering geven aan de energietransitie: 'Energiebesparing', 'Warmte verzekerd', 'Zonnige
vooruitzichten', 'Stad in beweging' en 'Eigen huis op orde'. Samen met bewoners, ondernemers en
(regio)partners werken we aan energiebesparing, het opwekken van duurzame elektriciteit én het
gefaseerd stoppen met het gebruik van aardgas en andere fossiele energie.
ENDPMEND
We starten een fonds voor duurzaamheidsleningen - BELEIDSWENS UIT
KADERNOTA 2021.
Begroting 2021
We starten met het opzetten van een fonds voor duurzaamheidsleningen. Dit fonds heeft als
doelgroep particuliere huiseigenaren met een smalle beurs, welke niet in aanmerking komen voor
reguliere leningen of andere verduurzamingsregelingen die er zijn. Bij de uitwerking van het fonds
kijken we nadrukkelijk naar de samenhang met reeds bestaande lokale fondsen voor
woningverbetering, zoals funderingsherstel, en ook landelijke regelingen zoals het warmtefonds.
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens Duurzaamheidsleningen uit de Kadernota 2021.
Voor de financiering van deze leningen is ruimte gereserveerd vanuit het revolverend fonds voor
funderingsherstel.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Op 12 oktober is de Stimuleringslening Energiezuinig Wonen gestart. Woningeigenaren kunnen
tegen gunstige voorwaarden (zoals een vast rentepercentage van 1,5%) geld lenen om
energiebesparende maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan spouwmuurisolatie, dakisolatie,
maar ook voor het installeren van zonnepanelen. Nog in 2021 zijn 20 aanvragen binnengekomen.
Er is een budget van € 2 miljoen beschikbaar.
We werken aan de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
Begroting 2021
In 2020 hebben we een concept Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld, waarmee we in de
Drechtsteden bestuurlijk en inhoudelijk samenwerken aan de energiestrategie. In 2021 stellen we
de RES 1.0 op in het kader van het Nationaal Klimaatakkoord, waarbij verdere uitwerking nodig is
op gebied van onder meer participatie, bronnen en infrastructuur voor windenergie en
grootschalige zonne-energie en warmte. De indientermijn voor de RES 1.0 bij het Rijk is
vastgesteld op 1 juli 2021.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Samen met de overheden van de RES Drechtsteden (zeven gemeenten, provincie, twee
waterschappen) hebben we de Concept RES uitgewerkt naar de Regionale Energiestrategie (RES)
Drechtsteden 1.0. De ambitie is om gezamenlijk 0,37 TWh energie op te wekken in 2030, door
panelen op daken en met zon en wind op het land. Ook is richting gegeven aan de inzet van
warmtebronnen voor het warmtenet in de Drechtsteden. De RES Drechtsteden 1.0 is vastgesteld
door de raad in haar vergadering van 22 juni 2021.

We werken aan de verdere aanleg van het Warmtenet in Dordrecht.
Begroting 2021
We werken samen met HVC, Woonbron en Trivire mee aan de verdere aanleg van het Warmtenet
in Dordrecht. Ondanks vertragingen in het aantal aangesloten woningen aan het Warmtenet in
2020 – door de coronacrisis – streven we naar 7.900 aangesloten woningen/woningequivalenten
eind 2021. Dit is realistisch omdat naast de reeds geplande en te verwachten aansluitingen er met
hulp van de succesvolle aanvraag Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen (SAH), in Dordrecht de
komende jaren circa 1.800 extra huurwoningen van Trivire op het warmtenet van HVC zullen
worden aangesloten. Daarnaast zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de aansluiting van
bestaande en nieuwe gemeentelijke gebouwen. En we informeren en toetsen ontwikkelaars en
bouwers binnen het warmteleveringsgebied op de aansluitingsplicht. Bij alle nieuwbouw buiten het
warmtegebied en waar mogelijk bij aanbestedingen, zetten we in op duurzame oplossingen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In Dordrecht zijn op 1 januari 2022 6.528 woningequivalenten aangesloten op het warmtenet, een
groei van 441. Daarnaast zijn we in 2021 in Dordrecht Zuid gestart met de voorbereidingen om
circa 600 nieuwbouwwoningen van het project Amstelwijck de komende jaren aan te sluiten.
Binnenkort start HVC met de aanleg van het transportnet vanuit Wielwijk naar Amstelwijck. De
prognose voor 2022 laat een groter aantal zien, waardoor er dan toch bijna 9.000
woningequivalenten zullen zijn aangesloten.
We werken aan het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
Begroting 2021
In 2021 worden de duurzaamheidsonderzoeken op gemeentelijk gebouwniveau gecontinueerd (als
vervolg op de beleidswensactiviteit uit de Begroting 2020), waardoor een uitvoeringsplan
duurzaamheid kan worden opgesteld voor de komende jaren. Dit zal ter besluitvorming worden
voorgelegd aan de raad. Waar mogelijk zal reeds gestart worden met de uitvoering van
duurzaamheidsmaatregelen van gemeentelijke gebouwen.
Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 18. Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed uit de
Kadernota 2020.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Voor de financiering van de duurzaamheidsmaatregelen is in 2021 budget vrijgegeven door de
raad (Agenda 2030). Een aantal duurzaamheidsonderzoeken is in de tweede helft van 2021 verder
opgepakt. Dit loopt door naar 2022. Eind 2021 is een projectleider verduurzaming maatschappelijk
vastgoed aangesteld. De projectleider gaat de implementatie van de verduurzaming leiden. Per
2023 moeten kantoren voldoen aan energielabel C. De gemeentelijke gebouwen zijn in 2021
geïnventariseerd en er zijn energierapportages gemaakt, ter voorbereiding op de uitvoering van
maatregelen.
We geven een vervolg aan het energie bespaaroffensief.
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Begroting 2021
Via het Regionaal Energieloket bieden we particuliere woningeigenaren huisscans aan, geven we
advies over energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld isolatie) en organiseren we collectieve
inkoopacties en gebiedsgericht advies. Eind december 2019 hebben we in het kader van de
Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) €405.000 subsidie ontvangen. De regeling is gericht op
het treffen van kleine energiebesparende maatregelen bij particuliere woningeigenaren, zoals het
aanbrengen van tochtstrips, LED-lampen, een waterbesparende douchkop, et cetera. Vanaf de
zomer van 2020 zijn we gestart om 4.500 woningeigenaren te informeren en te helpen, met name
in Dordt West, maar ook stadsbreed. De woningeigenaren krijgen een cadeaubon, die bij een
webshop verzilverd kan worden en op termijn wellicht ook bij de bouwmarkten in Dordrecht. De
actie loopt tot eind maart 2021. Eind 2020 willen we een aanvraag doen voor RRE2.
Met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en andere partners willen we bedrijven en
maatschappelijke organisaties stimuleren maar ook faciliteren. Naast de wettelijk voorgeschreven
maatregelen nemen we extra stappen in de verduurzaming van hun vastgoed. Dit doen we onder
meer door het organiseren van collectieve acties, zoals Zon op bedrijfsdaken en door een
branchegerichte aanpak. In 2020 lag onder meer de focus op de verduurzaming van
sportaccommodaties, dit zetten we in 2021 voort.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De RRE is verlengd tot eind december 2021. We hebben meer dan 4.500 cadeaubonnen aan
particuliere woningeigenaren gegeven. Verder is een aantal collectieve inkoopacties (zonnepanelen
en isolatie) met het Regionaal Energieloket georganiseerd en is in het najaar flink ingezet op de
campagne Slim Energie Besparen. In 2021 heeft de gemeente € 600.000 subsidie ontvangen
wegens de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze subsidie is bedoeld voor
huurders en deels particuliere woningeigenaren om kleine energiebesparende maatregelen te
kopen. Met de 6.000 cadeaubonnen kunnen we bewoners helpen en vragen we tegelijkertijd
aandacht voor de bestrijding van energiearmoede. De RREW loopt door tot eind 2022. Het
onderdeel verduurzaming sportaccommodaties is door de coronacrisis nog niet opgepakt.

We geven een vervolg aan de uitvoering van het zonneoffensief.
Begroting 2021
We geven in 2021 een vervolg aan het zonneoffensief met als doel om met de opwekking van
hernieuwbare energie in 2022 0,4 Peta Joules te realiseren (zie ook de indicatoren van dit
beleidsprogramma). We doen dat aan de hand van de in 2021 door de Energie Coöperatie
Dordrecht (ECD) opgeleverde kansenkaart waarin het dakpotentieel inzichtelijk is gemaakt. Op
basis van deze kansenkaart zullen we in samenwerking met partners zoals onder andere de ECD,
Drechtse Stromen, corporaties, scholen en ook marktpartijen het zonneoffensief gaan uitrollen. In
2020 is het zonnepark Amstelwijck gerealiseerd. In 2021 gaan we daarnaast onderzoek doen naar
de mogelijkheid om zonnepark Crayestein uit te breiden. We zullen met Stedin onderzoeken of en
waar grootschalige uitrol van zonnepanelen leidt tot netwerkproblemen.
De Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) heeft in 2020 de verkoop van participaties in zonnepark
Crayestein afgesloten. Na voltooiing van zonnepark Amstelwijck zal na een periode van
proefdraaien een participatieproject zonnepark Amstelwijck worden gestart. Gekoppeld aan de het
openstellen van de SDE subsidie wordt één project zon op bedrijfsdaken gestart. De in 2020
succesvol afgesloten collectieve inkoop van zonnepanelen voor particulieren zal worden herhaald.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De ECD heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het zonnepark
Crayestein uit te breiden met een oppervlak van ongeveer één ha. Uit dit onderzoek blijkt dat dit
geen haalbare businesscase oplevert. In samenwerking met Stedin hebben we een onderzoek
gedaan naar de benodigde netcapaciteit op bedrijventerreinen Dordtse Kil 3 en Dordtse Kil 4.
Hieruit bleek, dat om zonne-energie opwek mogelijk te maken, door Stedin geïnvesteerd moet
worden in de bouw van een nieuw 50kV station. Stedin is bezig met de voorbereiding van de bouw.
Naar verwachting wordt dit station in 2024 opgeleverd.
We stellen een Transitievisie Warmte 2021 op.
Begroting 2021
In 2019 is in alle zeven gemeenten binnen de Drechtsteden de Transitievisie Warmte 1.0
vastgesteld. Hierin staan uitgangspunten, een onderzoeksbeeld van meest kansrijke aardgasvrije
warmteopties per buurt en een globale volgorde wanneer buurten van het aardgas af gaan.
Hiermee geven we richting aan de warmtetransitie. In 2021 zullen we de Transitievisie Warmte 1.0
actualiseren en uitbreiden naar de Transitievisie Warmte 2021. Deze actualisatie zal dienen als
basis voor het verder uitwerken van wijkplannen in het kader van een aardgasvrije gebouwde
omgeving.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De raad heeft de Transitievisie Warmte 2021 (TVW 2021) vastgesteld in haar vergadering van 22
juni 2021. Bovendien is er een gebruikersvriendelijke versie van TVW 2021 voor inwoners
beschikbaar. De TVW 2021 biedt een 'uitnodigingskader'. De uitgangspunten, criteria en
perspectiefkaart in de TVW 2021 geven richting aan in het gesprek met initiatiefnemers uit de
samenleving. We starten met kansrijke clusters of doelgroepen in plaats van te starten met een
wijkaanpak. Wanneer de overstap ook voor andere doelgroepen haalbaar en betaalbaar is kunnen
zij ook aansluiten. Op de website van het Regionaal Energieloket vinden bewoners met behulp van
een handige tool informatie over het verduurzamen en aardgas vrij maken van hun woning.
Doelstelling 2: Het versterken en stimuleren van circulair denken en handelen in
Dordrecht.
We hebben afgelopen jaren de eerste stappen gezet richting een circulair economie in 2050. We
zien daarin circulair denken en handelen als een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de
energietransitie. Een circulaire samenleving zorgt ervoor dat er op een toekomstbestendige en
innovatieve manier wordt omgegaan met grondstoffen en energiebronnen. Dit biedt kansen voor
een fijne en duurzame leefomgeving, alsook voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen,
werkvormen, banen en opleidingen.
We werken samen met het lokale bedrijfsleven aan een circulaire
"bouwhub".
Begroting 2021
Afgelopen jaren zijn analyses uitgevoerd over restromen in de stad en hebben verschillende
gesprekstafels plaatsgevonden onder meer gericht op verdienmodellen rondom
grondstoffenstromen. Uit deze gesprekken zijn kansen rond circulair bouwen geïnventariseerd en
willen we in 2021 een circulaire "bouwhub" starten, waarin secundaire bouwmaterialen worden
gerepareerd en opnieuw ingezet. Dit doen we samen met een groep bedrijven waar veel
enthousiasme en betrokkenheid vanuit gaat, om zo snelheid te maken en in een later stadium
mogelijk te kunnen opschalen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De circulaire bouwhub is nog niet gerealiseerd. De coronacrisis heeft het proces vertraagd.
Bovendien zijn er rondom Dordrecht meerdere partijen die met soortgelijke plannen bezig zijn. Er
wordt nu onderzocht of samenwerking tussen de initiatieven wenselijk en mogelijk is. Dit kan
schaalvoordelen opleveren en ervoor zorgen dat de circulaire bouwhub toekomstbestendig is.
Bovendien komen de bedrijven met een voorstel om de lokale circulaire economie te versterken en
concrete vraag aan ons om hen daarin te ondersteunen.
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We stimuleren circulair denken en handelen bij Dordtse bedrijven.
Begroting 2021
In navolging op de succesvolle grondstoffentafels van 2020, zullen we wederom in 2021 lokale
bedrijven bij elkaar brengen om gezamenlijk circulaire ketens op te zetten. Hiervoor zullen we vier
gesprekstafels organiseren. Tijdens deze sessies wordt eerst gezocht naar gezamenlijke doelen en
enthousiasme, waarna met een selecte groep bedrijven de eerste concrete stappen worden gezet.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Ook in 2021 hebben we circulair denken en handelen gestimuleerd bij Dordtse bedrijven. Samen
met enkele bedrijven uit de Grond, Weg en Waterbouw komen we elke maand bijeen om de sector
te verduurzamen, waarbij circulariteit het belangrijkste thema is. Op de Westelijke Dordtse Oever
hebben we plannen ontwikkeld om afvalscheiding bij bedrijven te verbeteren en reststromen te
waarderen. Deze plannen worden in 2022 uitgevoerd. Daarnaast hebben we via verschillende
inkooptrajecten circulair denken en handelen gestimuleerd. Bijvoorbeeld bij het
Duurzaamheidscentrum Weizigt zijn meerdere circulaire wanden geplaatst. Deze zijn tot stand
gekomen door een circulaire innovatie, de kleimixer. De gemeente heeft deze innovatie van een
regionaal bedrijf mede gefinancierd met subsidie en ruimte geboden voor een pilot.
We maken van circulair inkopen het "nieuwe normaal".
Begroting 2021
In 2021 geven we uitvoering aan het nieuwe inkoopbeleid en de ondertekening van het
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)- manifest waarin circulariteit een belangrijke rol
speelt. In 2020 hebben we bij onder andere Middenzone Gezondheidspark en Parkzicht circulaire
criteria aangescherpt. In 2021 willen we hierin blijven ontwikkelen en selecteren we twee
inkooptrajecten, waarvan één bouwproject en één traject waar we minder circulaire ervaring mee
hebben, waarbij circulair denken en handelen het hoofdthema is.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Uitvoering is gegeven aan het nieuwe regionale inkoopbeleid. In 2021 zijn meerdere circulaire
inkooptrajecten afgerond. Bijvoorbeeld bij de cateringaanbesteding is gekozen voor meer
biologisch en seizoensgebonden voedsel, minder dierlijke producten en minder verpakkingen. Ook
is lokaal inkopen een belangrijke eis geweest. Daarnaast heeft de gemeente Dordrecht, samen met
de gemeenten Alblasserdam en Sliedrecht, straatverlichting circulair ingekocht, een landelijke
primeur. Voor 2022 zijn er ook al meerdere circulaire inkooptrajecten van start gegaan, waaronder
bij de ontwikkeling van het Maasterras en bij de sloop van meerdere panden aan de
Spuiboulevard. In 2022 willen we het regionale inkoopbeleid vertalen naar een lokaal Dordts
circulair inkoopbeleid.
Doelstelling 3: Het verbeteren van de milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving
Dordrecht.
Een stedelijk gebied als Dordrecht waarin wonen, bedrijvigheid en verkeer en vervoer dicht op
elkaar zijn gesitueerd, vraagt om permanente aandacht voor milieukwaliteit. Schone lucht, een
goed akoestisch klimaat en een veilige leefomgeving zijn essentiële randvoorwaarden voor een
gezonde woon- en leefomgeving. Ook in 2021 vraagt hierin onder meer Chemours de nodige
aandacht en capaciteit. Verder zetten wij in op onder meer afvalscheiding en de uitvoering van het
Schone Luchtakkoord, waarbij we gelet op de bouwopgave prioriteit geven aan het beperken van
stikstofuitstoot. Op het gebied van externe veiligheid introduceren we de nieuwe uitgangspunten
zoals die zijn geformuleerd in de Omgevingswet.
We zetten samen met lokale ondernemers stappen naar zero emissie
stadslogistiek.
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Begroting 2021
Het Klimaatakkoord stelt dat G40 gemeenten, waaronder Dordrecht, in 2025 een zero emissie
zone voor stadslogistiek in hun gemeenten moeten hebben gerealiseerd. Dit heeft niet alleen effect
op de reductie van broeikasgassen maar ook aan het verminderen van de NOx, fijnstof en geluid
emissies. Om dit te realiseren stellen we een routekaart op. Daarnaast pakken we dit pragmatisch
aan door projecten op te zetten met lokale ondernemers. Hierbij kan gedacht worden aan
efficiëntere afvalophaal in de binnenstad of een hub voor binnenstaddistributie. In 2021 willen we
in ieder geval één concreet project opzetten.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In oktober 2021 heeft de gemeenteraad het programma verduurzaming stadslogistiek en de
hieraan verbonden routekaart vastgesteld. Na de vaststelling zijn de verschillende thema's, zoals
voorraadbundeling, pakketvervoer, afvalinzameling en vervoer over water gestart. Maar we zijn
nog niet zover dat deze al in uitvoering zijn. Meerdere ondernemers, zowel in de binnenstad als
daarbuiten, komen inmiddels zelf ook al met interessante ideeën voor een efficiëntere en
duurzamere stadslogistiek.
We werken aan emissiereductie van bouwvoertuigen.
Begroting 2021
De stikstofcrises heeft duidelijk gemaakt dat zonder aandacht voor stikstofreductie in de bouw, het
realiseren van onze bouwopgave niet goed mogelijk is. In 2020 is in kaart gebracht dat stikstof
met name in de bouwfase van een project tot problemen kan leiden. We hebben daarom het
afgelopen jaar veel aandacht besteed aan stikstof bij nieuwbouwprojecten. Dit zetten we ook in
2021 voort. Daarnaast zullen we in 2021 steekproefsgewijs controles uitvoeren op de in de
bouwvergunning voorgeschreven emissie eisen van bouwmachines.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In de eerste helft van 2021 zijn steekproefsgewijs controles gedaan op de emissie van
bouwmachines. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. Eind juni is met een wijziging van de
stikstofwetgeving een algemene vrijstelling voor bouwactiviteiten van kracht geworden waardoor
controles overbodig zijn geworden.

We stimuleren inwonerbetrokkenheid rond luchtkwaliteitsmetingen.
Begroting 2021
De luchtkwaliteit in Dordrecht wordt jaarlijks door middel van berekeningen bepaald. Uit deze
berekeningen blijkt dat de luchtkwaliteit in Dordrecht niet als slecht te betitelen is. Zo voldoen we
op veel plaatsen voor fijnstof al aan de richtwaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
en zijn we goed op weg om dit ook voor ultra fijn stof te doen. Toch krijgen we regelmatig klachten
over slechte luchtkwaliteit en worden berekeningen, onder het motto "meten is weten" niet altijd
vertrouwd. In Dordrecht is een vast meetstation van het RIVM geplaatst (aan de Bamendaweg),
meten op andere locaties is dan ook niet mogelijk. In 2021 willen we een aanvulling creëren op
beschikbare meetgegevens en hierbij inwoners van Dordrecht betrekken, dit wordt ook wel "citizen
science" genoemd. Hiermee geven we tevens uitvoering aan een doelstelling uit het Schone
Luchtakkoord.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Het project is vanwege de coronamaatregelen tijdelijk stop gezet. Het bleek niet goed mogelijk om
zonder besmettingsgevaar voor deelnemers apparatuur te plaatsen. In 2022 wordt het project
opnieuw opgepakt. Wel is voor dit project bij het Rijk subsidie aangevraagd. Deze subsidie is in
december 2021 toegekend.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

103

We verbeteren het scheiden en aanbieden van huishoudelijk afval.
Begroting 2021
Het is voor 2021 de intentie om te starten met de implementatie van het - nog vast te stellen Grondstoffenbeleidsplan 2020-2030 (zie RIS-dossier 2063901). Het doel van dit plan is dat iedere
inwoner van Dordrecht op redelijke wijze afval kan scheiden (zie de in 2019 aangenomen motie 7
Mini-milieustraatjes), de hoeveelheid restafval sterk vermindert en de afvalkosten beheersbaar
blijven. Met extra projectmatige inzet, samen met partners in de buurt, brengen we de
bijplaatsingen naast huisvuil containers met minimaal 25% omlaag.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De maatregelen uit het grondstoffenplan voor betere scheiding van PBD, GFT en grofvuil zijn
succesvol geïmplementeerd. De hoeveelheid fijn restafval is met 20% gedaald naar 180 kilo per
inwoner per jaar, waarmee de doelstelling (pagina 34 van het Grondstoffenplan, verwacht
resultaat maatregelen 187 Kilo restafval) is gehaald. Dit kwam vooral doordat GFT beter werd
gescheiden, gevolgd door meer gescheiden plastic en papier en meer gescheiden grof afval naar de
milieustraat.
Voor de gedragsveranderingsaanpak tegen bijplaatsingen naast containers zijn slechts drie pilots
uitgevoerd. Door de kleine schaal van deze pilots zijn de doelstellingen voor de stad niet gehaald.
Eén basisschool en één school voor voortgezet speciaal onderwijs hebben zich aangesloten bij het
project afvalvrije school.

We zetten in op een vermindering van geluidsoverlast.
Begroting 2021
In 2019 is het Actieplan Geluid 2018-2023 vastgesteld, gebaseerd op gegevens uit
geluidbelastingkaarten uit 2016 (zie RIS-dossier 2111045). In dit plan, dat we de komende jaren
uitvoeren, zijn maatregelen, projecten en plannen opgenomen die direct of indirect een bijdrage
kunnen leveren aan een vermindering van het aantal woningen dat wordt blootgesteld aan een te
hoge geluidsbelasting (meer dan 65 dB).
Hiertoe hebben we in 2020 een voorschot op subsidie ontvangen van circa € 300.000, voor de
voorbereiding van een saneringsprogramma voor 513 woningen. Het betreft woningen aan de
Krispijnseweg, in Land van Valk en Schil Oost. Het saneringsprogramma wordt voorbereid door de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en dient samen met de aanvraag voor
uitvoeringssubsidie uiterlijk in september 2021 te worden ingediend bij het Rijk.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In november 2021 heeft de gemeente voor vier projecten subsidie ontvangen (circa € 165.000) ter
voorbereiding van de saneringsprogramma's. Het betreft: Brouwersdijk, Crabbehof, Laan der VN
en Merwedestraat/Baanhoekweg. In totaal gaat het om 344 woningen. Voor de 8 projecten worden
momenteel programma's opgesteld die naar verwachting in 2022 of begin 2023 gereed zijn. De
planning voor 2021 is niet gehaald. Dit komt door ingewikkeldheid van de actuele plannen zoals
het Verkeerstructuurplan Schil West en het programma voor de Spuiboulevard. De plannen hebben
effecten op de akoestische situatie langs de verschillende wegen. Dezen moeten meegenomen
worden bij de realisering van de programma's. Zo kan het voorkomen dat woningen van de
saneringslijst verdwijnen en er andere woningen op komen door veranderende verkeerscijfers.
Indien nodig wordt uitstel aangevraagd bij het Rijk.
Verder is gestart met de voorbereidingen van de geluidsbelastingkaarten 2021.

We presenteren een integrale laadvisie en implementeren nieuwe
beleidsregels omtrent oplaadinfrastructuur.
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Begroting 2021
In 2020 hebben we gewerkt aan een integrale visie met betrekking tot oplaadinfrastructuur en een
actualisering van de beleidsregels hierop. Dit zijn verantwoordelijkheden die we als gemeente
hebben, voortkomend uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (onderdeel van het
Klimaatakkoord). In 2021 presenteren we de integrale visie die bestaat uit meerdere thema's,
zoals: publieke laadpalen, snelladen en stadslogistiek, en implementeren we het nieuwe beleid
oplaadinfrastructuur. We hebben bij het opstellen van de visie contact met de regiogemeenten.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De integrale laadvisie is in december 2021 vastgesteld door de raad. Ondanks dat het nieuwe
plaatsingsbeleid nog niet is vastgesteld, wordt het laadpalennetwerk verder uitgebreid. Met het
nieuwe beleid proberen we hier versnelling in aan te brengen. We verwachten dat we in het
tweede kwartaal van 2022 de vaststelling kunnen aanbieden aan het college.

Welke verbonden partijen hebben bijgedragen?
Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden
partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen
aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht.
We geven daarbij niet alleen een indicatie over het afgelopen jaar, maar ook een actuele stand van
zaken (status april 2022).

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Onderdelen

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Website




Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats

www.drechtsteden.nl

www.socialedienstdrechtsteden.nl
De GRD bestaat niet meer, vertegenwoordiging niet meer van toepassing. In de
GR Sociaal (GRS) zijn dat de heren P.J. Heijkoop (voorzitter) en M.D. Burggraaf
(lid) van het AB.
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk
belang

Niet meer van toepassing

Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Niet meer van toepassing, de GRD is aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht
is voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente
geworden per 1-1-2022.
Actuele risico's d.d. april 2022 van de GRS

Risico's








De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie geven risico's
dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten
voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis
druk op de aantallen bijstandontvangers, de aantallen schuldhulpverlening
en minimabeleid.
De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele
vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van
intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de
ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie
van het abonnementstarief, de kosten stijgen.
De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q.
verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen.
De kosten bewindvoering blijven stijgen.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(GR OZHZ)
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Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en
Dagelijks Bestuur
Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur
Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland.
Dordrecht

Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Risico's

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de
regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het
omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van
vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023
en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt (naar verwachting) gelijktijdig
met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers
ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In
Zuid-Holland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken
bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de
aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de
bouwleges. De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze
afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het
Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft
aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de
bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd. OZHZ
voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel.
Actuele risico's d.d. april 2022







OZHZ merkt de gevolgen van de coronacrisis: extra werkzaamheden zoals
handhaving noodverordening, vergunningverlening voor het vergroten van
terrassen en minder evenementen. De verwachting is dat de legesinkomsten
van extra bouwaanvragen voldoende zijn om de toename in kosten bij OZHZ
en de gemeente te dekken.
Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet kwaliteitsborging bouw).
OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland
taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog
uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen
aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op
taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te
voeren gewaarborgd blijft.
De gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) waren ook
in 2021 nog voelbaar. Anderzijds kan ook worden gesteld dat in Dordrecht
relatief weinig bouwprojecten echt stilliggen als gevolg hiervan. Ook is er
door het opgestelde handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot
maximaal 40 woningen) snel inzicht in de gevallen waar de bouw doorgang
kan vinden en hoeven voor minder initiatieven aanvullende gegevens
aangeleverd te worden.

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en
Omstreken (Gevudo)
Onderdelen

Via Gevudo participeert Dordrecht in de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland
(HVC). Gezien het belang presenteren we hier ook informatie van HVC.

Website

https://www.hvcgroep.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht





Deelnemers
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Gevudo: Dhr. M.D. Burggraaf, vice-voorzitter Algemeen Bestuur
Gevudo: Dhr. H. van der Linden, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

HVC: Dhr. M.D. Burggraaf, vertegenwoordiger namens Gevudo
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden
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Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

en Zwijndrecht zijn deelnemer. Binnen deze regeling heeft Dordrecht momenteel
op basis van inwonertallen een belang van circa 28%.
Dordrecht
Het doel van Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo): het behartigen
van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in de NV HVC en het daarbij
uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC.
Het hoofddoel van HVC is: ten algemenen nutte werkzaam zijn op het gebied van
het afvalbeheer en de daarmee verbonden opwekking van elektriciteit, benutting
van overige vrijgekomen warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige
toepasbare restproducten; deels met inschakeling van derden.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022





Risico's

Zie raadsinformatiebrief (RIS-dossier 2640895) met betrekking tot
warmteambities van HVC.
Door toetreding van onder andere GR Avalex is een stem- en
aandelenbelangverwatering van circa 3% ontstaan. De kans op verdere
verwatering is groot.
Hoewel we op het moment van opstellen van dit verslag nog niet beschikten
over het jaarverslag van HVC heeft HVC aangegeven dat er een resultaat
over 2021 is te verwachten, welke tenminste gelijk is aan het resultaat over
2020.

Actuele risico's d.d. april 2022





Gevudo blijft streven naar verbeterpunten in de governance en discussie
over het werkgebied van HVC, ook in het licht van transitierisico's en
zelfstandige financierbaarheid. Echter het draagvlak daarvoor is bij andere
aandeelhouders en de onderneming zelf vooralsnog beperkt. Het Dagelijks
Bestuur heeft in overleg met het Algemeen Bestuur ervoor gekozen om
externe advisering in te schakelen; welke naar verwachting in de eerste helft
van 2022 eindadvies zal uitbrengen; ook over de eigen rolinvulling van
Gevudo als aandeelhouder. Deze input wordt betrokken bij de eind 2022 te
wijzigen Gemeenschappelijke Regeling.
Hoewel de gemeente formeel garantierisico's loopt bij HVC, houden we op
grond van de risicoparagraaf van Gevudo waarin de risico's van HVC zijn
beschouwd, de risicomonitor op groen.

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

www.leerpark.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht



Dhr. P.J. Heijkoop, gevolmachtigd lid en voorzitter Algemeen Leden
Vergadering (ALV)




Dhr. J.H.S. Goossensen, bestuurslid (bestuurslid A)

Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang
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Dhr. N.J de Wit, bestuurslid
De gemeente Dordrecht en het ROC Da Vinci College (Stichting Regionaal
opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid).
Dordrecht
De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. is op 26 juni 2003 opgericht en heeft
als hoofddoelen:
4. Het namens de leden selecteren van een marktpartij en het namens de
leden contracteren van die marktpartij, om op het terrein gelegen aan de
Maria Montessorilaan en omgeving scholen, woningen, winkels, kantoren,
bedrijfsruimten, openbare ruimten en infrastructuur te realiseren.
5. De realisatie van het Leerpark tegen de scherpste prijs en hoogst bereikbare
kwaliteit te laten plaatsvinden.
6. In alle fasen van de ontwikkeling van het Leerpark op te treden als
aanbestedende dienst krachtens de Europese richtlijnen.
De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. bestaat uit de leden - Stichting
Regionaal Opleidingscentrum Da Vinci College en de Gemeente Dordrecht, en
fungeert als opdrachtgever voor de fysieke realisatie van het Leerpark binnen
aangegeven kaders (programma’s, randvoorwaarden en budget van de leden).
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Relevante
beleidsinformatie

Risico's

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022



Inhoudelijk:

o
o

Realisatie bouw woningen/appartementen op perceel 5C.

o
o
o
o
o

Voorbereiding huisvesting HBO-onderwijs.

Realisatie entreegebouw op perceel 6D2 bestemd voor HBOonderwijs en aansluiting op de Duurzaamheidsfabriek.
Doorontwikkeling Leerpark tot Campus.
Start realisatie Maakfabriek/startersmilieu op perceel 6C.
Voorbereiding spoorhalte (sprinter/lightrail).
Woningbouw perceel 2F.




Overig: parkeeronderzoek en geluidsscherm spoor.



Voorzieningen als de Duurzaamheidsfabriek (DZHF) maken in hun exploitatie
gebruik van subsidies. Daarom wordt ingezet verwerving van nieuwe
subsidiestromen door actieve lobby, onder andere via Smart Industry, en de
ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW) en provincie Zuid-Holland. In 2021 zijn een aantal
lopende subsidietrajecten formeel vastgesteld. Hierbij is gebleken dat een
deel van de projectmanagementkosten niet subsidiabel zijn, waardoor de
subsidies lager zijn vastgesteld.

Organisatorisch/sturing: bekijken of de Coöperatie Ontwikkeling Leerpark
kan worden beëindigd of moet worden omgevormd.
Actuele risico's d.d. april 2022




Terugval huurinkomsten DZHF in 2020 en 2021 ten gevolge van
beperkingen vergaderarrangementen en evenementen vanwege COVID-19.
Het budget voor exploitatiebijdragen DZHF vanuit de deelnemers raakt
uitgeput. De afgelopen jaren is onder andere door nieuwe financiering, het
vergroten van de huurinkomsten gestuurd op het sluitend krijgen van de
exploitatie. Desondanks is de verwachting dat ook de komende jaren de
begroting zonder partnerbijdrage niet geheel sluitend zal worden.

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.wijkendordrecht.nl/energiedordrecht

Vertegenwoordiging
Dordrecht




Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Dhr. J.M. Leemans, ambtelijk lid
NV Huisvuilcentrale Noord-Holland en de gemeente Dordrecht.
Dordrecht
Doel van de coöperatie is het versnellen van de uitvoering van het gemeentelijk
energiebeleid, het tot stand brengen van leerwerkverbindingen op het gebied van
duurzame energie en het tot stand brengen van een revolverend fonds voor het
doen van duurzame investeringen.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
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Dhr. H. van der Linden, bestuurslid (Algemene leden vergadering)

Windturbine Krabbegors: eind 2021 heeft de Raad van State nog geen
uitspraak gedaan in de hoger beroepszaak, een zittingsdatum is nog niet
gepland. Aan het verkrijgen van de SDE subsidie zijn voorwaarden
verbonden. In loop der tijd heeft de ECD meerdere malen aan de
subsidieverstrekker uitstel voor de bouw gevraagd en gekregen. Een
belangrijke voorwaarde is dat de windmolen binnen vier jaar na het
verkrijgen van de subsidie in bedrijf moet zijn. Dat betekent dat de
windmolen uiterlijk 4 maart 2023 in gebruik moet zijn. Deze datum, zonder
uitspraak, is niet haalbaar zodat (een deel van) de SDE subsidie komt te
vervallen. Dit verlies in combinatie met de rente ontwikkelingen in de markt
en de oplopende bouw- en productiekosten zorgen er voor dat er met deze
windturbine geen rendabele businesscase is te realiseren. De ECD heeft
daarom besloten om af te zien van de ontwikkeling en de ontwikkel kosten
in 2022 als verlies te boeken.
In de jaren 2022-2030 gaat de ECD zich toeleggen op het versnellen van de
energietransitie door vorm te geven aan het door de gemeente gewenste
zonneoffensief. Hiervoor zal zijn een projectleider zonne-energie in dienst
nemen.
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Risico's

Actuele risico's d.d. april 2022



Zonneweides Amstelwijck en Crayestein: zijn in bedrijf. Risico's van uitval en
diefstal van panelen zijn gedekt met een verzekering.

Wat zijn de indicatoren?
De basis: BBV-indicatoren
De onderstaande twee BBV-indicatoren hebben betrekking op het taakveld 'volksgezondheid en
milieu', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de
vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link
vormen met het programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht zijn zij opgenomen in dit
programma. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de
indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een
vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de
website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken
met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal
overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Jaarstukken, daarnaast
leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse
aanvullende indicatoren.
Aanvullende indicatoren
Naast de BBV-indicatoren zijn ook vier aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen,
gericht op de onderwerpen 'energieneutraal', 'verduurzamen' en de 'woon- een leefomgeving'.
Deze aanvullende indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma.
Voor alle indicatoren geldt dat het streven is het beter te doen dan op dit moment, met daarbij
specifieke streefwaarden ten aanzien van energieneutraliteit en de luchtkwaliteit.
BBV-indicatoren

% Hernieuwbare elektriciteit
Huishoudelijk restafval - kg per
inwoner
Aanvullende indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken
2021
2020
2022
2021
16,0
(2018)
221,5
(2018)
0-Waarde

G40

16,6 (2018)

16,6
19,4 (2019) nnb (2019)
(2018)
214 (2019) 214 (2019) 214 (2019) 157 (2019)

Actuele
waarde

Streefwaarde 2022

A. Energieneutraal: aantal
4.455
6.528 (per 319.000 woningequivalenten
aangesloten woningen op
woningequivalenten
12-2021)
het Dordtse warmtenet.
(2018)
B. Energieneutraal: opgewekte 0,103 PJ (2018) 0,176 PJ (2020) 0,4 PJ (dit is circa 25% van de
duurzame elektriciteit
*
beoogde 1,7 PJ aan duurzame
(zonne- en windenergie in
elektriciteit in 2050)
Peta Joules), exclusief
opgewekte zonne-energie
door particulieren.
C. Verduurzamen: Het aandeel
huiseigenaren dat bekend is
met het Regionale
Energieloket om huis te
verduurzamen.
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21% (2019)

Onderzoek
heeft niet
plaatsgevonden.
Informatie van
het Regionaal
Energieloket
over 2020: Er
zijn in 2020 bij
4.779 woningen
maatregelen
getroffen, met
een totaal
besparing van
1.217 ton CO2

Trend hoger dan 0-waarde
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D. Woon- en leefomgeving:
luchtkwaliteit in Dordrecht,
uitgedrukt in fijn stof
waarden PM10 en PM2,5

A.

PM10 (2017):
PM10 (2020): In 2030 100% voldoen aan de
Boven de EU
Boven de EU
richtwaarde van de WHO
grenswaarde: 0%; grenswaarde: (Wereldgezondheidsorganisatie)
Tussen de EU
0%; Tussen de
voor PM10 en PM2,5.
grenswaarde en EU grenswaarde
WHO richtwaarde:
en WHO
5%; Onder de WHO richtwaarde:
richtwaarde: 95%. 0%; Onder de
PM2,5 (2017):
WHO
Boven de EU
richtwaarde:
grenswaarde: 0%; 100%. PM2,5
Tussen de WHO (2020): Boven
richtwaarde en EU
de EU
grenswaarde:
grenswaarde:
100%; Onder de 0%; Tussen de
WHO richtwaarde:
WHO
0%.
richtwaarde en
EU
grenswaarde:
0%; Onder de
WHO
richtwaarde:
100%.

Bron

Frequentie

Gemeente Dordrecht

Jaarlijks

B.

Gemeente Dordrecht/Klimaatmonitor / *Nog geen cijfers over Jaarlijks
2021 beschikbaar
C. Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD). Onderzoek heeft in Eens per twee jaar
2020/2021 niet plaatsgevonden, hiervan in plaats informatie
van het Regionaal Energieloket over 2020.
D. Gemeente Dordrecht/Monitoringsronde NSL 2019 (Nationaal Jaarlijks
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)

Wat heeft het gekost?
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de
belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele
begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde
baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Lasten

23.749

22.920

Baten

17.837

18.473

Saldo

5.912

4.447

Toevoeging reserves

34

329

Onttrekking reserves

2.526

1.631

Totaal programma

3.420

3.144
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Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Wat hebben we bereikt?
De bouwproductie is op stoom gekomen. Dit jaar hebben we 804 woningen gerealiseerd. Van de
4.000 woningen voor de periode 2018 tot en met 2022 zijn er nu 2.319 gebouwd en de overige
1.683 zijn in diverse stadia van voorbereiding. Met de vaststelling van de Omgevingsvisie en de
Ontwikkelingsvisie Spoorzone hebben we belangrijke kaders voor de ontwikkeling van onze stad
vastgesteld. En als gemeente zijn we voorbereid op de invoering van de Omgevingswet ook al is
deze wederom uitgesteld naar 1 januari 2023. Dit jaar zijn ook belangrijke stappen gezet in de
verbetering van de OV-bereikbaarheid van onze stad. Vooruitlopend op het citysprinterconcept dat
we willen invoeren is het nu al mogelijk gemaakt om zes keer per uur op de trein te stappen naar
Rotterdam, spoorboekloos rijden is zo weer een stapje dichterbij. Bij het Rijk is inmiddels ook 1
miljard gereserveerd voor het verbeteren van de Oude Lijn en knooppunten tussen Leiden en
Dordrecht inclusief ons Centraal Station en de realisatie van station Leerpark. Deze zitten voor
totaal 165 miljoen in de plannen; plannen waar ook NS en ProRail aan hebben meegewerkt. Voor
de zuidzijde van het station zijn we een paar stappen dichter bij de realisatie van het realiseren
van een nieuwe entree en een fietsenstalling. De omgevingsvergunning is verleend en het krediet
voor de fietsenstalling, krediet voor Weizigtpark, afspraken met ProRail en de provincie ZuidHolland (PZH) over een nieuw entreegebouw en een anterieure overeenkomst met partijen over
Thureborgh zijn ook gereed. Met de uitvoering van de meeste acties uit het Programma Fiets zijn
we op schema.

Verantwoording over beleid
Doelstelling 1: Het realiseren van groei tot 2022 met 4.000 woningen en hoogwaardige
openbare ruimte.
Het realiseren van 4.000 nieuwe duurzame en kwalitatief goede woningen in het binnenstedelijke
gebied tot 2022 blijft ambitieus. De bouw van deze woningen zal niet ten koste gaan van de
leefbaarheid in de stad. Doordat de bouw van de woningen meer tijd kost, wordt de mijlpaal van
4.000 woningen pas in 2023 verwacht. We zijn op koers voor het aanwijzen van locaties voor het
terugbouwen van sociale huurwoningen. De doelen in de vast te stellen Omgevingsvisie fungeren
als randvoorwaarden om te komen tot groei.
Hanteren randvoorwaarden Omgevingsvisie ten behoeve van een
kwalitatieve groei.
Begroting 2021
We stellen de Omgevingsvisie vast in 2021. In de Omgevingsvisie worden zeven doelen
geformuleerd waaraan gewerkt wordt om te komen tot de groei van 10.000 woningen. Te weten:
Dordrecht is een aantrekkelijke stad, een bereikbare stad, een gezonde stad, een stad met een
uitstekend vestigingsklimaat, in 2035 klimaatbestendig, in 2050 energieneutraal en beschermend
en bevorderend voor biodiversiteit. Deze doelen fungeren tegelijkertijd als randvoorwaarden
waarbinnen de groei mogelijk is, zoals voldoende voorzieningen en een hoogwaardige openbare
ruimte. Dit komt niet alleen ten goede aan de kwalitatieve groei, maar ook aan voldoende groen,
gezondheid, luchtkwaliteit, akoestische kwaliteit en externe veiligheid, mogelijkheden tot bewegen
en ontmoeten, klimaatadaptatie, et cetera.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De Omgevingsvisie is vastgesteld waarmee er één integrale visie op de fysieke leefomgeving in de
gehele gemeente is. Dit kader en het werken met de Omgevingsvisie en de Omgevingswet vraagt
intern (en extern) om een nieuwe manier van werken. Het afgelopen jaar is hieraan gewerkt en
ook de komende jaren wordt hier aan gewerkt. Belangrijk is de bewustwording van de zeven
doelen en randvoorwaarden. Dit bevorderen we door deze doelen en randvoorwaarden te hanteren
bij de voormalige milieu effect beoordeling, wat nu een omgevings effect rapportage is. Verder
wordt in E-besluitvorming aandacht gevraagd voor het verantwoorden van de bijdrage aan de
zeven doelen uit de Omgevingsvisie.
We maken woningbouw mogelijk, door gronduitgifte, gebiedsontwikkeling,
bestemmingsplannen en begeleiden van initiatieven.
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Begroting 2021
We geven in 2021 gronden uit bij Scholenlocatie Noordendijk, voormalig OMC terrein en
Oranjepark/Dubbeldamseweg. We stellen het bestemmingsplan voor het voormalig OMC terrein
vast. We begeleiden minimaal 30 initiatieven van derden. Hiermee, en met de grote
gebiedsontwikkelingen, vergroten we de harde planvoorraad in 2021 naar ruim 5.000 woningen.
De bouw van deze woningen duurt doorgaans een jaar voor transformaties en meerdere jaren voor
nieuwbouw. In 2021 schatten we dat er 1.000 woningen bij zullen komen door de planvoorraad die
in de periode 2018 tot en met 2020 is gevormd. Daarvoor zijn we wel afhankelijk van derden om
de bouw uit te voeren.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De uitgifte van de gronden Vlijweide (scholenlocatie Noordendijk) is uitgesteld naar 2022 door
procedures rondom de aanbesteding. Het bestemmingsplan voor Oudland is in 2021 door het
college opgesteld en begin 2022 heeft de behandeling in de raad plaatsgevonden. Begin 2021
waren er 32 initiatieven in begeleiding. In de loop van 2021 zijn er dertien initiatieven afgerond en
acht nieuwe bijgekomen.
Het aantal van 5.000 harde planvoorraad en 1.000 gerealiseerde woningen is niet helemaal, maar
wel grotendeels gehaald. De harde planvoorraad voor de periode 2018 tot en met 2022 bestaat
per 1 januari 2022 uit 4.002 woningen. Hiervan zijn er al 2.319 gebouwd en de andere 1.683 zijn
in diverse stadia van uitvoering. Er is ook nog een harde planvoorraad voor de periode na 2022
van 2.956. Ieder jaar sinds 2018 neemt het jaarlijks gerealiseerde aantal woningen toe. In 2021
waren dit er 804.
We wijzen locaties aan voor het terugbouwen van sociale huurwoningen.
Begroting 2021
Er zijn ongeveer 2.000 sociale huurwoningen nodig tot en met 2031 conform de Woonvisie. Op
locaties van Woonbron en Trivire kunnen 770 sociale huurwoningen gerealiseerd worden, met
name in Wielwijk en Crabbehof. Op gemeentelijke en overige locaties is er een planvoorraad in
voorbereiding voor 1.035 sociale huurwoningen in onder andere Leerpark, Gezondheidspark en de
Stationsomgeving. Dat betekent dat we voor het aanwijzen van locaties op koers zijn. Het tempo
van realisatie kan nog omhoog. In 2021 zullen we in de prestatieafspraken concrete afspraken
opnemen over de gezamenlijke visie en hoe we deze concreet gaan uitvoeren. Daarnaast maken
we afspraken met de woningbouwcorporaties over de start bouw van totaal 350 woningen (van de
genoemde 2.000 woningen) in 2021 en 2022. De 350 sociale huurwoningen dienen de versnelling
van de bouwopgave te bevorderen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De planvoorraad is in theorie voldoende, maar het ontbreekt nog aan de algemeen geldende extra
plancapaciteit van 30% aan bouwplannen om tot volledige realisatie te kunnen komen. De
bouwsnelheid is bovendien te laag geweest. In de afgelopen zes jaar (2016-2021) zijn minder dan
200 sociale huurwoningen gebouwd. Er is alles aan gedaan de realisatie en bouwsnelheid te
verhogen. Op dit moment kunnen op huidige en nieuwe locaties van Woonbron en Trivire bijna 950
sociale huurwoningen worden gerealiseerd met name sloop-nieuwbouw. Bijna 1.000 sociale
huurwoningen worden nog eens gerealiseerd door particuliere partijen. Hun belang neemt gelet op
de grondpositie toe. In combinatie met sloop en verkoop zouden de initiatieven in 2024 moeten
resulteren in het inlopen van de huidige tekorten. De corporaties onderkennen het belang van de
bouw van meer sociale huurwoningen. In de lokale prestatieafspraken is de start van de bouw van
350 sociale huurwoningen in 2021 en 2022 vastgelegd en er is een taskforce voor. We faciliteren
hen zo goed mogelijk bij de planuitwerking en realisatie van concrete locaties.
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Doelstelling 2: Het ontwikkelen van een harde planvoorraad van 6.000 woningen, te
bouwen na 2022.
Naast het realiseren van 4.000 woningen tot 2022 treffen we voorbereidingen om tussen 2022 en
2030 nog eens 7.000 kwalitatief goede woningen te realiseren. De 7.000 woningen zijn
opgebouwd uit 6.000 woningen uit het Coalitieakkoord en 1.000 woningen voortkomend uit de
vaststelling van de woonvisie (december 2019). Er lopen onderzoeken naar drie locaties om in de
toekomst te ontwikkelen: verdichten in Leerpark/Gezondheidspark en de Dordtwijkzone, het
Maasterras en de Wantijzone/Staart. Daaruit moet meer inzicht komen hoeveel planvoorraad nog
ontbreekt en welke mogelijkheden er nog zijn om planvoorraad toe te voegen.
We werken samen met partners om lokale doelen te bereiken.
Begroting 2021
We nemen deel aan de Verstedelijkingsalliantie Leiden tot en met Dordrecht - acht gemeenten, de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland (PZH) - en samen met
ook rijkspartners aan de Woondeal en het Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad. Deze
trajecten zijn gericht op het versnellen van en investeren in de woningbouw, de verbetering van de
mobiliteit (met name OV en fiets), meer werkgelegenheid en stabiliteit van de
woningbouwproductie. Bovendien hebben we in genoemde woondeal en akkoord afgesproken, dat
de bouwambitie en het vervoer van gevaarlijke stoffen elkaar niet in de weg mogen zitten en
daartoe oplossingen te verkennen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De samenwerking met partners is een continue activiteit met in 2021 de volgende concrete
resultaten. Voor woningbouw op Maasterras-Weeskinderendijk en aan de Spuiboulevard zijn
financiële bijdragen verkregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) van totaal ruim € 8 miljoen voor de bouw van ongeveer 1.150 woningen, waarvan minimaal
50% betaalbare woningen (tot 1.000,- huur en 325.000 koop). Met Prinsjesdag en de
kabinetsformatie zijn nieuwe financiële middelen voor gebiedsontwikkelingen en woningbouw
beschikbaar gekomen waar we met onze partners voorstellen voor hebben opgesteld, zowel voor
de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht als elders in de stad en regio. De reservering begin 2021 in
het Nationale Groeifonds van € 1 miljard voor de Oude Lijn Leiden tot Dordrecht is dit jaar met de
overheidspartners en NS en ProRail nader onderbouwd en eind 2021 ingediend. In het
Regeerakkoord is de reservering overgezet naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(I&W). Station Dordrecht Centraal en een nieuw station Leerpark zitten voor 165 miljoen in deze
plannen. De vervolgstap is een MIRT-Verkenning Oude Lijn en Knooppunten (stations en
omgeving), waarvoor het startdocument is opgesteld en besluitvorming over de start van de
Verkenning in 2022 wordt verwacht. Het uitwerken van het onderwerp externe veiligheid vindt
plaats in Robuust Basisnet Nederland.
We werken het Ambitiedocument Spoorzone uit.
Begroting 2021
We leggen een gedragen ontwikkelvisie voor van de Spoorzone. Daarin komen alle deelgebieden
en de samenhang er tussen aan bod. We starten met de uitvoering zoals voorgesteld in de te
maken realisatiestrategie. Zo komen we tot een integrale gebiedsontwikkeling. De beoogde
aanpassing van het basisnet kan zowel positief als negatief uitwerken voor de veiligheidssituatie in
Dordrecht. Binnen het project werken we samen met partners in Brabant en Zuid-Holland, aan
verbetering van de externe veiligheid.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Op 23 maart 2021 is de Ontwikkelvisie Spoorzone Dordrecht vastgesteld door de raad. De
Ontwikkelvisie is de uitwerking van het ambitiedocument Spoorzone. Over de Ontwikkelvisie zijn
via stadslabs gesprekken gevoerd met bewoners en andere geïnteresseerden. Dit heeft een nuttig
boekwerk opgeleverd dat gebruikt wordt als input voor de realisatie. Daarnaast is een studie
afgerond naar mogelijke oplossingen om de veiligheid op het spoor te verbeteren. We starten een
lobby-traject om een aparte tunnel voor goederenvervoer te realiseren.
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Doelstelling 3: Het ontwikkelen van een ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan
ontwikkelingen, transformatie en een divers woningaanbod.
Om versnelling in de woningbouw te realiseren en initiatiefnemers daarbij ruimte voor ontwikkeling
te bieden, is een eigentijdse ruimtelijke ordening noodzakelijk. Dat is een ruimtelijke ordening die
zorgt voor de gewenste kwaliteit, maar ook ruimte biedt aan nieuwe ideeën en veranderingen. We
bereiden ons voor op de Omgevingswet en werken mee aan de Gebiedsgerichte Aanpak als gevolg
van de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof.
We bereiden ons voor op de Omgevingswet.
Begroting 2021
We bereiden ons voor om op 1 januari 2022 als organisatie te kunnen werken volgens de eisen van
de Omgevingswet. Voor 2021 betekent dit vooral:
 Starten met het opstellen van het Omgevingsplan.
 Werken volgens de nieuwe beleidscyclus (Omgevingsvisie, programma en Omgevingsplan).
 Het digitale stelsel op orde hebben en de dienstverlening daarop aanpassen.
 Testen van de nieuwe procedure om binnen acht weken een omgevingsvergunning te kunnen
afgeven.
 Nieuwe bevoegdheden van raad en college vastleggen.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In maart 2022 is bekend geworden dat de Omgevingswet een jaar later, op 1 januari 2023, in
werking treedt. De vaststelling van de omgevingsvisie in 2021 markeert de start van het werken
volgens de beleidscyclus Omgevingswet. Hier is het afgelopen jaar nadrukkelijk aandacht voor
geweest in de organisatie en dat zal ook de komende jaren het geval zijn. Het nieuwe instrument
programma zal in die periode steeds vaker worden opgesteld. Dit jaar wordt gestart met het
omgevingsplan. De komende vijf jaar wordt toegewerkt naar een omgevingsplan dat het hele
Eiland van Dordrecht beslaat. Dordrecht is volledig aangesloten op het landelijke digitale stelsel.
Dit wordt ook al gevuld op diverse onderdelen. Zolang de wet nog niet in werking is getreden,
gebeurt dit in de pre-omgeving. De Omgevingswet kent een overgangstermijn tot 2030. Naarmate
de tijd vordert, zal het digitale stelsel verder gevuld zijn. Het niveau van de dienstverlening zal
hiermee oplopen. Er worden verder doorlopend ketentesten uitgevoerd waar de wettelijke
termijnen onderdeel van uitmaken. Met het vastleggen van nieuwe bevoegdheden is het afgelopen
jaar een aanvang gemaakt door het vastgestelde participatiebeleid in het kader van de
Omgevingswet. In 2022 worden nog enkele besluiten voorbereid die betrekking hebben op nieuwe
bevoegdheden.
We geven verder vorm aan de Omgevingsvisie.
Begroting 2021
In de vast te stellen Omgevingsvisie worden 7 doelen geformuleerd waaraan gewerkt wordt en die
tevens dienen als randvoorwaarden voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, te weten: Dordrecht is
een aantrekkelijke stad, een bereikbare stad, een gezonde stad, een stad met een uitstekend
vestigingsklimaat, in 2035 klimaatbestendig, in 2050 energieneutraal en beschermend en
bevorderend voor biodiversiteit. De Omgevingsvisie biedt kaders die voldoende ruimte bieden aan
ontwikkelingen, maar wel integraal. In de vier gebieden en twee zones zijn de ontwikkelrichtingen
en prioritaire doelen per gebied weergegeven.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De Omgevingsvisie is vastgesteld waarmee er één integrale visie op het gebied van de fysieke
leefomgeving is. Dit kader en het werken met de Omgevingsvisie en Omgevingswet vraagt intern
(en extern) om een nieuwe manier van werken. Het afgelopen jaar en ook de komende jaren
wordt hier samen met de collega's aan gewerkt. Er zijn coördinatoren per doel aangesteld en we
leren van elkaar door bijvoorbeeld het opstellen van programma's, een omgevingsbeoordeling van
beleid en projecten en gezamenlijke monitoringsinstrumenten. Ondertussen wordt gewerkt aan
een herziening van de Omgevingsvisie.
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We nemen in het kader van de oplossing van de stikstofproblematiek deel
aan de Gebiedsgerichte Aanpak Biesbosch.
Begroting 2021
De consequenties van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof
(PAS) zijn steeds duidelijker. Wat dit betekent voor individuele ondernemers en de ambities van
gemeenten, provincies en Rijksoverheid op het terrein van onder andere infrastructuur,
woningbouw, bedrijvigheid, klimaat en waterveiligheid wordt in een zogeheten Gebiedsgerichte
Aanpak uitgewerkt; in geval van de Biesbosch door de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant
gezamenlijk. De noodzakelijke natuurvergunningen voor de drie voor ons relevante bouwlocaties
zijn medio 2020 afgegeven (Amstelwijck, Gezondheidspark en Wilgenwende).

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Onder leiding van de provincie Zuid-Holland is, samen met de provincie Noord-Brabant, rond de
Biesbosch gelegen gemeenten en stakeholders als natuurbeheersorganisaties en de landbouw, een
concept Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Biesbosch opgesteld. In deze GGA levert een bijdrage aan
het behalen van Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen door de uitvoering van
natuurmaatregelen én het identificeren en nemen van maatregelen om de depositie van stikstof te
verminderen. De GGA beoogd generieke bronmaatregelen versneld uit te voeren en lokaal
aanvullende bronmaatregelen tot ontwikkeling te brengen. Er wordt gezocht naar lokale
bronmaatregelen om stikstofruimte te creëren voor vergunningverlening. De inzet is om te
realiseren wat lokaal haalbaar is, onder andere door de koppeling met andere beleidsdoelen en
opgaven. Voor Dordrecht betekent dit concreet dat we uitvoering geven aan het Schone
Luchtakkoord en de regionale energiestrategie (uitrol warmtenet en energiebesparing). Tot nu toe
is binnenstedelijk behoudens 'salderen binnen het project', het benutten van vrijkomende
stikstofruimte als gevolg van beperkende maatregelen binnen een project, zeer beperkt
stikstofruimte te creëren en moet deze nog per bouwlocatie worden uitgezocht. Komend jaar wordt
meer duidelijk.
Doelstelling 4: Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave, waarbij wordt ingezet op
het versterken van het OV-systeem en het gebruik van de fiets.
Om de groei van het aantal inwoners, werknemers en bezoekers van de stad te faciliteren is het
nodig om weggebruikers te verleiden vaker de fiets te pakken en meer gebruik te maken van het
openbaar vervoer. We richten ons op het realiseren van goede fietsvoorzieningen, ontwikkeling
van station Leerpark, intelligente infrastructuur en bevorderen van gedragsverandering.

We realiseren een nieuwe entree voor de Zuidzijde van het station BELEIDSWENS UIT KADERNOTA 2021.
Begroting 2021
De realisatie van een nieuwe entree voor de Zuidzijde van het station, inclusief een grote
fietsenstalling, moet een grote impuls geven aan dit gebied. Tevens moet het ertoe leiden dat
meer mensen zich uitgenodigd voelen het openbaar vervoer te gebruiken. De nieuwe entree levert
daaraan een belangrijke bijdrage, maar ook de realisatie van ruim 300 extra woningen voor
starters en studenten in het naastgelegen complex van Thureborgh, draagt daaraan bij. Tevens
gaan we aan de gang met de ontwikkeling van het hoofdstation.
Deze activiteit is mede de uitwerking van beleidswens Zuidelijk Stationsgebied uit de Kadernota
2021.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De omgevingsvergunning voor de fietsenstalling is verleend. ProRail, gemeente Dordrecht en
provincie Zuid-Holland hebben een realiseringsovereenkomst gesloten, waarin afspraken zijn
vastgelegd over het nieuwe entreegebouw. De gemeente heeft in september 2021 krediet
beschikbaar gesteld voor haar deel van de fietsenstalling (€ 4,5 miljoen) en aanleg Weizigtpark
(€ 4,7 miljoen). De gemeente en ontwikkelaar van Thureborgh hebben in december 2021 een
anterieure overeenkomst gesloten, die afspraken tussen partijen regelt met betrekking tot de
planontwikkeling, waaronder het te sluiten erfpachtcontract. Het bestemmingsplan '5e herziening
Krispijn, locatie Mauritsweg 157', dat circa 450 woningen voor starters en studenten mogelijk
maakt, is op 22 februari 2022 vastgesteld door de raad.

We verbeteren de informatie over (weg)werkzaamheden en nemen
maatregelen om overlast te verminderen.
Begroting 2021
We sturen op de planning van samenhangende werkzaamheden, zoals het groot onderhoud van
Rijkswaterstaat aan de N3 en A15, en stimuleren weggebruikers om per fiets of openbaar vervoer
te reizen. We richten het platform "Dordrecht Onderweg" op. Dit is het platform waarin alle
projecten en werkzaamheden die een effect hebben op de bereikbaarheid samenkomen. Via de site
www.dordrechtonderweg.nl, een app en andere kanalen geven we weggebruikers actuele
verkeersinformatie, reisadvies voor andere vormen van vervoer en inzicht in werkzaamheden en
omleidingen. We zorgen dat communicatie van projecten eenheid uitstraalt en deze ook uitgerold
kan worden binnen de Drechtsteden.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Het platform "Dordrecht onderweg" is operationeel sinds januari 2020. Voor 2021 en 2022 is de
organisatie van dit platform incidenteel vorm gegeven. De website waarmee naar buiten wordt
gecommuniceerd, wordt onderhouden en is operationeel. Voor het geheel geldt dat structureel de
inzet en financiën niet zijn geborgd. Vanuit de opgave uit het rekenkameronderzoek om een
checklist te ontwikkelen kiezen we voor de BLVC methode. BLVC staat voor Bereikbaarheid,
Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Een methode waar vroegtijdig al bij aanvang van een
bouw of infraproject door meerdere partijen wordt nagedacht over de vier aspecten.
De bijbehorende documenten zijn onderdeel bij de vergunningsaanvraag en vergunningsverlening.
Onder andere gemeente Rotterdam past dit al toe. En ook ons Ingenieursbureau Drechtsteden
(IBD) heeft hier al kennis van. De BLVC moet nog wel aangepast worden naar een Dordtse of
Drechtsteden standaard en geïmplementeerd worden. Dit alles is nog niet zover als gewenst door
capaciteitsproblemen, maar daar wordt aan gewerkt.
We maken belangrijke verkeersregelinstallaties (VRI's) geschikt voor
toepassing van nieuwe regelmethodieken.
Begroting 2021
We passen bij een aantal belangrijke verkeersregelinstallaties (VRI's) een nieuwe innovatieve
regelmethodiek toe, die werkt op basis van gewichtsfactoren en kostenfuncties. Deze techniek kan
samen met het gebruik van apps door weggebruikers, eerdere en betere voorspellingen doen van
het aankomende verkeer en daarop situationeel voorrang verlenen aan ingestelde groepen.
Hiermee krijgen we zowel beter, als meer gereedschap in handen, waarmee we de kans op betere
doorstroming vergroten. Op basis van beleid kunnen we auto's (bijvoorbeeld groene golf), fietsers
en/of openbaar vervoer per geval op de beste manier faciliteren. Voor de implementatie worden
geen kruisingen afgesloten en we stemmen de invoering af met andere projecten, zoals de N3. Het
aantal VRI's dat we aanpassen is afhankelijk van subsidiemogelijkheden. In 2020 zijn we
begonnen met de Provincialeweg.
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Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In 2020 en 2021 is uit landelijk onderzoek gebleken dat de beoogde winst met de nieuwe VRI
regeltechniek (dit noemen we iVRI) voor de doorstroming tegenvalt, of zelfs negatief is. Daarom is
besloten de landelijke uitrol eerst beter te organiseren. Invoeren van iVRI's ten behoeve van
doorstroming vraagt daarom ook in Dordrecht om een pas op de plaats. Het resultaat op straat is
daarom momenteel beperkt.
Wel zijn 35 van de 41 verkeersregelinstallaties al omgebouwd tot technische iVRI. Dit voegt
waardevolle functionaliteit toe aan de regelinstallaties, als het bijvoorbeeld gaat om prioriteit voor
fietsers, vrachtverkeer of hulpdiensten. Maar de beoogde groene golven zijn op dit moment niet
effectiever in te regelen. Voor fietsers is op meerdere kruispunten de koppeling met de Schwung
app gerealiseerd.

We verrichten voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van
verschillende onderdelen van het Verkeersstructuurplan Spuiboulevard.
Begroting 2021
We leveren in 2021 het schetsontwerp van de infrastructurele maatregelen van het
verkeersstructuurplan op. We toetsen de ontwerpen met microsimulatie op doorstroming. We
leggen een kredietvoorstel aan de raad voor en starten met de vernieuwing van de parkeergarage
Spuihaven. Daarmee voldoen we aan de behoefte om uit te breiden en te moderniseren. We
tekenen een intentieverklaring met NS en Prorail om tot herontwikkeling van het huidige P+R
Weeskinderendijk terrein te komen. In een schetsontwerp wordt een nieuwe gebouwde
parkeervoorziening ingepast in lijn met de ontwikkelvisie van Mecanoo.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Het project heeft vertraging opgelopen vanwege capaciteitsproblemen, die inmiddels zijn opgelost.
Het schetsontwerp ronden we af in 2022. Het voorbereidingskrediet is volledig benut. Met NS is de
procedure tot aankoop van het parkeerterrein Weeskinderendijk gestart.
Het college zet in op een robuuste ontwikkeling van het cluster
Leerpark/Gezondheidspark.
Begroting 2021
De halte Leerpark maakt hier onderdeel van uit. Ook in 2021 wordt er ingezet op de realisatie van
deze halte. Als in overleg met het Rijk blijkt dat dit op (zeer) korte termijn niet mogelijk blijkt, dan
worden met het Rijk harde afspraken gemaakt over de realisatie periode. Deze afspraken hangen
samen met (1) het Metropolitaan OV (city Sprinters op Rotterdam/Den Haag), (2) een
keervoorziening nabij Amstelwijck voor het Metropolitaan OV en (3) het noodzakelijk korte termijn
onderhoud aan Station Zuid (perronveiligheid).

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
Halte Leerpark maakt integraal onderdeel uit van de voorziene MIRT Verkenning Oude Lijn en
knooppunten (infra en stations-omgevingen). Het gaat hierbij om een City Sprinter verbinding
tussen station Leerpark en de Metropool Zuidvleugel (Rotterdam – Den Haag). Een keervoorziening
ten zuiden van Amstelwijck maakt eveneens onderdeel uit van deze MIRT Verkenning Oude Lijn.
Deze verkenning start formeel na een besluit van de Tweede Kamer. Er zijn geen indicaties dat
deze verkenning niet kan worden gestart. De ambitie is deze verkenning in 2022 te laten starten.
De grootschalige opknapbeurt van Station Dordrecht Zuid is in voorbereiding. ProRail is de
aanbesteding tot realisatie gestart. De voorbereiding tot uitvoering start in 2022 en de oplevering
is voorzien in 2023.
We realiseren nieuwe fietsvoorzieningen en pakken knelpunten voor fietsers
aan.
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Begroting 2021
In 2021 gaan we verder met het voorbereiden en realiseren van een fietsenstalling aan de
zuidzijde van het centraal station, inclusief een aantrekkelijke stationsentree met goede en
(sociaal) veilige fietsroutes door het park die aansluiten op de fietsenstalling (vindbaar en
leesbaar). Daarnaast voeren we de voor 2021 opgenomen acties in het uitvoeringsprogramma
Fiets 2020-2022 uit, waaronder de aanleg van een fietsstraat op de Patersweg. Met het geplande
groot onderhoud aan de Dordtse Mijl wordt op vier kruisingen de oversteekbaarheid voor fietsers
aanzienlijk verbeterd en worden er bredere fietspaden aangelegd.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De fietsenstalling aan de zuidzijde van het centraal station, de routes door het Weizigtpark en de
meeste acties in het uitvoeringsprogramma fiets liggen op schema. De aanpak van de Patersweg is
door de planning van de woningbouw wat vertraagd. In plaats van realisatie in 2021 zal dit in 2022
gereed komen. De aanpak van de fietsknelpunten bij de Dordtse Mijl zijn vertraagd door de
planning van ProRail om de overweg van de goederenspoorlijn aan te passen (ook voor fiets) en de
werkzaamheden aan de N3. De verwachting is dat dit in 2022 of 2023 uitgevoerd kan gaan
worden, afhankelijk van de afstemming met ProRail.

Welke verbonden partijen hebben bijgedragen?
Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden
partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen
aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht.
We geven daarbij niet alleen een indicatie over het afgelopen jaar, maar ook een actuele stand van
zaken (status april 2022).

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Onderdelen

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Website




Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats

www.drechtsteden.nl

www.socialedienstdrechtsteden.nl
De GRD bestaat niet meer, vertegenwoordiging niet meer van toepassing. In de
GR Sociaal (GRS) zijn dat de heren P.J. Heijkoop (voorzitter) en M.D. Burggraaf
(lid) van het AB.
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk
belang

Niet meer van toepassing

Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Niet meer van toepassing, de GRD is aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht
is voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente
geworden per 1-1-2022.
Actuele risico's d.d. april 2022 van de GRS

Risico's
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De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie geven risico's
dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten
voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis
druk op de aantallen bijstandontvangers, de aantallen schuldhulpverlening
en minimabeleid.
De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele
vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van
intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de
ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie
van het abonnementstarief, de kosten stijgen.
De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q.
verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen.
De kosten bewindvoering blijven stijgen.
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Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(GR OZHZ)
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en
Dagelijks Bestuur
Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur
Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland.
Dordrecht

Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Risico's

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de
regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het
omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van
vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023
en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt (naar verwachting) gelijktijdig
met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers
ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In
Zuid-Holland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken
bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de
aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de
bouwleges. De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze
afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het
Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft
aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de
bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd. OZHZ
voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel.
Actuele risico's d.d. april 2022







OZHZ merkt de gevolgen van de coronacrisis: extra werkzaamheden zoals
handhaving noodverordening, vergunningverlening voor het vergroten van
terrassen en minder evenementen. De verwachting is dat de legesinkomsten
van extra bouwaanvragen voldoende zijn om de toename in kosten bij OZHZ
en de gemeente te dekken.
Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet kwaliteitsborging bouw).
OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland
taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog
uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen
aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op
taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te
voeren gewaarborgd blijft.
De gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) waren ook
in 2021 nog voelbaar. Anderzijds kan ook worden gesteld dat in Dordrecht
relatief weinig bouwprojecten echt stilliggen als gevolg hiervan. Ook is er
door het opgestelde handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot
maximaal 40 woningen) snel inzicht in de gevallen waar de bouw doorgang
kan vinden en hoeven voor minder initiatieven aanvullende gegevens
aangeleverd te worden.

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR
Kiltunnel)
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

http://www.kiltunnel.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht
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Dhr. M.D. Burggraaf, Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Dhr. R. van der Linden, Lid Algemeen Bestuur
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Deelnemers
Vestigingsplaats

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard.
Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk
belang

Het Wegschap heeft tot taak het beheren en exploiteren van een niet-openbare
toltunnel onder de Dordtse Kil tussen Dordrecht en 's Gravendeel, inclusief de
daarbij behorende wegen, gebouwen en het tolplein.
Daarbij hoort ook het bevorderen van het gebruik van de tunnel en het heffen
van tolgelden tegen zodanige tarieven dat een rendabele exploitatie is
gewaarborgd. Hierbij dient de veiligheid, zoals ook voorgeschreven in wet- en
regelgeving, van de weggebruiker en de medewerkers altijd te zijn geborgd.

Relevante
beleidsinformatie

Actuele risico's d.d. april 2022






Risico's

De uitvoering voor het groot onderhoud/renovatie van de tunnel in de
periode is in volle gang. De planning is dat het project in 2022 afgesloten
wordt.
In het financieringsplan van deze renovatie is rekening gehouden met een
verlaging van de bijdrage van de garanten met ingang van 2021 structureel
naar € 50.000.
De benodigde leningen voor de renovatie zijn aangetrokken.

Met de Belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst gesloten dat het
Wegschap ook na 2022 geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft in te
dienen.
Actuele risico's d.d. april 2022



In het regeerakkoord van het Rijk is vastgelegd vanaf 2030 rekeningrijden
te introduceren. Het is op dit moment onduidelijk hoe de verdere invulling
hiervan zal plaatsvinden en wat dit betekent voor de tolinkomsten.

Merwedelingelijn Beheer B.V.
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

http://www.merwedelingelijn.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M. D. Burggraaf, gevolmachtigd aandeelhouder en lid Algemene vergadering
van aandeelhouders (AvA)

Deelnemers

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden,
Gorinchem, Leerdam en Geldermalsen.
Gorinchem

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Risico's

Het bevorderen en zorg dragen voor een verdere impuls van de spoorlijn
Merwedelingelijn (spoorverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen). Het doel
is om een tijdige, doelmatige, duurzame en veilige verbeteringen aan de
infrastructuur van en rond de spoorlijn te bewerkstelligen.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Op dit moment houdt de Merwedelingelijn Beheer B.V. zich nog bezig met de
ontwikkeling van de halte Gorinchem Noord. De verwachting is dat deze halte in
2026 gerealiseerd is. Wanneer dit het geval is, zijn alle taken van de BV, zoals
opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, gerealiseerd.
Ook werkt de gemeente Dordrecht op dit moment, in samenwerking met ProRail
en de provincie Zuid-Holland, aan een uitbreiding van de fietsenstalling bij
station Stadspolders, om op die wijze een impuls te geven aan de
Merwedelingelijn. De uitvoering van dit project stond gepland in de tweede helft
van 2021, maar is door bodemvervuiling en intern personeelsverloop vertraagd,
er moet nog met de uitvoering gestart worden. De uitvoering staat vooralsnog
gepland in het laatste kwartaal van 2022, dit is echter nog afhankelijk van de
gevolgen van de aangetroffen bodemvervuiling.
Actuele risico's d.d. april 2022
Op dit moment worden verschillende scenario's bestudeerd voor de afwikkeling
van de bodemvervuiling. De mogelijkheid bestaat dat hier meerkosten uit
voortvloeien die niet kunnen worden opgevangen binnen het huidige budget voor
de fietsenstalling. Het is op dit moment echter nog te vroeg om concreet voor te
sorteren op een bepaalde uitkomst.

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Drechtsteden N.V.
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Onderdelen

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden groep bestaat uit
verschillende onderdelen:








Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital B.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital Beheer B.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer N.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Projecten C.V.

Website

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Kil III C.V.
We geven onderstaand de informatie van de holding aan.
https://www.rom-d.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf vertegenwoordigt Dordrecht rechtstreeks in de ROM-D
Capital B.V en de overige onderdelen van de ROM-D.

Deelnemers

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht,
Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Rotterdam.
Dordrecht

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

De hoofddoelstelling van de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden
(ROM-D) is het versterken en uitbouwen van de regionale economie. De CV's
ontwikkelen terreinen, Capital dient voornamelijk als financier, naast BNG bank.
Dordrecht draagt een financieel belang van 29,73% in de Capital B.V. en een
direct belang van 7,4% in Kil III C.V. Daarnaast heeft Dordrecht een belang van
69,0% in de Holding N.V.
Het financiële en inhoudelijke belang voor Dordrecht zelf zit vooral in Kil III CV.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022






Risico's

De aandeelhoudersvergadering heeft een drietal nieuwe projecten
goedgekeurd voor uitvoering, te weten het project verplaatsing Dolderman,
het project Veerweg te Hendrik-Ido-Ambacht en stemden aandeelhouders in
met een niet-risicodragende rol van ROM-D in het project Nedstaal. Wel is er
een tijdelijke financiering van 15 miljoen aangegaan onder garantie van
gemeente Alblasserdam. Tot slot zijn er ook nieuwe verzoeken voor
betrokkenheid van de ROM-D binnen gekomen die verder worden besproken.
Dit betreft onder meer een verzoek van het Havenbedrijf om medewerking
te verlenen aan de beoogde bedrijfsverplaatsing binnen Dordrecht, een
onderzoek naar de mogelijkheden tot aankoop van het Citadelterrein te
Hendrik-Ido-Ambacht en een verzoek van de gemeente Zwijndrecht om
namens hen de onderhandelingen te voeren voor de herontwikkeling en
uitgifte van het voormalige Loveld-terrein.

Aandeelhouders oriënteren zich op mogelijke nieuwe projecten, die door
ROM-D uitgevoerd kunnen gaan worden.
Actuele risico's d.d. april 2022
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De gemeente Rotterdam heeft te kennen gegeven uit te willen treden als
aandeelhouder. De overige aandeelhouders zijn nog in gesprek over de
koopprijs van de aandelen, welke dan door deze CV zelf worden terug
gekocht.

De risicoclassificatie 'hoog' is vooral van toepassing op de projecten-CV
vanwege een jaarlijks, nog steeds toenemende, negatieve algemene reserve
ad € 2,3 miljoen en het momenteel nog ontbreken van een voldoende
concreet ontwikkelingsperspectief, waarbij de financiële positie van die CV
wordt verbeterd. Zie ook hierboven. Dit vormt tevens een latent hoog risico
voor de waarde van het kapitaal dat door Capital is verstrekt (€ 3,9
miljoen).
De negatieve reserve bij Kil III is in 2021 omgebogen naar een positief
beeld. De winstreserve aldaar is nu vooral 'op papier' omdat de totale
liquiditeitspositie van het ROMD-construct geen ruimte biedt voor uitkering,
het project bovendien niet voltooid is en de middelen mogelijk weer worden
ingezet voor andere projecten. De aandeelhouders zijn ook niet voornemens
om winst aan zichzelf uit te laten keren.
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Wat zijn de indicatoren?
De basis: BBV-indicatoren
De onderstaande BBV-indicator heeft betrekking op het taakveld 'volkshuisvesting, RO en
stedelijke vernieuwing', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door
het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicator een
logische link vormt met het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht is zij opgenomen in dit
programma. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de
indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een
vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de
website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken
met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal
overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Jaarstukken, daarnaast
leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse
aanvullende indicatoren.
Aanvullende indicatoren
Naast de BBV-indicatoren zijn ook drie aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen,
gericht op de onderwerpen 'bouwontwikkeling', 'openbaar vervoer' en 'fietsvriendelijkheid'. Deze
aanvullende indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma. Ten
aanzien van de bouwontwikkeling is de streefwaarde direct herleidbaar uit het coalitieakkoord,
voor de indicatoren 'openbaar vervoer' en 'fietsvriendelijkheid' geldt dat het streven is het beter te
doen dan in de 0-waarde gemeten.
BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken
2021
2020
2022
2021

Nieuwbouw - per 1.000 woningen

5,0 (2018)

5,0 (2018)

Aanvullende indicatoren
A. Bouwontwikkeling: het aantal toegevoegde nieuwe
woningen (nieuwbouw én transformaties) in de
periode 2018-2022.
B. Openbaar Vervoer: aandeel dat (erg) tevreden is
over het OV in de gemeente.
C. Het aandeel Dordtenaren dat meestal de fiets
gebruikt

6,90
(2020)

0-Waarde

G40

6,90 (2020) 9,1 (2020)

Actuele
waarde

Streefwaarde
2022

372 (2018) 2.731 (2021)

4.000
toegevoegde
nieuwe
woningen
80% (2018) 82% (2019)* Trend hoger
dan 0-waarde
- naar het
Onderzoek
Trend hoger
werk in
niet herhaald, dan 0-waarde
Dordrecht:
wel
72%; - naar onderzoek
het werk
naar
elders in de
recreatief
Drechtsteden: fietsen: 86%
51%;
Dordtenaren
- naar de
fietst
binnenstad: recreatief in
69% (2019)
2020.

Bron

Frequentie

A.

Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Bouwmonitor

Jaarlijks

B.

Veiligheidsmonitor/‘vrije ruimte’, specifieke vragen voor
Dordrecht / *onderzoek is niet herhaald, waardoor er geen
recentere cijfers beschikbaar zijn.
Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Fietsonderzoek /
*onderzoek is niet herhaald, waardoor er geen recentere
cijfers beschikbaar zijn.

Eens per twee jaar (oneven
jaren)

C.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Eens per twee jaar
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Wat heeft het gekost?
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de
belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele
begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde
baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Lasten

52.629

67.282

Baten

63.052

65.157

Saldo

-10.423

2.125

Toevoeging reserves

22.786

15.666

Onttrekking reserves

11.143

18.292

Totaal programma

1.220

-501
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Financiën van Dordrecht
Algemene Dekkingsmiddelen
Wat hebben we bereikt?
Het positieve resultaat 2021 is aanzienlijk, toch staat het evenwicht tussen kosten en inkomsten
structureel onder druk. Desondanks is het gelukt een structureel sluitende Begroting 2022 (en
Meerjarenraming 2022-2024) op te stellen door de beleidswensen aan het begin van deze
collegeperiode in 2022 te laten eindigen/heroverwegen. Er is voor gekozen om nu niet in te zetten
op bezuinigingen bij de Kadernota 2022. Dit omdat de begroting nog structureel sluit,
bezuinigingen afleiden van het realiseren van de doelstellingen uit de Agenda Dordrecht 2030, het
beleid omtrent COVID-19 erop is gericht zo veel als mogelijk voorzieningen 'in de lucht te houden'
en omdat nu geen goede inschatting is te maken van de noodzakelijke omvang van bezuinigingen.
Dit laatste met name omdat het Rijk (nieuw kabinet) naar verwachting een fors gedeelte voor haar
rekening moet/zal nemen.

Verantwoording over beleid
Doelstelling 1: Op basis van een gedegen financiële strategie blijft de begroting
structureel in evenwicht.
De kern van de financiële strategie is nauw verweven met de inhoudelijke ambitie om te groeien.
De huidige omvang van de stad én de samenstelling van de bevolking maakt dat het een continue
uitdaging is om de voorzieningen blijvend in stand te houden. Deze uitdaging geeft een
permanente druk op het structurele begrotingsevenwicht. Door het draagvlak (meer inwoners en
meer inwoners met draagkracht) voor deze voorzieningen te vergroten wordt deze uitdaging
structureel verkleind. Allereerst door toenemende inkomsten uit het gemeentefonds en
onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast ook door een efficiënter gebruik van de bestaande
culturele en sportieve voorzieningen van de stad. Ten slotte ook door minder aanspraak op de
sociale en maatschappelijke voorzieningen. Naast bovenstaande uitdaging heeft Dordrecht net als
alle andere gemeenten in Nederland de uitdaging om de kosten binnen het sociaal domein
betaalbaar te houden.
ENDPMEND
We geven uitvoering aan motie M10 – Regie op bezuinigingen.
Begroting 2021
De meerjarenbegroting vertoont structurele tekorten, M10 – Regie op bezuinigingen vraagt om
bezuinigingsvoorstellen/knoppen. Tegelijkertijd stelt de motie dat dit de Agenda Dordrecht 2030
niet negatief mag beinvloeden. Nog voor de begrotingsbehandeling volgt een raadsinformatiebrief
hierover.
Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De raad heeft aan de hand van een raadsinformatiebrief van 27 oktober 2020 verder gesproken
over het financiële perspectief en de motie M10. Daaropvolgend is besloten op dit moment (nog)
niet te bezuinigen om de volgende redenen:
 het lukt op dit moment nog om het structurele beeld in de meerjarenbegroting positief te
houden.
 bezuinigingen zullen ten koste gaan van de doelstellingen uit de Agenda Dordrecht 2030.
 we volgen het Rijk met een anticyclisch budgettair beleid, gericht het tegengaan van
economisch verval (mede als gevolg van de coronapandemie).
 het is op dit moment niet mogelijk een exacte inschatting te maken van de benodigde
opbrengst van eventuele bezuinigingen, omdat veel onduidelijkheid bestaat over de
ontwikkeling van rijksbijdragen aan gemeenten.
Met de keuze om nog niet actief aan de slag te gaan met bezuinigingen 'zeilen we scherp aan de
wind'. Dit vinden we verantwoord omdat onze vermogenspositie tot de beste (top 3 van
gemeenten > 100.000) van Nederland behoort (zie pagina 69, BDO Benchmark Nederlandse
gemeenten 2022). We hebben ook afgesproken de grip op financiën te versterken met behulp van
een dashboard (overzicht is geïntegreerd in de digitale P&C producten vanaf Begroting 2022)
waarin we de financiële kengetallen verbinden aan de meer inhoudelijke doelstellingen zoals
verwoord in de Agenda Dordrecht 2030. Op deze manier ontstaat er een meer integraal beeld op
basis waarvan keuzes ten aanzien van de gemeentelijke financiën gemaakt kunnen worden.
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We nemen besluiten over de inzet van de reserves Agenda Dordrecht 2030
en Dividend Compensatie.
Begroting 2021
De financiële strategie en de ambitie om te groeien zijn nauw met elkaar verweven. In de
Prioriteringskader Agenda Dordrecht 2030 is de ambitie om te groeien inhoudelijk beschreven. Om
de genoemde doelstellingen te kunnen realiseren zijn middelen gereserveerd in de reserve Agenda
Dordrecht 2030. In 2021 nemen we (nadere) besluiten over op welke wijze deze middelen ingezet
moeten worden in relatie tot deze doelstellingen. Hetzelfde geldt voor de reserve Dividend
Compensatie, waarin middelen zitten die bedoeld zijn om de exploitatie te ontlasten.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
In december 2020 heeft de raad ermee ingestemd dat op de zeven voorgestelde programma's van
de Agenda Dordt 2030 business cases worden uitgewerkt, op basis waarvan de raad kan besluiten
tot het reserveren van bedragen per programma. Het besluit over de aanwending van de reserve
Agenda 2030 wordt genomen door de raad op voorstel van het college. Vervolgens hebben we in
het raadsvoorstel van april 2021 een reeks van bijlagen opgenomen met daarin een uitwerking van
de zeven programma's. In dit raadsvoorstel hebben wij de doelen geschetst die wij met het pakket
van investeringen willen bereiken, de samenhang tussen de afzonderlijke programma's, en de
voorgestelde verdeling van de middelen, waarna financiële verwerking (qua reserves) in de
Begroting 2022 heeft plaatsgevonden
Voor verschillende programma's geldt dat er in 2021 investeringsprogramma's zijn opgesteld, op
basis waarvan voorstellen worden gedaan voor een te reserveren bedrag per programma, op een
aantal onderdelen ondersteund door een maatschappelijke business case. Afgesproken is dat
wanneer concrete investeringsvoorstellen op de reserveringen gereed zijn, er dan individuele
kredietaanvragen aan de raad worden voorgelegd. Deze gaan vergezeld van een uitgewerkte
(financiële) onderbouwing/business case, zodat er een afgewogen oordeel kan worden gevormd
over het daadwerkelijk beschikbaar stellen van middelen.
Na de verdeling van de beschikbare middelen over de zeven programma's resteert er nog een
bedrag van € 17,11 miljoen in de reserve dividend compensatie. Deze is beschikbaar voor
toekomstige (renderende) investeringen, als buffer voor toekomstige tegenvallers, of als enige
incidentele ruimte.
Doelstelling 2: De lokale lasten in Dordrecht blijven laag.
Net zoals de gemeente haar begroting structureel sluitend wil houden, willen inwoners en bedrijven
van de stad dat ook. Daarom zijn we terughoudend met het verhogen van de lokale lasten en
verlagen we die waar het kan. In het streven naar lage lasten overzien we naast de lasten zoals
opgenomen in de COELO-index ook de precariobelasting. Wel corrigeren we jaarlijks voor de
inflatie. We zoeken naar mogelijkheden de lokale lasten te verlagen, zoals bij de hondenbelasting.
Ten opzichte van 2020 is de geraamde opbrengst van de hondenbelasting in 2021 nogmaals
verlaagd (met € 50.000). Dit resulteert in lagere tarieven. Met deze stap wordt het tarief meer in
lijn gebracht met het gemiddelde tarief van Nederlandse gemeenten.
We stellen een kadernota en begroting op waarin we de stijging van de
lokale lasten minimaal proberen te houden.
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Begroting 2021
Met uitzondering van de rioolheffing en afvalstoffenheffing, hebben we de lokale lasten stijging in
deze begroting in lijn met de afgelopen jaren kunnen beperken tot het CPI-percentage (inflatie).
Deze lijn heeft geresulteerd in een verbetering van de positie van Dordrecht op de COELO-index
(vergelijking totale lokale lasten van gemeenten) van de 70e plek in 2018 naar de 59e plek in
2020.
Vanaf 2022 is een hogere stijging van de OZB geraamd (ongeveer 5,0%) ter gedeeltelijke
compensatie van de wegvallende inkomsten uit gemeentelijke precariobelasting, welke belasting
van rijkswege is afgeschaft en tot 2022 nog aan huishoudens wordt doorbelast via de factuur van
netbeheerders en waterleverancier. Dit aspect zal ook bij de besluitvorming in het verdere vervolg
van motie M10 worden betrokken.

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking
De woonlasten (COELO-index) voor de meerpersoonshuishoudens eigenaar-bewoner in Dordrecht
zijn in navolging van eerdere jaren ook in 2022 laag. Slechts in zeven (acht in 2021) van de
veertig grote gemeenten zijn de woonlasten eigenaar-bewoner (OZB woningen, afvalstoffen- en
rioolheffing) lager dan in Dordrecht. De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een
huurwoning bevindt zich rondom de mediaan van het landelijk gemiddelde, 23 van de 40 grote
gemeenten hebben lagere woonlasten (afvalstoffen- en rioolheffing). Een belangrijke verklaring
voor deze plek is dat 15 van de 40 gemeenten geen rioolheffing in rekening brengen bij huurders.

Welke verbonden partijen hebben bijgedragen?
Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden
partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen
aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht.
We geven daarbij niet alleen een indicatie over het afgelopen jaar, maar ook een actuele stand van
zaken (status april 2022).

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Onderdelen

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Website




Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats

www.drechtsteden.nl

www.socialedienstdrechtsteden.nl
De GRD bestaat niet meer, vertegenwoordiging niet meer van toepassing. In de
GR Sociaal (GRS) zijn dat de heren P.J. Heijkoop (voorzitter) en M.D. Burggraaf
(lid) van het AB.
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk
belang

Niet meer van toepassing

Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Niet meer van toepassing, de GRD is aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht
is voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente
geworden per 1-1-2022.
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Risico's

Actuele risico's d.d. april 2022 van de GRS








De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie geven risico's
dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten
voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis
druk op de aantallen bijstandontvangers, de aantallen schuldhulpverlening
en minimabeleid.
De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele
vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van
intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de
ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie
van het abonnementstarief, de kosten stijgen.
De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q.
verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen.
De kosten bewindvoering blijven stijgen.

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.evides.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, gevolmachtigd aandeelhouder in de Algemene vergadering
van aandeelhouders (AvA)

Deelnemers

Houders van aandelen zijn gemeenten die ten tijde van de oprichting van de
vennootschap vielen binnen het verzorgingsgebied van NV Waterbedrijf
Europoort. Dit betreft een gebied wat zich uitstrekt van Dordrecht, over de
Hoekse Waard naar Rotterdam, Delft en Brielle.
Rotterdam

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Drinkwatervoorziening dient een publiek belang. De B.V. GBE is 50% eigenaar
van de aandelen van het waterbedrijf, Evides NV. De Evides-aandeelhouders
hebben onder meer zeggenschap over de drinkwatertarieven en over het
ondernemingsplan van de NV. Voor een groot deel is de sector gereguleerd via
de Drinkwaterwet. De invloed van Autoriteit Consumenten en Markten (ACM) is
zeer groot. De dividenduitkering is van belang voor een sluitende stadsbegroting.
Dordrecht draagt een financieel belang van 7% in de B.V. (Overigens
presenteren we bij de financiële gegevens van Evides de gegevens van de NV).
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
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In 2022 zal de huidige directeur van GBE, dus niet van de NV, zijn
werkzaamheden beëindigen. Een opvolger is voorgedragen aan de
aandeelhoudersvergadering.
Er zijn vergevorderde gesprekken gaande met Zeeuwse aandeelhouders van
Delta/PZEM, waarbij deze het stemrecht in Evides NV weer zelf gaan
uitoefenen. Dit dient het publieke belang. GBE heeft er in 2021 mee
ingestemd de statuten van de NV op dit punt te wijzigen. De verwachting is
dat rechtstreekse toetreding in 2022 zal plaatsvinden.
De minister geeft naar aanleiding van de motie van Kamerlid Diks in 2021
via een noodmaatregel ingegrepen bij de ACM, door de gereguleerde
vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven voor 2 jaar te bevriezen.
Desondanks blijft grote zorg bij de drinkwaterbranche bestaan over de
toekomstgerichtheid van de regelgeving, waarbij de financiële problematiek
van drinkwaterbedrijf Vitens als voorbeeld voor de sector dient. De weighted
average cost of capital (WACC) was in 2011 nog 6%, de huidige WACC
2020–2021 van 2,75% wordt door de drinkwaterbedrijven als (te) laag
ervaren. Zij geven aan bij een verdere verlaging hun taken niet meer
adequaat te kunnen financieren en uitoefenen. De eigen formele
gemeentelijke invloed om ACM tot andere inzichten te brengen is overigens
zeer beperkt aangezien deze aandeelhouders, hoewel publiek van karakter,
niet als rechtstreeks belanghebbende in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) ziet.
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Risico's

Actuele risico's d.d. april 2022




Regulering (zie toelichting bij de ontwikkelingen).
Op termijn (omstreeks 2026) is forse verlaging van dividend niet uitgesloten
indien de ACM-regulering niet toekomstbestendig wordt gemaakt, naast dat
één en ander al eerder vooral gevolgen kan/zal hebben voor de eigen
bedrijfsvoering van Evides. Dat gemeenten de komende jaren nog een
redelijk stabiel dividend mogen verwachten, is mede het gevolg van eerder
opgespaarde resultaten en afspraken daarover met aandeelhouders om deze
later uit te keren. Om die reden houden we de risicoclassificatie nog laag,
tenzij er zich onverwachte materiële ontwikkelingen voor gaan doen.

Stedin Holding N.V.
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.stedingroep.nl/

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid van de aandeelhouderscommissie (AHC) en
gevolmachtigd aandeelhouder en lid van de algemene vergadering van
aandeelhouders (AVA)
Momenteel zijn 44 gemeenten aandeelhouder van Stedin. De gemeente
Dordrecht bezit 9,05% gewone aandelen en daarnaast sinds 2021 10%
cumulatief preferente aandelen.
Rotterdam

Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Risico's

Stedin Groep beheert de aandelen van Stedin Beheer en van de Delta
Netwerkgroep (DNWG), welke Enduris als netbeheerder heeft en draagt zorg
voor de concernfinanciering. Stedin en Enduris verzorgen samen met
hoogspanningsbeheerder Tennet het transport van elektriciteit en gas in ZuidHolland, Zeeland en voor een klein deel in Friesland. De reden van participatie
heeft een historische achtergrond: oprichting van een gemeentelijk
energiebedrijf dat later samenging met andere bedrijven. In de Wet
Onafhankelijk Netbeheer is het overheidsbelang in energienetwerken bevestigd.
Het onderhoud wordt hoofdzakelijk verricht door dochterondernemingen Joulz en
Delta Infra.
Met betrekking tot de gemeente, draagt deelname in de partij door middel van
het dividend dat we ontvangen bij aan de sluitendheid van de stadsbegroting.
Ons aandeel geeft (beperkte) invloed op majeure investeringsbeslissingen van de
onderneming Stedin.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
De raad heeft besloten tot verwerving van cumulatief preferente aandelen voor
een bedrag van maximaal € 20 miljoen. De storting heeft in juli 2021 plaats
gevonden. In combinatie met deze uitgifte zijn de statuten van de groep en het
reglement van de aandeelhouderscommissie gewijzigd. In 2021, nadien, is de
kapitaalbehoefte van Stedin geactualiseerd en is ook de regelgeving door ACM
bekend gemaakt. Er ontstaat nieuwe kapitaalbehoefte. Dordrecht heeft zich bij
de aankoop van de nieuwe aandelen erover uitgesproken dat zowel het Rijk als
gemeenten welke in het verzorgingsgebied, maar geen aandeelhouder zijn, eerst
aan zet zijn. Los van de financiële perikelen: één van de schaarstes waarmee
Stedin steeds vaker te maken krijgt, is het gebrek aan ruimte voor de uitbreiding
van het elektriciteitsnet. Hiervoor moet op tijd meer boven- en ondergrondse
ruimte worden gereserveerd, vindt de netbeheerder. Ook is er personele
schaarste.
Actuele risico's d.d. april 2022
Met de huidige reguleringsmethode én zonder participatie van het Rijk is snelle
energietransitie financieel niet mogelijk. Dit probleem overstijgt de draagkracht
van het collectief van gemeenten.
Het dividendperspectief (over de normale aandelen) is en blijft zeer zorgelijk.
Bijvoorbeeld over 2021 wordt naar verwachting in 2022 slechts € 50.000
uitgekeerd.

BNG Bank N.V.
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.bngbank.nl
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Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf (aandeelhouderschap)

Deelnemers
Vestigingsplaats

Het Rijk en Nederlandse gemeenten.
Den Haag

Openbaar of gemeentelijk
belang

De BNG is een bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijk belang. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de
andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een
hoogheemraadschap. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de
BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor
de burger. Daarmee is de bank nog steeds essentieel voor de publieke taak,
maar de gemeente heeft ook alternatieve financieringsmogelijkheden. Klanten
van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van
volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Verreweg het
grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat
deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Over 2021 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van € 236
miljoen (2020: € 221 miljoen). Hierin tevens een fout (informatie te laat
geleverd) begrepen die de bank € 57 miljoen heeft gekost, maar die niet in de
dividendverdeling zal worden betrokken. De bank is in gesprek met de
Nederlandsche Bank om alsnog tot een proportionele uitkomst te komen.
Actuele risico's d.d. april 2022
De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank
geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde
marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor
2022 kan/wil de bank daarom niet maken.

Relevante
beleidsinformatie

Risico's

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.vitrumnet.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur en penningmeester

Deelnemers

De stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden (26 non profit
certificaathouders) heeft als primair doel het houden van aandelen van de
Breedband Drechtsteden Groep BV. Deze BV bedient samen met de dochter BV's
Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet
BV (voor alle andere activiteiten) de relaties.
Dordrecht

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een
glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het
beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de
Breedband Drechtsteden Groep BV.
Breedband Drechtsteden Groep B.V. bestaat uit de volgende
werkmaatschappijen:


Relevante
beleidsinformatie

Risico's
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Breedband Drechtsteden BV (bediening oprichters in de non-profit sector
waaronder GRD/Dordrecht).

VitrumNet BV (commercieel).
Op het circulaire bedrijventerrein Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht is
gestart met de realisatie van een digitale infrastructuur die alle locaties op het
terrein samenbrengt. Dit wijkt af van de reguliere aanpak waarbij per aansluiting
wordt gewerkt. Door alle locaties aan te sluiten ontstaat een goede basis voor
unieke, digitale innovaties en toepassingen die de groep ook elders in kan gaan
zetten.

Geen bijzonderheden. De financiële gegevens betreffen vastgestelde en
voorlopige gegevens van Breedband Drechtsteden Groep. STAK is vooral een
juridisch vehikel.
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Wat heeft het gekost?
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de
belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele
begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde
baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen

Begroting 2021

Werkelijk 2021

904

371

Baten

345.823

350.809

Saldo

-344.920

-350.438

Toevoeging reserves

5.116

1.405

Onttrekking reserves

7.421

6.758

Totaal programma

-347.225

-355.790

Lasten

Overhead
Overheadkosten
In dit onderdeel worden de overheadkosten gepresenteerd conform de definities uit de notitie
overhead van de Commissie BBV. De overhead bestaat voor een groot gedeelte uit bijdragen aan
de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), die veel van de PIJOFACH taken voor de
gemeente Dordrecht uitvoert. Daarnaast draagt de gemeente zelf de directe kosten van huisvesting
en facilitaire zaken. Tot slot bestaat de overhead uit eigen personeelskosten voor staf- en
leidinggevende functies en de daaraan verbonden algemene kosten. De totale overheadkosten zijn
als volgt verdeeld:
Bedragen x € 1.000
Werkelijk
2021
Afwijking

Prim. begroot

Begroot
2021

GRD (SCD, OCD)

17.959

23.504

22.240

1.264

Personeelskosten overhead

14.460

15.831

16.065

-235

Algemene en personeelsgebonden kosten

5.187

5.163

4.860

302

Huisvesting & Facilitaire Zaken

1.738

1.668

1.502

167

39.344

46.165

44.667

1.498

-1.013

-1.013

-1.013

0

38.331

45.152

43.654

1.498

Overheadkosten per onderdeel

subtotaal overheadkosten
Overhead naar grondexploitaties
Totaal overheadkosten

De werkelijke overheaduitgaven zijn € 5,3 miljoen hoger dan primair begroot. Dit is grotendeels
het gevolg van de investeringen in ICT verandert! en de GRD transitie en daarmee incidenteel van
aard. Twee grote projecten die veel van de organisatie gevraagd hebben, maar uiteindelijk moeten
leiden tot structurele verbeteringen in kwaliteit en lagere kosten. De raad heeft hiervoor extra
middelen beschikbaar gesteld (€ 1,6 miljoen en respectievelijk € 3,8 miljoen). Omdat een deel van
de werkzaamheden van de GRD-transitie nog niet is afgerond, zien we een onderbesteding van
€ 1,5 miljoen ten opzichte van de actuele begroting. Tegenover dit voordeel, dat in het onderdeel
verbonden partijen is opgenomen, staat een grotendeels structureel nadeel van € 0,5 miljoen op de
uitvoeringskosten van Gemeentebelastingen Drechtsteden en Onderzoekcentrum Drechtsteden (zie
Jaarstukken GRD 2021). Binnen de eigen organisatie vroeg het toegenomen aantal vraagstukken
en complexiteit om extra personele inzet. Verder is sprake van diverse kleinere plussen en minnen
en kostenverschuivingen. Zo zijn door thuiswerken en corona de opleidings-, kantoor- en
reiskosten lager, maar nemen de ICT kosten en kosten voor thuiswerkfaciliteiten toe.
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De afwijkingen op de overhead zijn ook opgenomen in de toelichting op het onderdeel overhead.

Apparaatskosten en verhouding lonen/overhead
De totale apparaatskosten vallen uiteen in de personele kosten en de overheadkosten. In zijn
totaliteit wordt voor een bedrag van € 43,1 miljoen (€ 38,3 en € 4,8 miljoen) personele kosten
direct op programma's geboekt.
Bedragen x € 1.000
Begroot Werkelijk
2021
2021 Afwijking

Prim.
begroot

Overzicht personele kosten
Loonkosten formatie direct aan programma toe te rekenen

38.199

43.690

38.341

5.349

122

137

4.823

-4.687

14.761

15.662

14.703

960

Inhuurkosten formatie direct aan programma toe te rekenen*
Loonkosten formatie overhead
Inhuurkosten formatie overhead

0

0

1.758

-1.758

925

1.287

2.622

-1.335

54.007

60.777

62.247

-1.470

Overige loonkosten (bestuur, boventallig, ORT, etc.)
Totale personele kosten

* In de primitieve begroting is dit budget per abuis niet opgenomen.
De loon/inhuurkosten zijn € 1,4 miljoen hoger dan begroot vanwege extra en vaak ook duurdere
inhuur op de ambitie van de opgaven. Daarnaast zorgt ook de toegenomen arbeidsmobiliteit voor
hogere kosten van (tijdelijke) vervanging.

Wat zijn de indicatoren?
De basis: BBV-indicatoren
De onderstaande vijf BBV-indicatoren hebben betrekking op het taakveld 'bestuur en
ondersteuning', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk
om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische
link vormen met het programma Financiën van Dordrecht - Overhead zijn zij opgenomen in dit
programma. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de
indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een
vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de
website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken
met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal
overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Jaarstukken, daarnaast
leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse
aanvullende indicatoren.
Aanvullende indicatoren
Er zijn geen aanvullende indicatoren opgenomen op dit onderdeel Overhead.
BBV-indicatoren

Formatie - FTE's per 1.000 inwoners
(FTE)
Bezetting - FTE's per 1.000 inwoners
(FTE)
Apparaatskosten - kosten per
inwoner (€)
Externe inhuur - kosten als % van
totale loonsom + totale kosten
inhuur externen
Overhead - % van de totale lasten
(%)
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Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken
2021
2020
2022
2021

G40

5,62

5,60

6,00

5,63

n.b.

5,49

5,37

5,66

5,01

n.b.

720,47

741,83

765,78

842,07

n.b.

6,60

19,00*

6,95

21,11

n.b.

7,20

3,15**

7,49

5,02

n.b.
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* Het percentage is in de realisatie per definitie hoger omdat in de begroting de volledige formatie
als vast personeel wordt geraamd, terwijl een deel wordt ingehuurd. Daarnaast wordt ook
ingehuurd op projecten, waar het budget in de begroting niet wordt opgesplitst naar
kostensoorten.
** Doordat de verkoopopbrengst van Eneco in reserves is gestort zijn de totale lasten in 2020
afwijkend van normaal, het percentage is daarmee vertekend (en niet vergelijkbaar).

Wat heeft het gekost?
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de
belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele
begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde
baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000

Overhead

Begroting 2021

Werkelijk 2021

45.738

44.613

Baten

585

959

Saldo

45.152

43.654

Toevoeging reserves

4.288

5.337

Onttrekking reserves

9.226

8.603

Totaal programma

40.215

40.388

Lasten

Vennootschapsbelasting
Wat heeft het gekost?
Vennootschapsbelasting
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de
belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele
begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde
baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Lasten

0

187

Baten

0

154

Saldo

0

32

0

32

Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Totaal programma

Onvoorzien
Wat heeft het gekost?
Onvoorzien
In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de
belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele
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begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde
baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

Begroting 2021

Werkelijk 2021

Lasten

0

0

Baten

0

0

Saldo

0

0

0

0

Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Totaal programma
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Paragrafen
Lokale heffingen
Het gemeentelijk kader om de lokale heffingen vorm te geven en uit te voeren bestaat uit de Nota
Lokale Heffingen, de vier planning en control documenten (kadernota, begroting,
bestuursrapportage en jaarstukken) en de verschillende belasting- of tariefsverordeningen. De
Nota is richtinggevend en meerjarig van karakter. De P&C-documenten en de tariefsverordeningen
gaan in beginsel over één kalenderjaar.
Op 12 oktober 2021 heeft de raad middels de negende wijziging van de Financiële verordening
Dordrecht, de Nota Lokale Heffingen 2021 vastgesteld.

Ontwikkelingen en rijksbeleid
Nota Lokale Heffingen
De nieuwe Nota Lokale Heffingen, de negende wijziging van de Financiële Verordening, is op 12
oktober 2021 door de raad vastgesteld, zie raadsbesluit 0054330. De uitwerking in 2021, met
name het onderdeel berekening kostendekkendheid over 2021 in deze paragraaf, is nog
vormgegeven conform de vorige Nota Lokale Heffingen, zie RIS-dossier 986310. De
kwijtscheldingen op de rioolheffing per 1 januari 2021 zijn buiten beschouwing gelaten in
tegenstelling tot de Begroting 2021 (en voorgaande P&C-documenten) waarin dit wel is
meegenomen. Zie besluitvorming rondom het Gemeentelijke Rioleringsplan 2021-2025.
Herziening (gemeentelijk) belastinggebied
Al geruime tijd besteden we in deze paragraaf, bij zowel de begroting als de jaarstukken, aandacht
aan de verruiming c.q. herziening van het gemeenlijk belastinggebied. Omdat er momenteel geen
nieuwe ontwikkelingen zijn, volstaan we met een verwijzing naar de paragraaf lokale heffingen in
de Jaarstukken 2020 voor de laatste stand van zaken.
Maatregelen coronacrisis
Eerder zijn de volgende steunmaatregelen genomen om (horeca)ondernemers financieel tegemoet
te komen in de gevolgen van de door het Rijk opgelegde coronamaatregelen:

via het voorstel 'Corona-maatregelen: Aanpassing van de Precariobelasting 2019 en 2020' (zie
RIS-dossier 2585345) is de precariobelasting 2019 voor dat jaar op € 0 gesteld en is
ingeregeld dat voor het aantal extra vierkante meters terras, dat nodig was om de 1,5mmaatregel te handhaven, geen precariobelasting 2020 terrassen in rekening is gebracht.

via de voorstellen 'Corona-maatregelen terrassen: aanpassing van de precariobelasting 2020
en 2021 en leges tijdelijke terrasvergunning 2020 en 2021' (zie RIS-dossier 2636824) en
'Corona-steunmaatregelen lokale heffingen: aanpassing van de precariobelasting 2020 en
2021, leges 2021 en reclamebelasting 2021' (zie raadsbesluit 0094217) is besloten:
o dat wordt afgezien van heffing van precario van terrassen in 2020, 2021 en in de
eerste drie maanden van 2022 (het winterseizoen 2021-2022).
o geen leges te heffen voor de aanvraag van een tijdelijke terrasvergunning, in verband
met uitbreiding van het terras wegens COVID-19.
o geen leges te heffen voor de aanvraag 'tot het wijzigen van de persoon van de
leidinggevende, niet zijnde de exploitant, op het aanhangsel van een verleende
vergunning als bedoeld in onderdeel 3.1.1 van de tarieventabel behorend bij de
Legesverordening 2021' in 2021 vanwege COVID-19.
o geen reclamebelasting te heffen in 2021 vanwege COVID-19.

via de belastingvoorstellen 2022, die door de raad zijn vastgesteld op 9 november 2021, is
besloten om:
o geen reclamebelasting te heffen in 2022 vanwege de COVID-19-pandemie (zie
raadsbesluit 0135194).
o geen leges te heffen in 2022 voor de aanvraag van een tijdelijke terrasvergunning, in
verband met wijziging van het terras wegens COVID-19 (zie raadsbesluit 0136095).
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o

geen precariobelasting te heffen op terrassen van 1 januari 2022 tot en met 31 maart
2022 en van 1 april 2022 tot en met 31 december 2022 enkel over de pre-corona
vierkante meters terras (zie raadsbesluit 0135221).

We bereiden momenteel een wijzigingsverordening precariobelasting 2022 voor om de
laatstgenoemde steunmaatregel voort te zetten teneinde het effect van de eerder verstrekte steun
niet teniet te doen in deze heropstart-fase.

Gemeentelijke belastingopbrengsten
In 2021 is 14% van alle inkomsten afkomstig uit lokale heffingen, waarvan 40% ongebonden
inkomsten zijn. Lokale heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Wij
merken op dat de verschillen tussen 2020 en 2021 geen indicatie geven van de stijging of daling
van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde
en areaaluitbreiding spelen hierbij een rol.
Bedragen x € 1.000

Heffingsoort

Rekening
2020

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Resultaat
2021

7.248

-66

Algemene dekkingsmiddelen (ongebonden heffingen)
OZB eigenaren niet-woningen
OZB gebruikers niet-woningen

6.978

7.314

4.871

5.087

5.537

450

OZB eigenaren woningen

12.557

12.663

12.930

267

Subtotaal OZB

24.406

25.064

25.715

651

Hondenbelasting

404

392

379

-13

Precariobelasting

5.997

6.273

6.105

-168

Reclamebelasting

108

0

0

0

Logiesheffing

325

450

502

52

31.240

32.179

32.701

522

Afvalstoffenheffing

15.212

16.040

16.090

50

Rioolheffing

12.553

13.175

12.983

-192

Subtotaal ongebonden heffingen

Gebonden heffingen

Reinigingsrecht

130

171

129

-42

Lijkbezorgingsrechten

2.507

2.254

2.520

266

Leges omgevingsvergunning

5.085

5.247

5.678

431

Leges KCC

1.345

1.700

1.615

-85

Leges APV en overige leges

72

171

73

-98

8.677

9.227

8.851

-376

Marktgeld

234

220

245

25

Bedrijven Investeringzones

389

377

360

-17

Subtotaal gebonden heffingen

46.204

48.582

48.544

-38

TOTAAL

77.444

80.761

81.245

484

Parkeerbelastingen¹

¹ Deze categorie bestaat zowel uit de publiekrechtelijke parkeerbelastingen als de
privaatrechtelijke parkeergelden.
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Woonlasten (lokale lasten)
Tot de woonlasten worden de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gerekend. De
woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee
grotendeels de lokale lastendruk. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de woonlasten
voor een meerpersoonshuishouden weergegeven, zowel die voor eigenaren-bewoners (dus met een
eigen huis) als die van huurders. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing eigenaar.
Bedragen x € 1

Eigenaren-bewoners

2018

2019

2020

Indexering 2021

2021

172.000

188.000

206.000

8,0%

227.000

OZB-eigenaar

210,18

219,02

224,33

1,9%

231,54

Afvalstoffenheffing*

275,88

282,72

286,32

3,1%

301,20

Rioolheffing eigenaar

95,06

98,86

102,81

4,0%

106,92

Rioolheffing gebruiker*

84,72

88,08

91,56

4,0%

95,16

666

689

705

735

2,8%

3,4%

2,4%

4,2%

Gem. WOZ-waarde

Ontwikkeling lastendruk
Stijging

Bij de berekening van de woonlasten eigenaren-bewoners is uitgegaan van een eigen woning die
wordt bewoond door een gezin. De gemiddelde woningwaarde is de basis voor de berekening van
de aanslag OZB. Deze waarde is berekend naar de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar.
De WOZ-waarde 2021 is dus berekend naar de waardepeildatum van 1 januari 2020. De
gemiddelde WOZ-waarden zijn ontleend aan de geactualiseerde gegevens uit de WOZadministratie, waardoor deze tabel er bij de begroting anders uit ziet dan bij de jaarstukken.
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Bedragen x € 1

Huurders
Afvalstoffenheffing*
Rioolheffing gebruiker*
Ontwikkeling lastendruk
Stijging

2018

2019

2020

Indexering 2021

2021

275,88

282,72

286,32

3,1%

301,20

84,72

88,08

91,56

4,0%

95,16

361

371

378

396

2,2%

2,8%

1,9%

4,9%

* Voor een uitvoerbare inning dienen de tarieven deelbaar te zijn door 12.

OZB
Basis voor de ontwikkeling van de percentages (in casu: tarieven) zijn de begrote OZB
opbrengsten van het voorgaande jaar, de inflatiecorrectie, de verwachte waardeontwikkeling van
woningen en niet-woningen en de verwachte leegstand bij gebruik niet-woningen. De
heffingsgrondslag is de waarde van de onroerende zaak. Deze wordt vastgesteld volgens de regels
van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Voor 2021 gelden de WOZ-waarden met als
waardepeildatum 1 januari 2020. Sinds 2009 is de verschuldigde OZB een percentage van de
waarde van de onroerende zaak.

Tariefsaanpassing 2021
Met de Kadernota 2021 is de inflatiecorrectie ten aanzien van de onroerendezaakbelastingen
vastgesteld op 1,9%. Om de OZB-opbrengsten van het bestaande areaal daadwerkelijk met 1,9%
te laten stijgen, houden we rekening met een correctie voor de waardeontwikkeling en voor
gebruik niet-woningen met leegstand. De WOZ-waardeontwikkeling van 1 januari 2019 naar 1
januari 2020 is, door Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD), voor woningen
geprognosticeerd op 8,0% en voor niet-woningen op 1,0%.
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Vervangen macronorm OZB door benchmark lokale lasten
De macronorm OZB was een bestuurlijke afspraak uit 2007, die de maximale, jaarlijkse stijging
van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen bepaalde. Deze norm is met ingang van 2020
vervangen door de 'Benchmark gemeentelijke belastingen', die gemeenten meer informatie over de
ontwikkeling van de lokale lasten in zowel eigen als andere gemeenten geeft. Gemeenten kunnen
nu nog bewuster keuzes maken over de lastenontwikkeling, waarmee de benchmark ook het lokale
debat over de ontwikkeling van de autonome keuzes over de heffingen bevorderd.
Zie voor meer toelichting en de resultaten van de benchmark 2021 Zuid-Holland het onderdeel
Benchmark lokale lasten in de paragraaf Lokale heffingen van de Begroting 2022.

Afvalstoffenheffing
Met de vaststelling van de Kadernota 2021 is besloten de tarieven afvalstoffenheffing en het
reinigingsrecht met 3,1% bij te stellen om gelijke tred te houden met de kostenontwikkeling.

Rioolheffing
De tariefsaanpassing van 4% voor de rioolheffing is gebaseerd op het meerjarenperspectief van de
rioolexploitatie, overeenkomstig het Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020, conform Kadernota
2021.

Vergelijking woonlasten 2021
Om tegemoet te komen aan de behoefte aan informatie over woonlasten presenteert het Centrum
voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) jaarlijks de Atlas van de
lokale lasten. De atlas geeft inzicht in de gemeentelijke tarieven, belastingopbrengsten, de
belastingdruk en de woonlasten per gemeente.
Voor de benchmark lokale lasten 2021 verwijzen we naar de Begroting 2022.

Vergelijking met grote gemeenten
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt, naast
de Atlas van de lokale lasten, ook jaarlijks een overzicht uit met Kerngegevens van de grote
gemeenten. Tot de grote gemeenten worden de gemeenten met ten minste 90.000 inwoners en de
provinciehoofdsteden gerekend. Met ingang van 2020 betreft dit 40 gemeenten waar 41% van de
Nederlandse bevolking woont. In het onderzoek worden de woonlasten vergeleken voor
meerpersoonshuishoudens. Voor huurders gaat het om de afvalstoffenheffing en de rioolheffing
gebruik. Voor eigenaar-bewoners gaat het om afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Deze laatste
is gebaseerd op een woning met een gemiddelde WOZ-waarde.
Dordrecht neemt in 2021 voor eigenaar-bewoners met € 734 de negende plaats in, waarbij we een
plek dalen ten opzichte van 2020. In 31 van de grote gemeenten zijn de lokale woonlasten dus
hoger dan in Dordrecht. Tilburg is het goedkoopst en neemt met € 596 de eerste plaats in ten
koste van de gemeente Den Haag die vanaf 2016 reeds de koppositie innam. Westland is de
duurste van de grote gemeenten en staat met € 961 op de laatste plaats. De gemiddelde stijging
van de woonlasten 2021 bedraagt 5,1% (€ 39,71) voor heel Nederland, 6,2% (€ 45,00) voor de
grote gemeenten en 4,1% (€ 28,96) voor Dordrecht.
Voor wat betreft huurders neemt Dordrecht in 2021 met € 396 een 24e plaats in (in 2020 was dit
een 23e plaats). Dit betekent dat in 16 van de grote gemeenten de lokale woonlasten voor
huurders hoger zijn. Nijmegen neemt met € 38, net als in 2020 de eerste plaats in. Zaanstad is de
duurste van de grote gemeenten en neemt met € 621 net als in 2020 de laatste plaats in. De
gemiddelde stijging van de woonlasten 2021 voor deze groep bedraagt 6% (€ 23,17) voor heel
Nederland, 8% (€ 29,02) voor de grote gemeenten en 4,9% (€ 18,48) voor Dordrecht.
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Vergelijking referentiegemeenten en Drechtsteden
Onderstaande tabellen geven een overzicht van woonlasten voor een meerpersoonshuishouden
voor zowel eigenaren-bewoners als huurders weer. Deze gegevens zijn gebaseerd op gegevens van
de Digitale Atlas van de lokale lasten 2021 van COELO. Huurders betalen geen OZB en rioolheffing
eigenaar.
Eigenaren-bewoners

Bedragen x € 1

Gem.
WOZwaarde

Tarief
OZB

OZB
eigenaar

Riool
eig./gebr.

Afval
stoffen

Totaal

Rangnr.
meerp.
huish.²

Dordrecht

226.000

0,1020

231

202

301

734

53

Sliedrecht

239.000

0,0823

196

254

293

743

64

Papendrecht

258.000

0,1065

274

158

327

759

92

Alblasserdam

251.000

0,1084

272

159

358

789

127

Hardinxveld-Giessendam

268.000

0,1172

314

237

309

860

229

Hendrik-Ido-Ambacht

307.000

0,1053

323

188

351

862

232

Zwijndrecht¹

236.000

0,1052

248

302

386

914

298

Gemeente
Drechtsteden

Referentiegemeenten
Alkmaar

264.000

0,0740

196

151

307

654

12

Dordrecht

226.000

0,1020

231

202

301

734

53

Breda

314.000

0,0732

230

226

348

804

155

Delft

265.000

0,1066

282

220

365

867

242

Haarlem

384.000

0,0851

327

154

412

893

276

Leiden

309.000

0,1240

384

170

390

944

323

Landelijk gemiddelde

309.000

0,1043

305

201

305

811

Huurders

Bedragen x € 1

Rioolheffing
gebruiker

Afvalstoffen
heffing

Totaal

Rangnr. meerp.
huish.²

Papendrecht

0

327

327

101

Alblasserdam

0

358

358

125

Sliedrecht

86

293

379

156

Dordrecht

95

301

396

173

Hendrik-Ido-Ambacht

59

351

410

190

Hardinxveld-Giessendam

237

309

546

314

Zwijndrecht¹

302

386

666

374

0

307

307

82

95

301

396

173

0

412

412

191

48

365

413

194

Leiden

170

390

560

331

Breda

226

348

574

347

Gemeente
Drechtsteden

Referentiegemeenten
Alkmaar
Dordrecht
Haarlem
Delft

Landelijk gemiddelde
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¹ Het totaalbedrag van Zwijndrecht is verlaagd met € 22 wegens een tegemoetkoming in de
woonlasten.
² Voor de indicatie in de laatste kolom geldt: hoe lager het nummer, hoe lager de woonlasten.

Belastingcapaciteit
Onderstaande tabel geeft de belastingcapaciteit van de gemeente weer. De tabel betreft één van
de zogenaamde kengetallen die het gemakkelijker moet maken inzicht te verkrijgen in de financiële
positie van de gemeente. Voor een beschouwing van alle kengetallen samen verwijzen we naar het
onderdeel Financiële positie.
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een eventuele financiële tegenvaller in het
volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Deze wordt
berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden te vergelijken met het landelijk
gemiddelde, uitgedrukt in een percentage. Alle cijfers zijn overgenomen uit de Atlas van de lokale
lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van
het overeenkomstige jaar. Dit in tegenstelling tot dit overzicht bij de begroting waarbij het cijfer
OZB (A) een prognose betreft.
De jaren 2014 tot en met 2017 laten met een percentage van 90% een bestendige lijn zien ten
opzichte van het landelijk gemiddelde. In 2018 stijgt het percentage, van deze vanuit het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven opzet van de woonlasten, naar 92% om in
2019 en in 2020 verder te stijgen naar 95%. Per 2021 daalt het percentage een procent (94%) wat
ook het geval is in 2022 (93%), wat betekent dat we 7% onder het landelijke gemiddelde van
€ 811 zitten in 2022.
Bedragen x € 1

2020

2021

2022

A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

222

224

236

B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

194

202

205

C Afvalstoffenheffing voor een gezin

286

301

313

0

0

0

E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)

702

727

754

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in laatst bekende
F
begrotingsjaar (dus 2018, 2019 en 2020)

740

776

811

95%

94%*

93%

D Eventuele heffingskorting

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%

* In de Begroting 2021 is op webpagina's 5 en 126 nog 93% opgenomen voor 2021. Hierin was de
extra verhoging van de afvalstoffenheffing 2021 nog niet meegenomen (zie RIS-dossier 2628425).
Na verwerking van deze € 6,00 komt de belastingcapaciteit voor 2021 uit op 94%.

Kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
Als een belastingplichtige als gevolg van financiële omstandigheden niet in staat is een
belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding
worden verleend. Onze gemeente hanteert de zogeheten 100%-norm, wat betekent dat inwoners
met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Naast
een inkomenstoets vindt ook een vermogenstoets plaats. Vanaf 2010 wordt gebruik gemaakt van
de voortoets via het Landelijk Inlichtingenbureau voor het verlenen van geautomatiseerde
kwijtschelding met als doel verlaging van de administratieve lasten voor de burgers. Er zijn in 2021
ongeveer 1.800 kwijtscheldingsverzoeken binnengekomen. Via 3.873 geautomatiseerde
kwijtscheldingen is in 2021 ongeveer € 1.455.400 kwijtgescholden, circa 3,6% meer dan in 2020.
Het aantal op geautomatiseerde wijze verleende kwijtscheldingen is nagenoeg gelijk gebleven ten
opzichte van 2021.
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De regels voor het toekennen, worden bepaald door de rijksoverheid, gemeenten mogen zelf
bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend. In Dordrecht kan kwijtschelding
worden gevraagd voor: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges
urgentieverklaring.
Bedragen x € 1.000

Heffingsoort
OZB
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Totaal

Kwijtschelding 2021

Kwijtschelding in 2021 over eerdere jaren

7

2

9

1.438

51

1.489

Totaal

454

16

470

1.899

69

1.968

We voeren een zeer actief beleid op het gebied van invordering, door tijdig te herinneren en
aanmaningen te versturen. Waar nodig gaan we over tot dwanginvordering. Desondanks blijken
deze inspanningen in sommige gevallen ontoereikend en rest niets anders dan, nadat alle
invorderingsmogelijkheden zijn benut, deze verschuldigde belastingen wegens oninbaarheid af te
boeken. In de meeste gevallen is de oorzaak gelegen in faillissementen, onbekende adressen van
belastingplichtigen of doordat er een schuldsaneringstraject loopt. Het actief inzetten op het
voorkomen van oninbare belastingen werpt vruchten af. Het percentage oninbaar liet sinds 2016
een stabiel tot een voorzichtig heel licht dalend beeld zien, in 2021 neemt het percentage echter
sterk af tot 0,28% van het totaal te innen aanslagbedrag. Statistici voeren overheidssteun als
reden aan.
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Overige lokale heffingen
Jaarlijks worden de tarieven van de lokale heffingen door de raad bij de kadernota vastgesteld voor
het komende begrotingsjaar en verwerkt in de tariefsverordeningen.
Heffing
Hondenbelasting

Indexatie 2021
tarief: eerste hond -/-6,55%; tweede en volgende hond(en) /-3,75%; kennels -/-11,09%

Leges KCC

1,9%

Leges omgevingsvergunning

1,9%

Leges APV en overige

1,9%

Lijkbezorgingsrechten

gemiddeld 1,9%

Marktgeld

1,9%

Parkeerbelastingen

1,59%

Precariobelasting (uitgezonderd kabels en leidingen
algemeen nut)

1,9%

Hondenbelasting
Het tariefbeleid, zoals dat bij de Kadernota 2021 door de raad is vastgesteld, heeft voor 2021,
evenals in 2019 en 2020, geresulteerd in een verlaging van alle tarieven hondenbelasting (zie RISdossier 2628425). Hoewel het tarief 'voor iedere volgende hond' zelf niet is gedaald, is het bedrag
voor de derde hond en verder lager dan in 2020 omdat het tarief voor de tweede hond wel is
gedaald.
Geen heffing van reclamebelasting
In 2021 is er geen reclamebelasting geheven om ondernemers financieel tegemoet te komen in de
coronacrisis en in het belang van continuïteit in de samenwerking tussen ondernemers als het gaat
om de zorg voor de gezamenlijke bedrijfsomgeving. Dit is gedekt uit de reserve Crisis- en
herstelfonds. Het betreft de concretisering van de in de voorstellen 'Beschikbaar stellen van
middelen voor het Herstelplan Dordtse Economie en Werkgelegenheid' en 'Instemmen met
Steunmaatregelen bij heropstart en herstel van de horeca in Dordrecht' genoemde
belastingmaatregelen, waarmee de raad op 23 maart 2021 heeft ingestemd.

Berekening kostendekkendheid van een heffing
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt in deze paragraaf de berekening
van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, inzichtelijk gemaakt. In de
onderstaande overzichten is per heffing de kostendekkendheid bepaald.
Overheadtoerekening
De overheadtoerekening is gebaseerd op de ureninzet (loonsom) van het directe personeel. De
verdeling van de overhead is conform de begroting, er is geen correctie gemaakt voor eventuele
gewijzigde ureninzet. Enkel het prijsverschil dat is opgetreden bij de overhead is gecorrigeerd. De
overhead wordt toegelicht onder Financiën van Dordrecht.
Berekening van kostendekkendheid van een heffing
Geen enkele heffing is volledig kostendekkend. Dit wil niet zeggen dat bij elke individueel in
rekening gebracht product daar ten minste eenzelfde bedrag aan kosten tegenover staat. Er is op
onderdelen binnen de genoemde heffingen sprake van kruissubsidiëring. De kostendekkendheid
wordt per verordening bekeken. Van dergelijke kruissubsidiëring is sprake bij titel II van de
Legesverordening. Dit onderdeel van de Legesverordening kent meer dekking dan kosten. Op
niveau van de totale verordening wordt dit echter gecompenseerd door een lagere
kostendekkendheid op titel I en titel III.
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Bedragen x € 1.000

17.084

9.751

2.761

376

1.358

172

11.854

-1.216

-3.005

-372

-39

0

0

-178

Directe kosten taakveld

15.868

6.746

2.389

337

1.358

172

11.676

75

5.827

1.624

266

1.016

0

1.034

Btw

2.819

1.068

1

13

127

0

1.501

Indirecte kosten taakveld

2.894

6.895

1.625

279

1.143

0

2.535

Totale kosten taakveld

18.762

13.641

4.014

616

2.501

172

14.211

Opbrengst heffingen

16.090

7.720

2.586

245

708

129

12.983

86%

57%

64%

40%

28%

75%

91%

Dekkingspercentage B2021

87%

40%

69%

44%

33%

100%

88%

Verschil JRK2021 vs B2021

-1%

17%

-5%

-4%

-5%

-25%

3%

Dekkingspercentage JRK2020

78%

55%

64%

38%

27%

75%

85%

Overhead

Dekkingspercentage JRK2021

Rioolheffing

Reinigingsrecht

Marktgeld

Parkeerbelasting

Lijkbezorgingsrechten

Kosten taakveld
Inkomsten taakveld (niet zijnde de
heffing)

Afvalstoffenheffing

Legesverordening

Berekening kostendekkendheid van een heffing

Toelichting verschillen
Een toelichting volgt als het verschil tussen het begrote en werkelijke dekkingspercentage groter is
dan 10 procentpunt.
Legesverordening
De toename van het dekkingspercentage komt voor rekening van de leges titel II. Bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid was sprake van extra activiteiten, met name op het gebied van
de grote WABO-vergunningen.
Reinigingsrecht
De afname van het dekkingspercentage wordt verklaard door lagere opbrengsten. De opbrengsten
zijn gerelateerd aan de hoeveelheid aangeboden bedrijfsafval. Door de coronacrisis is deze met
name bij de horeca en winkels lager.
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Een gezonde financiële positie van de gemeente is een absolute voorwaarde voor haar slagkracht.
Dat vergt niet alleen een sluitende exploitatie en realisatie daarvan in het uitvoeringsjaar, maar
óók voldoende weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s.
In deze paragraaf geven wij informatie over het risicomanagement in Dordrecht. Daarmee geven
we inzicht in de omvang van het risicoprofiel en de grootste risico’s met de daarbij behorende
beheersmaatregelen. De paragraaf laat zien hoe het gemeentelijk risicoprofiel, het
weerstandsvermogen en de daarbij behorende ratio zich in 2021 hebben ontwikkeld.

Algemeen
Het beleid van de gemeente Dordrecht is gericht op een actieve beheersing van risico’s. Door het
periodiek uitvoeren van risicoanalyses worden risico’s en beheersmaatregelen niet op een
willekeurige, maar op een gestructureerde wijze geïnventariseerd. Hierdoor ontstaat een completer
en betrouwbaar beeld van de risico’s. De kans dat risico’s over het hoofd worden gezien wordt
hiermee gereduceerd. Wij zijn van mening dat we op het terrein van risicomanagement:

een uitgewerkt risicomanagementbeleid hebben dat bestaat uit afspraken over sturing en
verantwoording betreffende de belangrijkste risico’s,

en daardoor een relatief compleet risicoprofiel kennen waarin de belangrijkste risico’s zijn
opgenomen, en waarmee de benodigde omvang van het weerstandsvermogen op een
betrouwbare en robuuste wijze wordt bepaald.

Beleid voor risicomanagement
De gemeente Dordrecht heeft zoals iedere organisatie te maken met risico’s. Het is van belang om
die risico’s inzichtelijk te maken, onder andere omdat de risico’s de uitvoer van beleidsdoelen
nadelig kunnen beïnvloeden. De Nota risicobeheersing en weerstandsvermogen legt het
begrippenkader en randvoorwaarden voor risicomanagement vast. De Nota definieert
risicomanagement als: het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die
het tot stand komen van organisatiedoelstellingen kunnen beïnvloeden.
De in de Nota opgenomen doelstellingen voor risicomanagement zijn:
1. inzicht krijgen in de strategische risico’s die de gemeente Dordrecht loopt en daarmee het
risicobewustzijn te stimuleren.
2. vermindering van het negatieve effect van risico’s op het bestaande beleid en de kwaliteit van
de bestaande voorzieningen.
3. optimaliseren van interne beheersing als onderdeel van integraal management.
4. onderbouwing berekening weerstandsvermogen gerelateerd aan de met de raad afgesproken
norm van ten minste 1,0.
In de Nota zijn de uitgangspunten voor risicomanagement en risicobeheersing, alsmede de diverse
gemeentelijke, interne rollen en de afbakening en definiëring van de diverse risicobegrippen
opgenomen.

Risico's
Op basis van een periodieke risico-inventarisatie krijgen we inzicht in de aard en omvang van het
risicoprofiel. Wij definiëren een risico als: een onzekere (interne of externe) gebeurtenis die het
realiseren van onze doelen kan beïnvloeden. Dit betreft naast de financiële risico’s ook de nietfinanciële risico’s. Risico’s met financiële effecten worden meegenomen bij de bepaling van de
benodigde weerstandscapaciteit en bepalen daarbij mede de omvang van de ratio van het
weerstandsvermogen.
Ter voorbereiding op de Jaarstukken 2021 actualiseren we het laatst vastgestelde risicoprofiel, te
weten dat van de Begroting 2022 dat in september 2021 is opgesteld. Hiertoe doorlopen we het
huidige risicoprofiel, worden de risico’s voorzien van een eigenaar, worden de beheersmaatregelen
doorgenomen en vindt bespreking ervan plaats binnen de managementteams. Bewustwording van
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risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van risico’s. Daarom is het van belang regelmatig
stil te staan bij de risico’s die het bereiken van de doelstellingen in de weg staan en het gesprek
hierover te organiseren.
De risico’s zijn geïnventariseerd met de volgende uitgangspunten:

risico's met een structureel gevolg worden opgenomen met een impact van maximaal 3 keer
het jaarlijkse gevolg. Wij gaan ervan uit dat er in een termijn van circa 3 jaar een structurele
voorziening in de begroting is gevonden voor structurele risico’s.

de gemeente Dordrecht maakt onderscheid in risico’s voor de Stad en risico’s bij het
Grondbedrijf (grondexploitatieprojecten). Alhoewel voor beide entiteiten een eigen risicoprofiel
en weerstandsratio kan worden bepaald, gaat het uiteindelijk om de gezamenlijke
weerstandsratio voor de gemeente als geheel.

de risico’s van de Grote Projecten zijn in de Naris-database opgenomen en worden verder
verantwoord op de projectbladen.
In onderstaand overzicht zijn de grootste risico’s van de gemeente Dordrecht (exclusief
Grondbedrijf) ten tijde van het opstellen van de Jaarstukken 2021 weergegeven. In het risicoprofiel
is een aantal veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de lijst bij de Begroting 2022.
Het totale risicoprofiel van € 19,6 miljoen is per saldo € 1,5 miljoen hoger vergeleken met het
profiel uit de Begroting 2022. Deze stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de
gestegen risico's voor Jeugdhulp en WMO. Het risico bij Versterking Bestaanszekerheid is
daarentegen aanzienlijk afgenomen.
Verder zijn de risicoteksten van alle risico's uit de lijst nagelopen op actualiteit en hierdoor op
enkele plekken (in beperkte mate) herzien.
De grote risico's van het Grondbedrijf worden gevormd door de algemene risico's als gevolg van
schommelingen in de economische groeiverwachting en risico's als gevolg van de kans op lagere
grondopbrengsten en renteverliezen door vertraging. In de paragraaf Grondbeleid wordt separaat
uitleg gegeven over het risicoprofiel en de algemene reserve van het Grondbedrijf in 2021.
Het hiernavolgende overzicht geeft een nadere uitleg van de mogelijke risicogebeurtenissen en de
beheersing ervan.
Jeugdhulp
Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp per 1 januari 2015 zien we een stijging van de vraag
naar en uitgaven aan jeugdhulp. Dit wordt nog eens versterkt door de gevolgen van de coronacrisis
waardoor jongeren langdurig belast worden/zijn ondanks de door ons ingezette interventies om de
sociale cohesie te verhogen.
Vanaf 2022 geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet voor het verdeelmodel van het
Rijk. Dit betekent mogelijk een financieel nadeel voor Dordrecht, waarover medio 2022 meer
duidelijkheid zal zijn. Ondertussen heeft het Rijk extra middelen voor 2022 toegezegd, waardoor
we naar verwachting de uitgaven kunnen dekken in 2022. Voor de periode vanaf 2023 heeft het
nieuwe kabinet besluiten over een beperktere continuering van de extra rijksmiddelen en invulling
van de afspraken uit de landelijke Hervormingsagenda. Vanaf dan voorzien we een verslechtering
van het financieel perspectief door jeugdhulp mede gezien de bezuiniging op jeugdhulp, die het
nieuwe kabinet wil doorvoeren.
Beheersing
Eind 2018 heeft de raad een lokaal plan jeugd (zie RIS-dossier 2296204) vastgesteld. Daarnaast
zijn er een lokaal beleidsplan WMO (zie RIS-dossier 2510739), een nieuwe onderwijsvisie (zie RISdossier 2499014) en een overall investeringsplan sociaal domein (zie RIS-dossier 2403230),
vastgesteld. Hiermee geven we lokaal de samenhangende opgaven in het sociaal domein aan,
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waardoor we ons preventieve jeugdveld versterken om duurdere en langere jeugdzorg te
verminderen.
Het Algemeen Bestuur van de GR dienst Gezondheid & Jeugd heeft medio 2019 de regionale
'omdenknotitie' met ombuigingsmaatregelen c.q. knoppen, waaraan we regionaal en/of lokaal
kunnen draaien, (richtinggevend) vastgesteld. Begin 2020 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot
1) het geleidelijk afschaffen van de solidariteitsafspraken over jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid en 2)
het organiseren van meer ambulante jeugdhulp 'aan/naar de voorkant', om de groei een halt toe te
roepen. Het regionale Aanjaagteam Jeugdhulp heeft vervolgens enkele regionale
ombuigingsmaatregelen uitgewerkt, die - via scherp(er) ingevuld opdrachtgeverschap - in de
komende periode geïmplementeerd worden en het verschil zullen/moeten maken om de stijging
van de vraag naar en uitgaven aan jeugdhulp af te buigen. En begin 2022 is een nieuwe
verordening jeugdhulp ter besluitvorming aan de raad voorgelegd met het streven de jeugdhulp
scherper af te bakenen.
Deze zaken vormen de basis voor de regionale ontwikkelagenda, waarop sinds dit jaar door de tien
wethouders en hun management gezamenlijk wordt gestuurd. Dit betreft tien opgaven die
regionaal worden aangejaagd en gecoördineerd, maar grotendeel lokaal geïmplementeerd dienen
te worden. Met deze opgaven worden slagen op kwaliteit van (organisatie van) hulp en op de
uitgaven gerealiseerd. Gemeenten hebben hierbinnen vrijheid om hun eigen (financiële)
afwegingen te maken. Belangrijke randvoorwaarden (in de maak) hierbij zijn een betere
samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden, stringenter contractmanagement door de
gemeente en de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en stevigere lokale sturing(smogelijkheden) op de
toegang via de jeugdteams en huisartsen, ook door slim gebruik van data. Inzicht in de
ontwikkelingen en de oorzaken van de groei zijn blijvend van belang om aan de juiste knoppen te
kunnen draaien om de stijging van de vraag te kunnen afvlakken en de jeugdzorg anders,
goedkoper en efficiënter te kunnen verlenen.
Ontwikkeling aanvragen inzake Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Door diverse ontwikkelingen stijgt het aantal toegekende aanvragen in het kader van de WMO. Zo
hebben we - na het door het Rijk afgedwongen maximeren van de eigen bijdrage en het afschaffen
van de vermogenstoets - een forse stijging gezien. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de
dubbele vergrijzing gecombineerd met de 'langer thuis' insteek en de extramuralisering alsook
CAO-stijgingen bij de zorgaanbieders. Voorgaande zal leiden tot een aanzienlijke kostenstijging,
waarbij niet op voorhand duidelijk is welk deel hiervan gecompenseerd zal worden door een
stijgende algemene uitkering. De effecten van het herziene regionale verdeelmodel hebben we
overigens niet verwerkt in ons risicoprofiel.
Beheersing
Het wijzigen van beleid is onvermijdelijk, als de volumestijging - die voorzien wordt door de SDD zich daadwerkelijk voordoet. Dat kan gaan om regionale maatregelen (bijvoorbeeld versobering
voorzieningen) maar ook om lokale maatregelen, bijvoorbeeld het versneld inrichten van
goedkopere lokale, algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen of het efficiënter
samenwerken bij de toegang waardoor sneller passende hulp geboden kan worden. (Hiervoor was
in 2021 een pilot gestart in Dordrecht Centrum en worden nu concrete procesafspraken gemaakt
door de SDD en het Sociaal Wijkteam om alle bewoners, die hulp nodig hebben in 2022 nog
optimaal te kunnen bedienen met een integrale toeleiding en toegang.) Hierbij merken we op, dat
de financiële effecten van deze maatregelen vertraagd optreden, omdat het opstarten en
implementeren van bezuinigingstrajecten de nodige tijd in beslag neemt en kosten met zich
meebrengt.
Belthurepark
De raad heeft begin 2018 het bestemmingsplan voor de Zuidrand van Dubbeldam (voormalig
Belthurepark) vastgesteld. Dit bestemmingsplan is nu onherroepelijk in werking getreden. Op basis
hiervan is in december 2021 planschade toegekend aan een ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar is het
niet eens met dit besluit, en heeft bezwaar aangetekend. Indien dit bezwaar gegrond wordt
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verklaard, kan dit aanleiding geven voor andere grondeigenaren c.q. ontwikkelaars om ook een
aanvraag tot tegemoetkoming in planschade in te dienen. De uitkomst van de bezwaar- en
beroepsprocedure heeft derhalve consequenties voor het risicoprofiel en weerstandsvermogen van
de gemeente.
Beheersing
Beoordelen van de risico's en vervolgen van juridische procedures.
Dividend Stedin
De kans is groot dat de gemeente op de normale aandelen de komende jaren nauwelijks tot geen
dividend ontvangt. Stedin staat voor een grote transitieopgave, waarbij door regelgeving en niettoekomstbestendig toezicht door ACM de winstperspectieven verminderen. Het perspectief van
minder dividend zal worden versterkt bij een eventuele nieuwe aandelenemissie.
Beheersing
De keuze van Stedin om over 2021 slechts beperkt dividend uit te keren is gemaakt vooruitlopend
op het afronden van de discussie hoe de rekening van de verduurzaming wordt betaald. Door het
dividend te beperken komt deze rekening naar de gemeenten, terwijl de kosten het gevolg zijn van
afspraken op rijksniveau. Onze lobby is erop gericht om de rekening niet eenzijdig bij de
gemeenten neer te leggen, maar rechtvaardig te verdelen over de verschillende overheden en de
gebruikers.
Borgstellingen
We kennen als gemeente directe borgstellingen en achtervang. Bij directe borgstellingen staat de
gemeente voor geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende
geldleningen voor een derde partij. Deze leningen zijn veelal aangetrokken voor activiteiten in het
verlengde van de gemeentelijke, publieke taak. Bij gemeenschappelijke regelingen is het risico
beperkt. Ingeval van een financieel probleem zal onder andere naar taakstellingen en
deelnemersbijdragen gekeken moeten worden.
De meeste risico's zitten nog steeds in de sportsector vanwege dalende inkomsten (minder
leden/corona–effecten), onvoldoende sparen voor de toekomst en soms ook: continuïteit in
besturen. Om deze reden heeft de gemeente het garantiebeleid in 2016 ook iets verscherpt en
wordt waar mogelijk in het vervolg de samenwerking gezocht met het Waarborgfonds voor de
sport. De hallen van Oranje Wit blijven punt van aandacht. Het risicobedrag is vooral op deze
hallen gebaseerd.
De achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) houdt in dat de gemeente, soms samen
met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds, bijvoorbeeld de
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Door deze structuur kunnen instellingen die bij een
waarborgfonds zijn aangesloten tegen de laagste rente lenen. Bij de achtervangconstructie WSW
staat het WSW bij aanspraken van banken primair zelf garant. Als het WSW zelf onvoldoende geld
heeft, dragen de corporaties collectief bij. Vervolgens kan overgegaan worden tot verkoop/executie
van vastgoed. WSW streeft er bij haar toezichtbeleid naar om het betaalrisico voor gemeenten
maximaal 1% te laten zijn. De gemeente beschouwt het achtervang-garantierisico WSW als uiterst
gering. De overeenkomst is recent herzien.
Bij HVC verwacht aandeelhouder Gevudo een schulddaling, die bovendien vanaf 2025 sterk
progressief zal zijn als gevolg van algehele aflossingen. Hier staat tegenover dat HVC
transitieambities (warmtenetten) heeft die met schulddaling op gespannen voet kunnen staan.
Vanwege de toetreding van een grote nieuwe aandeelhouder, GR Avalex, ontstond in 2021, met
instemming van de meerderheid van de aandeelhouders, een circa 2,4% verwatering in het
aandelenbelang. Dit betekent tevens dat het garantiepercentage van Gevudo en daarmee ook het
garantiedeel (en ook de provisie-inkomst) van Dordrecht daalt. De WSW-saldi zijn
geprognosticeerd op basis van reguliere aflossingen. In 2021 is voorzien in leningverstrekking aan
scholen via Arcade. Dit risico wordt laag geacht vanwege de voortdurend nauwe relatie met de
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gemeente. Bij zorgverlener Yulius is de financiële positie sterk verbeterd en is er ook aansluiting bij
WFZ. De aflossing van schuld aan de gemeente kan nog worden versneld in geval van verkoop van
vastgoed, mogelijk in 2022.
Beheersing
Risicobeheersing concentreert zich primair op het voortraject, bij de afweging of we borg willen
staan. We voeren daarbij zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium overleg met de betrokken
partijen in kwestie. We volgen de financiële positie van de partijen waar we borg voor staan en
zijn, waar nodig, hierover met deze in gesprek.

Risicomanagement in de planning en control cyclus
Onze gemeente kent een grote diversiteit aan beleidsterreinen: de decentralisaties in het sociaal
domein, vastgoed, grondexploitaties, sport, veiligheid. Op al deze gebieden lopen we verschillende
soorten risico’s: financieel, juridisch, veiligheid, bestuurlijk, imago, maatschappelijk en integriteit.
Daarom is het belangrijk dat we vooraf nadenken over de mogelijke gevolgen van beleid en dat we
afwegen welke risico’s we kunnen en willen nemen en welke maatregelen we nemen om de risico’s
te monitoren en te beheersen. Het moet vanzelfsprekend worden dat we regelmatig het gesprek
voeren over ontwikkelingen en risico’s, de risico’s daarna concretiseren en nadenken over hoe we
ermee omgaan. Risicobeheersing- en sturing is geen doel op zich maar draagt bij aan het bereiken
van onze doelstellingen.
Gedurende het uitvoeringsjaar zijn ten behoeve van de communicatie over risico's zowel
managementrapportages (intern) als een bestuursrapportage (extern) opgesteld om risico’s op
beleid en financiën bij te sturen en waar nodig ook bijstellingen te doen. Bij de afsluiting van het
jaar leggen we in de jaarstukken verantwoording af over onder andere ontwikkelingen en
maatregelen van risicomanagement en de gevolgen ervan voor het weerstandsvermogen. Indien er
tussentijds verstoringen zijn die van grote invloed zijn op de uitvoering van de gemeentelijke
maatschappelijke opdracht, dan is er een actieve meldingsplicht van het college aan de raad. Zo is
risicomanagement verankerd in ons proces van bestuurlijke beleidsvorming en verantwoording.

Weerstandsvermogen
De mate waarin de gemeente in staat is om de ingeschatte risico’s financieel op te vangen, wordt
zichtbaar gemaakt via het weerstandsvermogen. Uitgangspunt daarbij is risicosturing.
Risicosturing gaat verder dan risicobeheersing. Met risicosturing bedoelen we niet dat ons handelen
gestuurd moet worden door de mogelijke risico's. Dit laatste roept het beeld op van een
doorgeschoten risicomijdende organisatie, wat wij als ambitieuze stad niet kunnen en willen zijn.
Met risicosturing bedoelen we dus niet gestuurd worden door alle mogelijke risico's, maar juist
sturing op de relevante risico's, vanuit de doelen die we willen bereiken. In alle keuzes van de
gemeente is het van belang de ontwikkeling van de risico’s en de daarbij genomen
beheersmaatregelen te monitoren. En als een risico zich daadwerkelijk voordoet om dan keuzes te
maken in acties die de schade, alsmede het effect op doelen kan beperken.
Het weerstandsvermogen is één van de bepalende indicatoren voor de gemeentelijke financiële
positie. Concreet in formulevorm: het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de
weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken, en de
risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen.
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de financieel
gekwantificeerde risico’s (de benodigde weerstandscapaciteit) enerzijds en de beschikbare
weerstandscapaciteit anderzijds.
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Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van het geconsolideerde risicoprofiel van de gemeente Dordrecht kan worden bepaald
hoeveel geld benodigd is om alle risico’s te kunnen dekken. De benodigde weerstandscapaciteit
wordt berekend op basis van een risicosimulatie uit Naris. Uitgangspunt hierbij is een statistische
benadering die er vanuit gaat dat nooit alle risico’s zich tegelijk én in hun maximale omvang
voordoen. Door deze benadering kan op een verantwoorde manier minder vermogen aan worden
gehouden.
In totaal zijn er voor de gemeente bij deze jaarstukken 135 risico’s in beeld gebracht en van een
risico inschatting voorzien. Wanneer al die risico’s zich tegelijk in hun maximale omvang zouden
voordoen, is hiermee een bedrag gemoeid dat vele malen boven de benodigde
weerstandscapaciteit uitkomt (absoluut maximum). Echter, rekening houdend met de inschatting
van kans op voorkomen en verwacht geldelijk gevolg, kan op basis van simulatie in Naris bepaald
worden dat het totale risicobedrag niet boven de € 19,6 miljoen uitstijgt.

Verwachte beschikbare weerstandsvermogen
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt
om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting
en het beleid aangepast hoeven te worden.
Primair dienen de algemene reserves als buffer voor financiële tegenvallers. Dordrecht kent twee
algemene reserves, namelijk de algemene stadsreserve (definitieve stand bij Jaarstukken 2021
inclusief jaarrekeningresultaat 2021 is € 35,1 miljoen) en de algemene reserve van het
Grondbedrijf (definitieve stand bij Jaarstukken 2021 € 20,2 miljoen). Naast deze twee
vermogensbestanddelen kent Dordrecht weerstandscapaciteit toe aan de Post onvoorzien voor een
periode van één jaar (€ 0,4 miljoen). Aan het einde van het jaar valt het niet bestede deel van de
Post onvoorzien toe aan het jaarrekeningresultaat, vandaar dat deze in de tabel hierna op € 0 is
geplaatst.
Ten slotte is het Jaarrekeningresultaat 2021 (na budgetoverhevelingen) in de berekening van het
weerstandsvermogen meegenomen voor een bedrag van € 17,1 miljoen.

De ratio van het weerstandsvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, zetten we af tegen de
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio van het
weerstandsvermogen. In onderstaande tabel presenteren we de diverse onderdelen.
Specificatie van het weerstandsvermogen per 31-12-2021

Bedragen x € miljoen

Beschikbare
weerstandscapaciteit

Risico's
Dordrecht

Algemene reserve Stad (incl. rekeningresultaat)

35,1

19,6

Algemene reserve Grondbedrijf

20,2

Post onvoorzien

Ratio van het
weerstandsvermogen

0
55,3

19,6

2,8

Ontwikkeling weerstandsvermogen
De weerstandsratio komt bij de Jaarstukken 2021 uit op een stand van 2,8. Dat is ruim boven de
met de raad afgesproken grens van 1,0. Deze stand is een verbetering ten opzichte van de stand
uit de Begroting 2022 (ratio was 2,0) en een beperkte daling ten opzichte van de Jaarstukken 2020
(ratio was 3,1).
De verbetering van de ratio wordt veroorzaakt door storting van het jaarrekeningresultaat 2021 in
de algemene reserve van de Stad wat voor een verdere ophoging van de ratio van het
weerstandsvermogen ten opzichte van de laatst bekende stand uit de Begroting 2022 zorgt.
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Bij de jaarstukken is er geen integraal moment van afweging voor de surplusruimte van € 35,7, te
weten (€ 55,3 - € 19,6), boven de rationorm van 1,0. Dit is voorbehouden aan besluitvorming bij
de Begroting 2023, waarin een actualisatie van het risicoprofiel en de verwachte vermogenspositie
van het Grondbedrijf wordt opgenomen. Wij brengen daarnaast in beeld welke ruimtevragende
intensiveringen uit bijvoorbeeld incidentele beleidswensen, ambities van het nieuwe college of te
dekken tekorten uit haalbaarheidsstudies voor businesscases uit de Agenda Dordt 2030 integraal
afgewogen dienen te worden.
De berekeningen van de ratio kennen steeds een belangrijke nuancering: de rapportage omtrent
het weerstandsvermogen is altijd een momentopname. Nieuwe projecten, economische
ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden waardoor het
weerstandsvermogen aan tussentijdse fluctuaties onderhevig is.
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Onderhoud kapitaalgoederen
Deze goederen zijn doorgaans waardevol, gaan meerdere jaren mee en zijn bepalend voor het
functioneren van de gemeente op gebieden als leefbaarheid, veiligheid, vervoer en recreatie.
Adequaat onderhoud van deze investeringen is van groot belang, dit gebeurt veelal door het
uitvoeren van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's) op basis van vooraf vastgestelde
vakinhoudelijke normen.
Deze paragraaf beschrijft de borging van het kwaliteitsniveau van kapitaalgoederen middels het
beheer en onderhoud hiervan. De nadruk ligt hierbij op het vastgestelde onderhoudsniveau en de
(lange termijn) onderhoudsplanning voor de gemeentelijke activa zoals gebouwen, wegen, groen,
havens en riolering.
Kaders en beleid
Het huidige beleid met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen van de gemeente
Dordrecht is vastgelegd in verschillende beleidsnotities die door de raad zijn vastgesteld. Het
onderhoud en beheer is vastgelegd in meerjaren onderhouds- en beheerplannen. Al deze kaders
worden in de 'Nota onderhoud kapitaalgoederen' samengebracht. In 2021 is deze nota
geactualiseerd en op 31 december 2021 vastgesteld door de raad.

Gemeentelijk vastgoed
Kerncijfers
Het areaal (inclusief de panden die op de lijst staan om af te stoten, de zogenoemde
dispositiepanden) bestaat uit circa 150 locaties (270 adressen), variërend van huisvesting voor de
ambtelijke organisatie tot ateliers, musea en woonwagenlocaties.
De 10 grootste locaties zijn:
Top 10 panden – aantal vierkante meters vloeroppervlakte

m²

Fanny Blankers-Koenweg 10

Sportboulevard (ijshal en zwembad)

21.032

Spuiboulevard 300

Stadskantoor

19.778

Van Godewijckstraat 11

Parkeergarage

17.640

Spuiboulevard 304

Parkeergarage

14.915

Noordendijk 148

Energiehuis

14.175

Achterom 56

Parkeergarage

14.140

Amnesty Internationalweg 9-13

Parkeergarage

12.784

Lijnbaan 198

Parkeergarage

10.325

Kerkeplaat 3 hal

Loods en kantoor

5.905

Jade 400

Archief Museum

5.695

Kwaliteitsniveau
Voor het onderhoud van het vastgoed uit de kernportefeuille wordt gewerkt met conditie
afhankelijk onderhoud conform de NEN2767-norm. De NEN2767 vereenvoudigt het objectief
vastleggen van de technische kwaliteit van bouw- en installatieonderdelen van gebouwen. Het
biedt ook de mogelijkheid om risico's van gebreken te registreren. Het niveau waarop het
onderhoud gemiddeld gehouden wordt is, vastgesteld op een 'redelijk conditieniveau' (=
conditieniveau 3). Dit onderhoudsniveau is sober en draagt bij aan een doelmatig beheer van
gemeentelijk vastgoed. Voor de instandhouding van (rijks)monumenten wordt naast de NEN2767
ook de erfgoedverordening voor behoud van cultureel erfgoed toegepast. Voor het te verkopen en
te slopen vastgoed (dispositie portefeuille) vindt het onderhoud plaats afhankelijk van de beoogde
toekomst van het pand (sloop, dan wel verkoop op termijn). De huidige functie blijft daarbij
gewaarborgd.
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Actualiteit beheerplannen
In 2021 is het Meerjaren Perspectief Vastgoed Dordrecht (MPV) vastgesteld. Met dit MPV leggen we
verantwoording af over het gevoerde vastgoedbeleid in de afgelopen twee jaar en kijken wij ook
naar de toekomst. Ook worden in het MPV beleidskeuzes en speerpunten uitgewerkt. Ten aanzien
van het vastgoedbeheer is het omzetten van de reserve naar een onderhoudsvoorziening één van
de speerpunten uit het MPV.
In 2021 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van de maatschappelijke
gebouwen in eigendom van de gemeente (Agenda Dordrecht 2030). In 2022 wordt deze
businesscase uitgewerkt en wordt een start gemaakt met het verduurzamen van de eerste
gebouwen uit de vastgoedportefeuille.
De coronamaatregelen hebben in 2021 invloed gehad op het gebouwenbeheer. Er is extra aandacht
besteed aan het in- en uitschakelen van ventilatiesystemen. Ook is er meer onderhoudsbeheer aan
installaties uitgevoerd (in verband met legionellabestrijding) bij gebouwen die door corona tijdelijk
niet in gebruik waren, bijvoorbeeld gymzalen en kantoren. De Biesbosch-panden zijn in 2021 aan
de vastgoedportefeuille toegevoegd. De hierbij behorende MJOP's zijn inmiddels geactualiseerd. In
2020 zijn al de gebouwen uit de kernportefeuille opnieuw in kaart gebracht en geïnspecteerd
conform de NEN 2767. Hierdoor zijn nu al de meerjarenonderhoudsprognoses actueel en
betrouwbaar.
Financiën
Bedragen x € 1.000
Onderhoudslasten gemeentelijk vastgoed

Begroot 2021

Rekening 2021

Groot onderhoud/planmatig

3.812

3.522

Regulier onderhoud/correctief

1.363

1.621

Wat zouden we doen in 2021?
1. Uitvoeren planmatig onderhoud.
2. Uitvoeren contract- en correctief onderhoud.
3. Uitvoeren keuringen en controles.
4. Integreren en afstemmen van de informatiesystemen voor het onderhoud- en de
vastgoedinformatie en het safety register.
5. Drie objecten zullen ter verkoop worden aangeboden (dispositie).
Wat hebben we gedaan in 2021?
1. Planmatig onderhoud is uitgevoerd, waaronder: werktuigbouwkundige installaties (Jacob
Marisstraat), plaatsen LED armaturen in het Koetshuis Weizigt (Van Baerleplantsoen) en risicoinventarisaties dakveiligheid en aanbrengen valbeveiliging bij diverse panden.
2. Contract- en correctief onderhoud is uitgevoerd. Gebouwinstallaties zijn alleen in geval van
absolute noodzaak vervangen, in verband met het aankomende project verduurzaming
maatschappelijk vastgoed.
3. De nodige keuringen en controles zijn uitgevoerd. Afspraken gemaakt over het bundelen van
jaarlijkse controles en onderhoudswerkzaamheden in gebouwen. Deze afspraken zijn meerjarig
vastgelegd.
4. De systemen voor vastgoedinformatie zijn verder gevuld en geactualiseerd.
5. De volgende panden zijn verkocht: Schrijversstraat 25-29A en (de combinatie van) Wijnstraat
115 en Wijnstraat 117.

Wegen
Kerncijfers
Het areaal bestaat uit asfaltwegen, betonwegen, wegen met elementenverharding en halfverharde
wegen. Per 1 januari 2021 is de uitvoering van het onderhoud van het areaal rond het
zeehavengebied overgedragen aan het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Hierdoor is het gemeentelijk
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areaal in onderstaande tabel kleiner geworden. De overgang naar het nieuwe beheersysteem GISIB
is afgerond en de achterstanden in het muteren van areaalwijzigingen zijn ingelopen.
Eind 2021 zijn de kerncijfers als volgt:
Verhardingstype
Asfalt

Oppervlak in m²
2.007.900

Cementbeton

5.400

Elementen

3.264.600

Onverhard

0

Halfverhard
Totaal

9.800
5.287.700

Kwaliteitsniveau
In 2021 hebben wegbeheerinspecties plaatsgevonden. De resultaten zijn in onderstaande tabel
opgenomen. In deze tabel wordt de zichtbare beeldkwaliteit beoordeeld en vergeleken met de
maximaal toelaatbare percentages van het CROW.

Resultaat 2016

Voldoende

Matig

Richtlijn
overschreden

86%

2%

12%

Resultaat 2017
Resultaat 2018

- niet gemeten 84%

3%

Resultaat 2019

- niet gemeten -

Resultaat 2020

- niet gemeten -

Resultaat 2021
Kwaliteit in balans bij

13%

83%

2%

15%

81-88%

7-11%

5-8%

Actualiteit beheerplannen
De Wegennota 2021-2025 is op 22 juni 2021 door de raad vastgesteld. De
meerjarenonderhoudsplanning (MOP) wordt jaarlijks geactualiseerd en is dus actueel.
Afwegingen en afstemming over de projecten uit de MOP vindt plaats in de 'Programmeertafel'. Dit
gebeurt op basis van alle bekende gegevens van de stakeholders in de stad. De projectenplanning
wordt hierdoor steeds dynamischer. Mede ook omdat de omstandigheden in de stad snel wijzigen.
Dit is onder andere het gevolg van het programma 'Bouwende stad' en de energietransitie, zoals de
aanleg van het warmtenet na nieuwbouw of na gerenoveerde bouw. Wanneer te veel
werkzaamheden tegelijkertijd in een bepaald gebied plaatsvinden komt de bereikbaarheid van zo'n
gebied in de knel. Hierdoor worden in sommige gevallen maatregelen naar achter of naar voren
verplaatst in de tijd. Daarnaast worden meekoppelkansen benut zodat de straat slechts één keer
open hoeft en enerzijds overlast en anderzijds kosten bespaard worden.
Financiën
Bedragen x € 1.000
Onderhoudslasten wegen

Begroot 2021

Rekening 2021

Groot onderhoud/planmatig

7.630

7.419

Regulier onderhoud/correctief/middelgroot

2.794

2.819

Wat zouden we doen in 2021?
1. Uitvoeren van regulier onderhoud van wegen.
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2. Uitvoeren van grote projecten van de Meerjaren Onderhoud Planning (MOP), onder andere
projecten die aansluiten op de rioolvervanging uit 2020, de Hallincqlaan en de Stooplaan.
3. Starten met de voorbereiding van grote projecten die gepland zijn in jaarschijf 2022 en 2023
van de MOP.
Wat hebben we gedaan in 2021?
1. Regulier onderhoud zoals reparaties aan asfalt, elementen en halfverharding, is uitgevoerd.
2. Projecten Halincqlaan en Stooplaan zijn voorbereid. In uitvoering zijn onder andere de
projecten Reigerstraat, Stadspolderring en Thorbeckeweg. Afgerond zijn onder andere de
projecten Bankastraat, Gravensingel, Eikenlaan, Van Eesterenplein, Rijksstraatweg, Salvia en
de Van Gendstraat.
3. Via de programmeertafel is de voorbereiding van de projecten voor 2022 en 2023 gestart.

Groen en water
Kerncijfers
Het groenareaal is zeer divers: bomen, bossen, hagen, gras, water en meer. Onderstaande tabel
geeft hiervan de hoeveelheden en/of oppervlakten weer.
Soort

2019

2020

44.500

ca. 49.000

Oppervlak bossen en struwelen

862.000

859.000

860.000 m²

Oppervlak heesters en bodembedekkers

432.000

433.000

433.000 m²

Oppervlak sierbeplanting

23.000

23.900

24.000 m²

Lengte hagen

45.800

46.400

46.000 m

Oppervlak intensief gras

1.435.000

1.140.000

1.100.000 m²

Oppervlak extensief gras

2.753.000

2.763.000

2.750.000 m²

Oppervlak water

1.513.000

1.507.000

1.500.000 m²

Aantal bomen

2021
ca. 49.000 stuks

Kwaliteitsniveau
Het openbaar groen (inclusief bomen) bepaalt in grote mate de uitstraling van de openbare ruimte
en draagt bij aan een positieve beleving van de stad. Vanwege met name de gewenste uitstraling
in het centrum van de stad is het van groot belang dat het onderhoudsniveau van het groen van
hoog niveau is. Gedurende het hele jaar monitoren we visueel de staat van onderhoud van het
gehele groenareaal. Deze schouw wordt 'op beeld' gedaan. In nagenoeg alle gevallen voldoet het
groenonderhoud aan de gestelde eisen (hoogste A-niveau voor het centrum en de winkelcentra en
B-niveau voor de rest van de stad).
Actualiteit beheerplannen
Groot- en projectmatig onderhoud wordt jaarlijks vastgesteld via de meerjarenonderhoudsplanning
(MJOP's) en programmeertafel en is dus actueel. Dit gebeurt jaarlijks met overige (integrale)
projecten in de openbare ruimte, waarvan ‘wegen’ en ‘riolering’ de belangrijkste disciplines zijn.
Hierbij streven we naar het zo klimaatbestendig en biodivers inrichten en onderhouden van het
openbaar groen. De Bomenlijst uit 2020 is vernieuwd en vastgesteld.
In 2022 wordt het stedelijk groenblauwprogramma, waarin klimaatadaptatie, hittestress,
biodiversiteit en ecologie belangrijke thema's zijn, afgerond. Het programma 'groen-blauw' is
daarmee 'Omgevingswetproof'.
Voorbereidingen zijn getroffen om in 2022 met bewoners van de stad en de raad, een integraal
bomenprogramma op te stellen. Het bomenprogramma zal op hoofdlijnen uit twee delen bestaan,
namelijk het 'onderhoudsdeel' oftewel een bestendiging van het huidige beheer en onderhoud van
bomen (zodat we dat nu ook in beleid vastleggen) en het 'ambitiedeel' waarin we de ambities
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vanuit de omgevingsvisie en de wensen vanuit de stad vormgeven. Dit doen we aan de hand van
een participatietraject met bewoners, (groen)partijen en kennispartners.
Voor het ambitiedeel leggen we via een startnotitie een aantal scenario's ter besluitvorming voor
aan de raad. Ook gaan we door met experimenteren en bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen en
onderzoek met betrekking tot boomziekten en -aantastingen.
Financiën
Bedragen x € 1.000
Onderhoudslasten groen

Begroot 2021

Rekening 2021

Groot onderhoud/planmatig

642

1.303

4.505

4.426

Regulier onderhoud/correctief

Wat zouden we doen in 2021?
1. Uitvoeren regulier groenonderhoud door eigen medewerkers, aannemers en sociale partners.
2. Uitvoeren van nog nader te bepalen groenrenovaties en –projecten binnen het meerjaren
onderhoudsprogramma/programmeertafel.
3. Het afronden van het planten van de extra bomen in het kader van '800 jaar stad'.
4. Het afronden van het planten van de extra bomen in het kader van '100 extra bomen bij 1.000
nieuwe inwoners'.
5. Klimaatbestendig inrichten en onderhouden van openbaar groen.
6. Bestrijden en onderzoeken/experimenten boomziekten en aantastingen.
7. Grootschalig en projectmatig snoeien en vervangen van een nader te bepalen aantal zieke
essen.
8. Opstellen en aanbesteden van de meerjarige integrale onderhoudsbestekken van de wijken
Wielwijk/Crabbehof/Zuidhoven en Sterrenburg.
9. Opstellen en aanbesteden boomonderhoud (inclusief planten en kap).
Wat hebben we gedaan in 2021?
1. Het regulier groenonderhoud (onder andere bestekken, maaien, snoeien) is conform planning
uitgevoerd.
2. De projecten binnen het meerjaren onderhoudsprogramma zijn uitgevoerd (onder andere
Zeedijk, Assumburg, Stratosfeerstraat).
3. Het afronden van het planten van de extra bomen in het kader van '800 jaar stad' is nagenoeg
afgerond. De laatste boom is februari 2022 geplant langs de randweg N3.
4. Het planten van de extra bomen in het kader van '100 extra bomen bij 1.000 nieuwe inwoners'
is geheel afgerond.
5. Klimaatbestendig inrichten en onderhouden van openbaar groen is daar waar mogelijk
uitgevoerd. Een goed voorbeeld hiervan is de herinrichting van de Bieshof.
6. Het bestrijden en onderzoeken van en het experimenten met boomziekten en aantastingen is
binnen het Living Tree Lab uitgevoerd.
7. Grootschalig en projectmatig snoeien en vervangen van de zieke essen is uitgevoerd.
8. Opstellen en aanbesteden van de meerjarige integrale onderhoudsbestekken van de wijken
Wielwijk/Crabbehof/Zuidhoven en Sterrenburg is afgerond.
9. Opstellen en aanbesteden boomonderhoud (inclusief planten en kap) is in het eerste kwartaal
van 2022 afgerond.

Havens
Kerncijfers
Het areaal bestaat uit waterbodems, kademuren, diverse constructies en meer. Onderstaande tabel
geeft hiervan de hoeveelheden en/of oppervlakten weer.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

155

Havenvoorzieningen
Waterbodems (onderhoudsbaggeren)

ca.

1,2 miljoen

m²

Kademuren

ca.

7,3

km

Oeverconstructies (steenglooiing en bestorting)

ca.

31

km

Steigers

ca.

350

m

Vloeipalen

ca.

800

st.

Scheepvaartverkeerstekens

ca.

50

st.

Watertrappen (staal)

ca.

300

st.

Walbolders

ca.

150

st.

Kwaliteitsniveau
Het onderhoud van de havenvoorzieningen wordt conform het meerjarig onderhoudsplan
uitgevoerd. Dit onderhoud betreft activiteiten die noodzakelijk zijn om de infrastructuur dagelijks te
laten functioneren waaronder het toonbaar, veilig en bereikbaar houden van de havens, oevers en
afmeervoorzieningen. Onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd wanneer niet wordt voldaan aan
één of meerdere van bovengenoemde eisen.
De omvang van het havenareaal, waterbodems, oeverconstructies, kademuren, steigers was in het
verleden niet zeer dynamisch. De verwachting is dat de komende jaren binnen het
ontwikkelingsproject 'Stadswerven' steeds meer deelprojecten gereed zijn en in beheer komen.
Tevens is het areaal van voorheen het parkschap Biesbosch in beheer bij de gemeente gekomen.
De onderhoudstoestand van het huidig areaal kan als volgt worden weergegeven:
Staat van onderhoud van het areaal

Op orde

Kademuren

88%

Steenglooiingen

95%

Steenbestortingen

90%

Scheepvaartverkeerstekens

95%

Afmeervoorzieningen

90%

Waterbodems

75%

Kademuren
Bij kademuren worden volgens een inspectieplan jaarlijks metingen en technische inspecties
uitgevoerd. Deze hebben als doel de toestand van de fundering en de kademuur te registreren en
de noodzaak voor groot onderhoud en vervanging te bepalen. In 2021 is er een nieuwe
meetstrategie opgezet die ook bij kunstwerken van Rijkswaterstaat wordt toegepast. Dit om de
betrouwbaarheid van de metingen te vergroten, omdat er uit eerdere metingen onlogische
deformaties (vervormingen) gemeld werden. Tot en met 2025 zullen de delen van kademuren die
niet op orde zijn, vervangen worden.
Waterbodems
Uit de in 2020 uitgevoerde onderhoudspeilingen blijkt dat de verontdieping in de jachthavens en
enkele binnenhavens verder toeneemt. De komende jaren worden door middel van risicogestuurd
baggeren werkzaamheden uitgevoerd waarbij alleen de locaties gebaggerd worden die risico's
opleveren voor de bereikbaarheid. Door het baggerwerk meerjarig aan te besteden via een
'optiecharter contract' (baggeren op afroep) zijn we flexibeler om de noodzakelijke ingrepen uit te
voeren.
Actualiteit beheerplannen
In 2021 is de beleidsvisie 'Dordtse Binnenhavens' vastgesteld. In de uitvoering hiervan werken we
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aan de zichtbaarheid, beleefbaarheid, maritiem toerisme, bereikbaarheid, toegankelijkheid en
verbindingen over het water, veilig gebruik van het water, duurzaam vervoer en versterking van de
economische positie van de binnenhavens. Op dit moment wordt er een integraal steiger- en
halteerplan voor de binnenhavens opgesteld waarbij een deel in 2022 en een deel in 2023 zal
worden uitgevoerd. Dordrecht heeft de ambitie om de kwaliteiten van het water in de stad nog
sterker te laten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze stad, door de verbinding met en het
gebruik van het water te verbeteren. Daarbij kijken we ook naar vergroening op en langs het
water.
Financiën
Bedragen x € 1.000
Onderhoudslasten havens
Groot onderhoud/planmatig
Regulier onderhoud/correctief

Begroot 2021

Rekening 2021

2.962

2.842

411

586

Wat zouden we doen in 2021?
1. Vervangen kademuur Aardappelmarkt/Nieuwe haven.
2. Deels vervangen en deels renoveren kademuur Dokweg.
3. Versterken kademuur Noorderhoofd.
4. Uitvoeren groot onderhoud aan afmeerpontons waterbus Merwekade en Hooikade.
5. Baggeren Eerste jachthaven, Tweede jachthaven en de Nieuwehaven.
6. Vervangen vloeipalen Merwekade en Lange Wantijkade (aantal nader te bepalen).
7. Repareren en vervangen watertrappen in diverse havens (aantal nader te bepalen).
Wat hebben we gedaan in 2021?
1. De vervangen van de kademuur Aardappelmarkt/Nieuwe haven is voorbereid en wordt in 2022
aanbesteed. De werkzaamheden zijn vertraagd door een gebrek aan personele capaciteit.
2. De vervanging en renovatie van de kademuur Dokweg zijn vertraagd naar 2022 doordat we in
gesprek waren met Rijkswaterstaat over het ontwerp.
3. Versterken kademuur Noorderhoofd schuift door naar 2022 vanwege de vertraagde oplevering
van de 'Prins Clausbrug'.
4. Uitvoeren groot onderhoud aan afmeerpontons waterbus Merwekade en Hooikade is in
voorbereiding.
5. In de Eerste jachthaven is ca. 2.300 m3 gebaggerd. De baggerwerkzaamheden in de overige
havens waren niet noodzakelijk.
6. Vier vloeipalen op de Merwekade en zeven op de Langewantij kade zijn vervangen.
7. In de Wolwevershaven zijn een negental watertrappen vervangen. Verder is de betonnen en
gemetselde watertrap in de Riedijkshaven en Leuvehaven gerenoveerd.
8. Door vorst en slijtage zijn diverse metselstenen op de water/windlijn kapot gesprongen en
vervangen door nieuwe metselstenen.

Riolering
Kerncijfers
Het areaal bestaat uit riolen, persleidingen en duikers. Onderstaande tabel geeft hiervan de lengtes
weer.
Soort riolering
Riolen

632,4 km

Persleidingen

50,7 km

Duikers (verbindingen tussen vijvers)

18,6 km

Kwaliteitsniveau
We zetten in op gebiedsgericht (vervuilingsgericht) reinigen. We reinigen om de vuiluitworp op
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oppervlaktewater te beperken. Daartoe maken we vervuilingsgevoelige plekken vaker schoon dan
andere. Zo voorkomen we belemmering voor het systeemfunctioneren van het riool en bewaken
we de waterkwaliteit.
In de toekomst spelen we, ook met het inspecteren, in op een afweging naar risico’s. De
hoeveelheid te inspecteren leidingen is geen doel op zich. Storingen aan pompen beoordelen we
aan de hand van de plek en functie van het betreffende gemaal binnen het stelsel. De wijze van
storingsafhandeling maken we afhankelijk van de risico’s.
Riolen worden vrijwel uitsluitend vervangen wanneer de kwaliteit ervan hiertoe aanleiding geeft.
Hierbij wordt wel een marge van enkele jaren aangehouden om de werkzaamheden zoveel
mogelijk te kunnen koppelen aan andere noodzakelijke maatregelen in de openbare ruimte, met
name van het wegbeheer. Relining, het riool van binnenuit repareren, is een mogelijkheid wanneer
er geen andere werkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden of het open graven van de
locatie veel maatschappelijke overlast met zich meebrengt.
Een zorg is de toename van wateroverlast door extreme buien als gevolg van de
klimaatverandering. Dit is soms op te lossen door ondergrondse maatregelen. Soms is een andere
inrichting van de bovengrondse openbare ruimte benodigd om de situatie te verbeteren. In het
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is aandacht voor klimaatmaatregelen om wateroverlast te
beperken en is tot 2035 een jaarlijks budget van € 600.000 opgenomen.
Actualiteit beheerplannen
Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een zorgplicht voor de inzameling van
stedelijk afvalwater en op grond van de Waterwet een zorgplicht voor hemelwater en een
zorgplicht voor grondwater. Zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is, schrijft de wet
'Verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken' gemeenten voor te beschikken over een
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In dit GRP is de beleidsmatige, financiële en technische basis
voor het onderhoud van het rioolstelsel vastgelegd. Het GRP 2021-2025 is op 13 juli 2021 door de
raad vastgesteld.
De drukriolering die in 2021 is overgekomen uit het parkschap Biesbosch wordt in 2022
meegenomen in de meerjarenonderhoudsplannen die jaarlijks geactualiseerd worden.
Financiën
Bedragen x € 1.000
Onderhoudslasten riolering

Begroot 2021

Rekening 2021

Groot onderhoud/planmatig

5.577

4.519

Regulier onderhoud/correctief

1.743

2.223

Wat zouden we doen in 2021?
1. Uitvoeren regulier onderhoud aan riolen en gemalen.
2. Renoveren van 70 stuks drukriolering.
3. Renoveren van een nog te bepalen aantal rioolgemalen.
4. Vervangen diverse riolen vooralsnog staan gepland Tesselschadestraat en omgeving (829m) en
Luchtenburg (70m).
5. Relinen diverse riolen, vooralsnog staan gepland: Schotelstraat (154m), Vest (253m), Singel
(631m), Keplerweg (248m), Blaauwweg (440m), Stratosfeerstraat (1052m), Nijverheidsstraat
(394m) en Merwesteinpark (300m).
Wat hebben we gedaan in 2021?
1. Het regulier onderhoud is uitgevoerd (onder andere inspectie, roestig leidingwerk repareren,
olie verversen, pompen vervangen).
2. 70 stuks drukriolering uit de jaren 80 zijn gerenoveerd en aangesloten op telemetrie-systeem.
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3. Uitgevoerde renovaties aan rioolgemalen:

De rioolgemalen Dordtse Hout en Riedijkshaven zijn gerenoveerd.

Bij diverse gemalen zijn nieuwe putluiken gemonteerd met valroosters.

Bij schoonwatergemaal Jantzon en de rioolgemalen Eddingtonweg en Visbrug zijn
nieuwe rvs-buitenopstellingskasten geplaatst.

Bij de rioolgemalen Reeweg Zuid en Dordtse Hout en het bergbezinkbassin
Haaswijkweg zijn nieuwe pompen geplaatst.
4. De vervangingsprojecten zijn uitgevoerd.
5. Gerelined: Schotelstraat 175m, Komatistraat 175m, Blaauwweg Noordzijde 440m,
Merwesteynpark 270m, Keplerweg 260m, Ambachtstraat 135m, Hellenburg 65m, JP Sartre-erf
115m, Brouwersdijk 120m.
6. Rioolreiniging en inspectie uitgevoerd 25 km.
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Financiering
In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van
de gemeente. Afhankelijk van de hoogte en de verwachte duur van het liquiditeitstekort of –
overschot, wordt vermogen tijdelijk of langdurig aangetrokken of tijdelijk uitgezet. Het
uitgangspunt bij het aantrekken van vermogen is dat de kasgeldlimiet optimaal benut wordt door
indien noodzakelijk zoveel mogelijk kort vermogen aan te trekken. In de Wet financiering
decentrale overheden (Wet Fido) zijn drie wettelijke normen opgenomen waaraan de gemeente
moet voldoen.
1. Tijdelijk overtollige middelen boven een vastgestelde drempel moeten worden aangehouden in
de schatkist (van het Rijk). De hoogte van het drempelbedrag hangt af van de omvang van de
begroting.
2. Bij het aantrekken van korte leningen (met looptijd tot 1 jaar) mag het gemiddelde saldo de
kasgeldlimiet niet overschrijden.
3. Het saldo aan aflossingen en renteherzieningen op de bestaande portefeuille lange leningen
(met looptijd van 1 jaar of langer) mag in enig jaar niet hoger zijn dan de renterisiconorm.
Deze normen worden in deze paragraaf beschouwd. Ook wordt specifiek aandacht geschonken aan
het renterisicobeheer en het kredietrisicobeheer. Daarnaast beschouwt deze paragraaf de interne
rente.

Beleidskaders
Een intern kader vormde het treasury-jaarplan 2021, gebaseerd op het financieringsstatuut.
Treasury zorgt voor de beschikbaarheid van geldmiddelen; de controlfunctie is belast met het
toezicht en de bewaking van de aanwending ervan. Vanuit deze rollen is de focus bij treasury
gericht op feitelijke in- en uitgaande kasstromen, terwijl de controlfunctie veelal redeneert in
termen van baten en lasten.
In deze paragraaf staan voornamelijk de kas- en financieringsstromen, de risico's en (compact) de
interne rente centraal. Voor dit laatste is er inmiddels zoveel gereguleerd via het Besluit Begroting
en Verantwoording (BBV), dat is afgezien van een nieuwe rentebeleidsnota. Voor leningen en
garanties gold gedurende heel 2021 nog de door de raad op 12 april 2016 vastgestelde
beleidsnota. Deze nota is eind 2021 geactualiseerd en door de raad vastgesteld op 21 december
2021.

Leningenportefeuille OG/UG
Binnen dit onderdeel gaan we in op de opgenomen en uitgezette geldleningen en de
renteontwikkeling. Ook is het verplichte renteoverzicht opgenomen.

Opgenomen geldleningen
Onderstaande tabel geeft beeld van de mutatie van de totale portefeuille aan opgenomen
langlopende leningen in 2021.
Bedragen x € 1.000
Omschrijving
Stand per 1 januari
Nieuwe leningen
Aflossingen
Stand per 31 december

Bedrag 2021

Gemiddeld percentage

€ 236.884

2,58%

€ 42.328
€ 194.555

2,44%

Gezien de liquiditeitspositie is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op een lening bij de
Triodos bank 10% van de resterende lening (€ 4,9 miljoen) vervroegd af te lossen.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

160

Uitgezette geldleningen
Onder uitzettingen worden verstrekte langlopende geldleningen en beleggingen verstaan. De
mutaties van de uitzettingenportefeuilles gedurende 2021 kunnen als volgt worden weergegeven:
Bedragen € 1.000
Omschrijving

Bedrag

Verstrekte geldleningen
Stand per 1 januari 2021

€ 17.436

Nieuwe leningen

€ 13.893

Aflossingen

-€ 2.509

Stand per 31 december 2021

€ 28.820

Beleggingen
Stand per 1 januari 2021

€ 11.000

Afloop/expiratie

€ 11.000

Stand per 31 december 2021

-

Totaal uitzettingen per 1 januari 2021

€ 28.436

Totaal uitzettingen per 31 december 2021

€ 28.820

Van de nieuwe leningen betreft € 12,8 miljoen leningen aan Arcade (doordecentralisatie
onderwijshuisvesting). In 2021 is de laatste belegging van € 11 miljoen afgelost.

Ontwikkelingen
De rente op de kapitaalmarkt vertoonde in 2021 een iets opwaartse lijn. De rente van een 10jarige staatslening bedroeg begin januari 2021 ongeveer -/-0,49%. Eind december 2021 bedroeg
de rente van een 10-jarige staatslening -/- 0,04%.
De 3-maands Euribor begon het jaar met een rente van circa -/- 0,54%. Gedurende het jaar is dit
rentetarief bijna gelijk gebleven en eind december 2021 bedroeg de 3-maands Euribor ongeveer /- 0,57%. De constantheid van dit rentetarief ligt in lijn met de beleidsrente van de Europese
Centrale Bank (ECB) die gedurende het jaar niet is aangepast. Echter, gezien de huidige
overliquiditeitspositie, vanwege de verkoop aandelen Eneco, is deze beschouwing momenteel iets
minder opportuun.

Rente
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn alle rentekosten en rentebaten
verantwoord op het taakveld Treasury. In het door de Commissie BBV aanbevolen standaard renteoverzicht, zijn enkele regels toegevoegd om aansluiting te maken met het totaal van het taakveld
Treasury. Onderstaande renteschema geeft beeld van de rentelasten van externe financiering, het
renteresultaat en een specificatie van rentetoerekening.
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Bedragen x € 1.000

Overzicht rente Rekening 2021
a1. De externe rentelasten over de lange financiering
a2. De externe rentelasten over de korte financiering
b1. De externe rentebaten
Totaal door te rekenen externe rente
c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
Correctie i.v.m. verwachte afwijking rentepercentage grondexploitaties
c2.
(jaarlijkse herrekening)
Resultaat projectfinanciering Trivire en Yulius (lasten en baten naar eigen
c3.
taakveld)
Saldo door te rekenen externe rente in renteomslag
d1. (Bespaarde) rente over eigen vermogen
d2. Rente over voorzieningen (gewaard. op contante waarde)
De aan taakvelden (programma’s incl. overzicht Overhead) toe te
rekenen rente
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag obv afgerond
e1.
percentage)
e2. Stelpost i.v.m. vertraging uitvoering investeringen vorig dienstjaar
Renteresultaat op het taakveld treasury cf. BBV
f1.

Toegerekende rente aan financiële vaste activa (binnen het taakveld
treasury)

f2.

Dividenden en winstuitkeringen op taakveld Treasury (buiten renteomslag)

f3.

(Bespaarde) rente over eigen vermogen (d1. extracomptabel)

f4.

Treasury-advies

Saldo taakveld Treasury

Primitieve
Begroting 2021

Rekening
2021

5.417

5.418

-

-118

-624

-581

4.793

4.719

-554

-838

-32

-

163

162

4.370

4.043

15.291

15.918

-

-

19.661

19.961

-18.923

-18.679

32

-

770

1.282

591

591

-3.338

-3.528

-15.291

-15.918

-

30

-17.268

-17.573

Toelichting:
a. Dit zijn de werkelijke rentekosten van de huidige leningenportefeuille. De rentekosten op lange
financiering komen marginaal hoger uit door een kleine wijziging op twee aflossingsschema's. Op
de korte financiering is een renteresultaat gerealiseerd door de negatieve rente die wordt
ontvangen op kasgeldleningen en negatieve saldo's.
b. Dit onderdeel betreft de rentebaten. Hieronder valt de rente die ontvangen wordt over uit- en
doorgeleende gelden, waaronder Trivire, Yulius en leningen in het kader van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) en monumentenherstel. Op schatkistbankieren
werd geen rente ontvangen. Voor de (verplichte) toelichting op het schatkistbankieren verwijzen
wij naar de toelichting bij de balans.
c. Het rentepercentage dat aan de grondexploitaties is toegerekend is licht hoger dan bij de
Begroting 2021 werd aangenomen. Daarnaast was de boekwaarde per 1-1-2021 van de
grondexploitaties hoger dan begroot.
e. Aan alle activa die integraal gefinancierd zijn, is een (omslag)rente van afgerond 2,0%
toegerekend.
f. Naast de renteposten zijn binnen het taakveld Treasury (en het programma Algemene
Dekkingsmiddelen) ook de deelnemingen en dividenden/verkoopopbrengst Eneco opgenomen (zie
programma Algemene Dekkingsmiddelen). De kosten treasury-advies hielden verband met een
toets bij een financieringsvraagstuk.
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Risicobeheersing
Om de risico's van treasury te beperken en te beheersen zijn er diverse normen gesteld
waarbinnen een gemeente haar treasury beleid moet uitvoeren. Dit betreft de kasgeldlimiet, de
renterisiconorm, het kredietrisico en het garantierisico.

De kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximale bedrag waarmee de
gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd <1 jaar) mag
financieren: 8,5% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de benutting van de
kasgeldlimiet over 2021 weergegeven.
Bedragen x € 1.000
1) Berekening kasgeldlimiet 2021:
Begrotingstotaal (lasten)

551.012

Wettelijk percentage

8,50%

Kasgeldlimiet

46.836

2) Kwartaaluitkomsten kasgeldlimiet 2021:

Gem. netto vlottende schuld
Kasgeldlimiet
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

-267.650

-264.347

-256.399

-219.469

46.836

46.836

46.836

46.836

-314.486

-311.183

-303.535

-266.305

De gemeente Dordrecht heeft in 2021 het gehele jaar binnen de kasgeldlimietruimte geopereerd.

De renterisiconorm
De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken
(herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in
de Wet Fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is het voorkomen van een
overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar, ter bescherming van de
gemeentelijke financiële positie. Het renterisico is een optelsom van leningen met renteherziening
en aflossingen.
Bedragen x € 1.000
Renterisico's
Renteherzieningen

2021
-

Aflossingen

€ 42.328

Renterisico

€ 42.328

Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal
Wettelijk percentage
Renterisiconorm

Toetsing renterisico aan norm
Renterisico

2021
€ 551.012
20%
€ 110.202

2021
€ 42.328

Renterisiconorm

€ 110.202

Ruimte binnen de norm

€ 67.874

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gemeente Dordrecht met haar financiering in 2021 ruim binnen
de renterisiconorm is gebleven, in de lijn van onze verwachtingen bij de begroting.
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Kredietrisico
Kredietrisico op leningen en beleggingen
Het kredietrisico richt zich op de kredietwaardigheid (en dus risicoprofiel) van de tegenpartijen bij
financiële transacties. Kredietrisico's gelden bij uitzettingen (verstrekte leningen en beleggingen)
en verleende garanties.
Bedragen x € 1.000
Boekwaarde
per 1-1-2021

Risicogroep:
Woningcorporaties

Boekwaarde % per eind
31-12-2021
2021

5.479

4.897

17,0%

Financiële instellingen

11.000

-

0,0%

Overige instellingen volgens Treasurystatuut/gemeentelijk beleid

11.957

23.923

83,0%

28.436

28.820

100,0%

Totaal

Kredietwaardigheid
De woningcorporatie Trivire achten wij op grond van het betaalgedrag en gezien het WSW toezicht
kredietwaardig.
In de volgende tabellen wordt de verdere uitzettingenportefeuille naar kredietwaardigheid
gespecificeerd. De tabel hieronder betreft de uitzettingen bij financiële instellingen, de daarop
volgende tabel betreft de uitzettingen bij andere lenende partijen.
Bedragen x € 1.000
Tegenpartij

Jaar
aanvang

Jaar
afloop

Coupon

Boekwaarde
per 1-1-2021

31-12-2021

Creditratings
januari 2021

2008

2021

5,600%

€ 11.000

€0

A-/BAA1

€ 11.000

€0

CLN ING Bank/GE Euro Capital
TOTAAL

Na het moment van aankoop van de belegging is de creditrating verlaagd. Deze mag volgens de
Wet Fido worden gehandhaafd en behoeft niet tussentijds verkocht te worden. In 2021 is deze
belegging echter geheel afgelost, waarmee er ook geen kredietrisico meer is.
Bedragen x € 1.000
Tegenpartij

1-1-2021

31-12-2021

€ 2.381

€ 2.116

Stichting Wantijbad

€ 50

-

Lening Innovatiefonds Smart City

€ 50

€ 50

Lening verduurzaming hal Vorrinklaan

-

€ 175

Nieuwbouw en renovatieleningen Vereniging Arcade

-

€ 12.791

€ 6.723

€ 5.548

-€ 37,00

-€ 37,00

€ 28

€ 26

€ 2.144

€ 1.793

€ 83

€ 948

€ 369

€ 332

€6

€5

Leningen SVN inz. energiezuinig wonen

-

€8

Lening Breedband Drechtsteden

-

€ 17

€ 159

€ 149

€ 11.957

€ 23.923

Ov. langlop.leningen buiten renteomslag Yulius

Leningen SVN inz. funderingsherstel
Leningen SVN inz. funderingsherstel; Voorziening
Leningen SVN Dichterskwartier iz PWV
Leningen NRF Dordrechts Restauratiefonds
Leningen SVN inz. Startersleningen
Leningen SVN inz. Particuliere Woningverbetering
Leningen SVN inz. Blijverslening

Selfservice vervanging VOB I en II
Totaal
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De uitstaande leningen bij SVN en NRF ultimo 2021 betreffen feitelijk het saldo van vóór 2021
uitstaande leningen, nieuwe leningen en aflossingen. Deze partijen achten wij voldoende
kredietwaardig.
Met Yulius is in 2018 een nieuw afsprakenkader (zie RIS-dossier 2115612) ten aanzien van onder
andere de lopende financieringen gemaakt. De leenschuld is in de afgelopen jaren al aanzienlijk
gereduceerd. Toekomstige extra aflossingen zijn afhankelijk van de verkoopmomenten van
vastgoed.
GetOn betreft een (converteerbare) renteloze lening voor vijf jaar op basis van de subsidieregeling
Smart City. Het betreft een start-up waar een hoger risico aan zit. Dekking voor insolventie is
aanwezig binnen het beschikbaar gestelde subsidiebudget Smart City.
De lening aan het bibliotheekwerk (voorheen VOB) wordt vermoedelijk in 2022 ineens afgelost.

Garantierisico
We kennen als gemeente directe borgstellingen en achtervang. Bij directe borgstellingen staat de
gemeente voor geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende
geldleningen voor een derde partij. Deze leningen zijn veelal aangetrokken voor activiteiten in het
verlengde van de gemeentelijke, publieke taak.
Bij HVC is het garantierisico momenteel zeer beperkt, waarbij we ons steeds mede baseren op de
risicoparagrafen van de in HVC aandeelhoudende Gemeenschappelijke Regeling Gevudo.
De achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is veruit de grootste component en
houdt in dat de gemeente, soms samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van
een waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Door deze
structuur kunnen instellingen die bij een waarborgfonds zijn aangesloten tegen de laagste rente
lenen. Bij de achtervangconstructie WSW dienen bij aanspraken van banken, voor zover het WSW
zelf onvoldoende geld heeft, de corporaties eerst collectief bij te dragen. Vervolgens kan
overgegaan worden tot verkoop/executie van vastgoed. WSW streeft er bij haar toezichtbeleid naar
om het betaalrisico voor gemeenten maximaal 1% te laten zijn. Het achtervang-garantierisico
WSW beschouwt de gemeente als uiterst gering. In 2021 is een nieuwe achtervangovereenkomst
ondertekend.
Het garantierisico van de sportsector wordt jaarlijks beschouwd in het gemeentelijke risicoinventarisatiesysteem. De hallen van Oranje-Wit blijven daarbij aandachtspunt.
Voor verdere specificatie verwijzen wij naar de staat van gewaarborgde geldleningen bij deze
jaarstukken.
De ontwikkeling van de borgstellingen van Dordrecht gedurende 2021 is als volgt:
Bedrag per
1-1-2021

Bedrag per
31-12-2021

Bedragen x € 1.000
% per
eind 2021

HVC Alkmaar (getrapt via GR Gevudo)

32.470

25.691

4,6%

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

7.938

7.579

1,3%

Sportverenigingen en stichtingen

5.661

5.237

0,9%

46.069

38.507

6,8%

533.879

523.814

93,2%

579.948

562.321

100,0%

Vorm
Directe borgstellingen

Achtervang
WSW (woningcorporaties)
TOTAAL
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Schatkistbankieren
Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten tijdelijk overtollige liquide middelen
aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij medeoverheden. Om het cashmanagement
van de gemeenten niet te verstoren mogen de gemeenten een relatief beperkt positief saldo op de
bankrekeningen aanhouden. Gemiddeld per kwartaal mag dit saldo niet meer zijn dan een
vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerelateerd aan de omvang van de totale
begroting.
Tot 1 juli 2021 was de berekening van het drempelbedrag gebaseerd op 0,75% over de eerste
schijf van € 500 miljoen en 0,2% voor alles daarboven. Vanaf 1 juli is de berekening van het
drempelbedrag gewijzigd naar 2% over de eerste schijf van € 500 miljoen en 0,2% voor alles
daarboven.
Bedragen x € 1.000
1) Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2021
Begrotingstotaal

551.012

Drempelbedrag (tot 1-7-2021)
Drempelbedrag (vanaf 1-7-2021)

3.853
10.103

2) Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2021
1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Benutting drempelbedrag

2.268

1.148

19

137

Drempelbedrag

3.853

3.853

10.103

10.103

Ruimte ten opzichte van drempelbedrag

1.585

2.705

10.084

9.966
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Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering
In deze paragraaf beschrijven we de behaalde resultaten op de voorgenomen activiteiten voor
2021 op het gebied van de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van de gemeente Dordrecht.
In 2021 is onder andere gewerkt aan een organisatie die een bijdrage levert aan de ambities die
we hebben als stad. Door de doorontwikkeling van het organisatiemodel is er meer focus gekomen
voor prioritering en integrale afwegingen. Als gevolg van corona is meer aandacht besteed aan
thema's als werkdruk, het creëren van goede werkomstandigheden en thuiswerken.
Een veranderende omgeving en digitalisering betekenen ook het inzetten op een flexibele
organisatie met goede ICT-voorzieningen. Net als de afgelopen jaren zijn in 2021 diverse ICTprojecten en verbetertrajecten gestart om te komen tot een integrale en efficiëntere
bedrijfsvoering, de belangrijkste onder de vlag van 'ICT verandert'.
In deze paragraaf leest u verder ook welke resultaten wij behaald hebben op het gebied van
huisvesting en communicatie.

Organisatieontwikkeling en HR
Ook in 2021 hebben we stappen gezet om als organisatie goed aan te blijven sluiten op wat de
samenleving van ons vraagt. We hebben geïnvesteerd in flexibiliteit en ontwikkeling van
medewerkers om, ook in de dynamiek van coronatijd, met de stad samen onze maatschappelijke
opgaven op te pakken. Dat vraagt wendbare medewerkers, ruimte voor het vakmanschap van
professionals en goed leiderschap.
Opgavegericht werken en flexibel organiseren
In 2021 hebben we de manier waarop we georganiseerd zijn opnieuw scherp gesteld. Met het
opgavengericht werken zijn we met de Agenda 2030 in de realisatiefase terecht gekomen. We zijn
in 2021 daarom gestart met plannen om realisatiekracht toe te voegen aan de bestaande kracht
van het opgavengericht werken. We blijven daarmee zorgen voor focus en versnelling en voegen
daar realisatiekracht aan toe. Ook in 2021 is in veelal digitale samenwerking volop ingezet op
experimenteren, leren en samen resultaten halen in de stad.
Bij het scherpstellen van ons organisatiemodel zorgen we dat we ervoor dat we een wendbare
organisatie mogelijk blijven maken. Flexibiliteit vraagt duidelijkheid en richting en in 2021 hebben
we stappen gezet om dat te versterken. We versterken de personele aandacht en (aan)sturing van
teams omdat daar meer behoefte aan is, mede door corona, maar ook vanwege de krappe
arbeidsmarkt en hoge werkdruk.
2021 stond ook in het teken van de transitie van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
(uitgezonderd de Sociale Dienst Drechtsteden) naar de Servicegemeente als onderdeel van de
Dordtse gemeentelijke organisatie. Gezamenlijk hebben we gezorgd dat we de dienstverlening
vanuit de samengevoegde organisatie konden continueren en is er een start gemaakt met
verbetering van kwaliteit, efficiency, innovatie en integraliteit. Zodat we in Dordrecht en als
centrumgemeente in de regio nog beter kunnen bijdragen aan het realiseren van onze
maatschappelijke opgaven.
Leiderschapsprogramma
In 2021 hebben we ons leiderschapsprogramma afgerond waarbij alle leidinggevenden en de
opgavemanagers geïnvesteerd hebben in het verhelderen van hun rol, gericht op het geven van
richting, het sturen op resultaten en het afleggen van rekenschap. Het nemen van wat afstand en
reflecteren en het investeren in relaties hebben we ook centraal gezet in ons
leiderschapsprogramma. Zo komen we tot compleet leiderschap voor onze mensen en onze stad.
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Leren en ontwikkelen
Persoonlijke ontwikkeling en leren heeft in 2021 stilgestaan én ook weer niet. Door corona is er
minder mogelijk geweest in fysieke opleidingen. Digitaal was er wel veel mogelijk en is er ook veel
georganiseerd, onder andere op ons online leerplatform. En deze hele periode is ook een leerschool
op zich. We zijn gegroeid in digitaal samenwerken, in het vinden van een nieuwer werk-privébalans
en in het telkens flexibel inspelen op wat de coronasituatie van ons vraagt.
Vitale en inclusieve organisatie
Om de organisatie vitaal te houden investeren we doorlopend in de duurzame inzetbaarheid van
onze medewerkers. Via strategische personeelsplanning brengen we in kaart waar versterking
nodig is. In 2021 hebben we hier met het programma 'alle hens aan dek' een impuls aan gegeven.
Daarnaast houden we aandacht voor werkdruk en het voorkomen en terugdringen van verzuim. In
2021 was het verzuimpercentage 4,9%, net binnen onze streefnorm van 5%. We monitoren
gezond en veilig werken via de RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie). In het laatste kwartaal van
2021 hebben we een preventief medisch onderzoek beschikbaar gesteld zodat medewerkers nog
meer zicht krijgen op hun gezondheid. 20% van onze medewerkers hebben daar al gebruik van
gemaakt. Ook hebben we een beleidslijn 60-plus waar acht medewerkers gebruik van hebben
gemaakt.
We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om (afgestudeerde) studenten te
helpen bij hun ontwikkeling door het bieden van stageplaatsen en traineeships. Ons streven is om
op basis van de bezetting in FTE 7% aan stagiairs te werven, in 2021 zaten we op 12,35%. Verder
werd ook in 2021 meegedaan met het Drechtstedelijk traineeprogramma met drie trainees. In
september is een start gemaakt met een MBO leer- en ontwikkelprogramma binnen de organisatie
voor nog eens zeven trainees. Het is belangrijk om juist ook deze doelgroep meer handvatten te
bieden zodat zij hun talent binnen de organisatie verder kunnen ontwikkelen.
Dordrecht wil als organisatie een afspiegeling zijn van de Dordtse samenleving. We hebben de
"verklaring van Dordrecht" (gericht op een transgender vriendelijke arbeidsmarkt) als onderdeel
van Dordrecht Regenboogstad ondertekend. En we zijn het Charter voor Diversiteit aangegaan,
waarbij we bewust aandacht hebben gevraagd voor inclusiviteit boven diversiteit. Juist omdat we
erin geloven dat iedereen meedoet en mee mag doen.
Uitdagingen op organisatie- en personeel vlak
Het jaar 2021 was een jaar waarin de arbeidsmarkt een kentering liet zien. De krapte op de
arbeidsmarkt maakt dat wij medewerkers hebben zien vertrekken en dat openvallende plekken
moeilijk te vervullen zijn. Dit, in combinatie met de transitie en andere organisatievraagstukken,
legde veel druk op de medewerkers. In 2021 hebben we de werkdruk bij u als raad geadresseerd.
Als antwoord op de werkdruk zijn wij een traject gestart om dit te verlagen en waar mogelijk
anders samen te werken. Zo hebben wij ingezet op prioriteren aan de hand van jaarplannen, het
verder professionaliseren van opdrachtgever-/-nemerschap en door meer personele aandacht te
hebben voor medewerkers. Dit traject loopt verder door in 2022.
Hybride werken
Ook in 2021 heeft het personeel van de gemeente Dordrecht als gevolg van de coronacrisis
grotendeels thuis gewerkt. We hebben hierin ons personeel ondersteund door ze waar mogelijk te
faciliteren bij het inrichten van de thuiswerkplek. In 2021 hebben wij daarnaast verder
geïnvesteerd in de voorzieningen, zoals de wifi en het plaatsen van middelen om online vergaderen
te faciliteren.
Als gesproken wordt over hoe het werken in de toekomst eruitziet, komt altijd het hybride werken
naar voren. Wij vinden het belangrijk om daarbij ook rekening te houden met de wensen van onze
medewerkers en te monitoren of hierin iets veranderd. In navolging van het onderzoek van 2020
hebben we een jaar later nogmaals gevraagd naar de ervaringen met het thuis en hybride werken
en wat er nodig is om dit mogelijk te maken. Eind 2021 hebben wij de resultaten meegenomen om
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de koers en fasering van het hybride werken samen met de ondernemingsraad verder te bepalen.
Lokale samenwerking ruimtelijk-economisch domein
De zeven Drechtsteden-gemeenten werken vanaf 2019 meervoudig lokaal samen op de ruimtelijkeconomische opgaven van de Regionale Groeiagenda (Wonen, Werken, Bereikbaarheid, Energie),
de uitvoering van de Regiodeal (Human Capital, Toegepaste Innovatie en Dynamische Oevers) en
Public Affairs en lobby, waarbij Dordrecht de rol van servicegemeente (host) invult. Zie ook
programmakaart Samenwerkend en Verbindend Dordrecht.
In 2021 hebben we de laatste stappen gezet van de inbedding van de ruimtelijk-economische
taken in de organisatie van Dordrecht. Vanaf dit jaar zijn de budgetten ondergebracht in de
Dordtse begroting, is de Regionale Groeiagenda als Dordtse opgave aangewezen en zijn de
medewerkers geplaatst conform de organisatie-principes van Dordrecht. De regionale
samenwerking heeft verder vorm gekregen onder de noemer van Smart Delta Drechtsteden met de
aftrap van de kwartaalbijeenkomsten voor overheid, bedrijfsleven en onderwijs die in de plaats
komen van de regionale Drechtraad-vergaderingen.

Bedrijfsvoering
Niet financiële onrechtmatigheden
Vanaf 2022 is het verplicht om in het kader van de Wet Fido en bijbehorende regelingen eventuele
niet-financiële onrechtmatigheden te vermelden in de paragraaf Bedrijfsvoering. Binnen de
gemeente Dordrecht verklaren wij dat er naar beste weten geen niet-financiële onrechtmatigheden
zijn geconstateerd in 2021.
Klachten
Wanneer iemand ontevreden is over de dienstverlening van een ambtenaar, kan diegene een
klacht indienen bij de gemeente. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de
klager een schriftelijke klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. In 2021 zijn 156 klachten
ingediend bij de gemeente Dordrecht. Dat zijn er 39 meer dan in 2020.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

37

65

59

47

74

92

58

84

107

156

Via het jaarverslag klachten wordt de raad separaat geïnformeerd over de inhoud van de klachten
en de specifieke informatie die bij deze klachten hoort. Het Jaarverslag klachten 2021 is hier te
vinden.
Bezwaarschriften
Bij het schrijven van de paragraaf bedrijfsvoering was het jaarverslag van de adviescommissie
bezwaarschriften nog niet binnen. Hierdoor is er nog geen zicht op het aantal behandelde
bezwaarschriften door voornoemde adviescommissie. Hierover wordt de raad om die reden
separaat geïnformeerd.
Behalve de door de adviescommissie behandelde bezwaarschriften, zijn er ook bezwaarschriften die
niet ter advisering aan de commissie worden voorgelegd, maar waarbij het horen plaatsvindt door
de portefeuillehouder of door ambtenaren.
Bezwaarschriften met betrekking tot belastingen en heffingen - stand per 31 december 2021
Aantal ontvangen bezwaarschriften 2021 WOZ
Waarvan afgehandeld in %
Waarvan toegewezen in %
% afgehandelde bezwaarschriften < 9 mnd.
Aantal ontvangen bezwaarschriften 2021 heffingen (excl. parkeren)
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2.099
60%
50%
100%
438

169

Waarvan afgehandeld in %

90%

Waarvan toegewezen in %

90%

% afgehandelde bezwaarschriften < 9 mnd.

100%

Aantal ontvangen bezwaarschriften naheffing parkeren in 2021

1.362

Waarvan afgehandeld in %
Waarvan toegewezen in %
% afgehandelde bezwaarschriften < 9 mnd.

65%
60%
100%

In 2021 zien wij net als de voorgaande jaren een toename van aantal bezwaren op zowel heffingen
als op de WOZ. Waar de voorgaande jaren de No Cure No Pay bureaus zich vooral bezig hielden
met de WOZ–bezwaarschriften, zien wij nu dat ze zich ook meer richten op de parkeerbelastingen.
In Dordrecht komt 52% van het aantal ingediende bezwaren van No Cure No Pay bureaus.

Huisvesting
Huis van Stad en Regio
Na verstrekking door de raad van het voorbereidingskrediet en het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst met betrokken partners, is achtereenvolgens aan het Schetsontwerp
en het Voorontwerp gewerkt. In december 2021 is het Voorlopig Ontwerp door het college
vastgesteld als basis voor verdere uitwerking in een Definitief Ontwerp. Het is gelukt om het plan
op een zodanige wijze uit te werken dat er sprake is van een getrouwe uitwerking van het
winnende prijsvraagontwerp.
Door het besluit van de colleges van de Drechtstedengemeenten, om de bedrijfsvoeringstaken van
de GR Drechtsteden met ingang van 1 januari 2022 bij de gemeente Dordrecht onder te brengen,
wordt op basis van een onderzoek naar ruimtebehoefte bekeken welke onderdelen in het Huis (of
in de nabijheid daarvan) gehuisvest worden. Advies en besluitvorming vinden begin 2022 plaats.
Gezien de complexiteit van de opdracht is de verwachting dat het gebouw niet eind 2024, maar
begin 2025 kan worden opgeleverd.
In 2021 hebben wij als gevolg van de aanhoudende coronacrisis en de veranderingen die dit met
zich meebrengt, voor de tweede maal een enquête uitgezet onder de medewerkers van de
gemeente Dordrecht, om na te vragen hoe zij aankijken tegen het hybride werken en wat zij nodig
hebben om in het Huis van Stad en Regio hybride te werken. Na bijna twee jaar werken de meeste
medewerkers grotendeels vanuit huis en lijkt bij terugkeer half op kantoor, half thuis werken de
norm te worden. Aansluitend hierop zijn wij in december 2021 gestart met de herijking van onze
werkstijl en werkplekanalyse. De uitkomsten hiervan worden in de loop van 2022 duidelijk en
nemen wij mee in het definitieve ontwerp van het Huis.
Parallel aan het Voorlopig Ontwerp is ook een verdiepingsslag gemaakt voor invulling van de
toekomstige, gezamenlijke publieke dienstverlening in het Huis. Deze resultaten zijn in het plan
flexibel ingepast.
Huidig kantoor
In het huidige stadskantoor is in 2021 minimaal geïnvesteerd in verband met de toekomstige
huisvesting. Dit houdt in dat per grote reparatie, vervanging of aanpassing wordt afgewogen in
hoeverre dit nodig is, zonder dat de kwaliteit van de werkomgeving en de exploitatie van het pand
vermindert. Wel is in 2021 verder geïnvesteerd in de wifi en de digitale vergadervoorzieningen om
het hybride werken voor de medewerkers beter te faciliteren.

Data en informatiemanagement
Dordrecht wil graag een moderne, innovatieve gemeente zijn. Tegelijkertijd willen we een
betrouwbare partner zijn voor de stad. Hiertoe maken we steeds meer gebruik van de
(technologische) middelen. Op dit vlak is de komende jaren nog veel werk te verzetten voor we
deze mogelijkheden en innovaties volledig kunnen benutten. De uitdagingen die hierbij komen
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kijken, zijn zo veelomvattend dat wij ze niet meer met bestaande oplossingen kunnen realiseren.
Onze huidige informatievoorziening is voor een deel verouderd en sluit in veel gevallen niet goed
aan op de nieuwe informatiebehoefte die we bijvoorbeeld hebben rondom de invoering van de
Omgevingswet en het versimpelen van onze dienstverlening. Ook de mogelijkheden die
datagestuurd- en integraal werken ons kunnen bieden, zijn nog niet allemaal te benutten.
Om dit mogelijk te maken is ons applicatielandschap onder de loep genomen, zijn de benodigde
randvoorwaarden geïnventariseerd en hebben we een uitvoeringsstrategie uitgewerkt. Op basis van
deze strategie zijn we gestart met het vervangen en uniformeren van onze verouderde applicaties.
Deze werkzaamheden zijn meerjarig en lopen door in 2022. Daarnaast hebben we op allerlei
fronten in 2021 een bijdrage aan onze opgaven geleverd, onder andere door:

het Klant-, Zaak, & Archiefsysteem verder ingericht voor de onderdelen die nog in Mozaiek
waren ondergebracht en de basis gelegd voor de verdere implementatie in 2022.

de ICT basis voor de nieuwe Omgevingswet en het DSO gelegd.

een ICT-voorziening geïmplementeerd om veilig te kunnen mailen.

nieuwe medewerkers bewuster gemaakt van de kansen en risico's van ICT en data.

mogelijkheden om digitaal met burgers en partners te participeren verkend.

een ICT-hulpmiddel aangeschaft om ons subsidieproces en de aanvraagmogelijkheden te
verbeteren.

de eerste fase van het VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK), ter ondersteuning van de
informatiebehoefte rond ondermijning gerealiseerd.

de kaartvoorziening (Samen op de Kaart) verder doorontwikkeld. Met deze voorziening kunnen
we integraal en met partners in de stad kennis delen en samenwerken.

bestaande producten, zoals de Meerjaren InvesteringsProgrammering, zijn verder
doorontwikkeld en nieuwe producten, zoals de contouren voor de ondersteuning van doelen uit
de omgevingsvisie en ondersteuning van het Sociaal Domein, zijn in verkenning en
ontwikkeling.

een pilot uitgevoerd met 'treetracker'; waardoor we met lidar-gegevens en AI een deel van de
bomeninspectie in de binnenstad digitaal hebben uitgevoerd.
ICT-strategie
In 2019 is een start gemaakt met het 'outsourcen' van onze applicaties, dus niet langer alles in
eigen beheer in eigen rekencentra uitvoeren, maar (deels) uitbesteden. In 2021 is veel werk verzet
om de diverse aanbestedingen voor te bereiden en uit te voeren. Eind 2021 is de gunning van de
digitale werkruimte (DWR) afgerond. Het gunnen van het rekencentrum en de aanbesteding van
devices volgen in 2022.

Communicatie
Team Communicatie was in 2021 onderdeel van het Servicecentrum Drechtsteden en werkt op
basis van een contract dat is samengesteld uit drie delen: de basis, additionele diensten en een
pluscontract. Senior communicatieadviseurs, adviseurs en medewerkers Media & Middelen vallen
onder basis en additioneel (+/- 19.300 uur), de bestuurscommunicatieadviseurs vallen onder het
pluscontract van zo'n 3.700 uur.
In 2021 heeft het team Communicatie een verbeterslag gemaakt met het doel meer tevredenheid
bij opdrachtgevers en de medewerkers. Om meer grip te krijgen op alle vragen van opdrachtgevers
en inzicht in de besteding van uren heeft het team zichzelf georganiseerd in themateams. In deze
themateams wordt bijgehouden hoeveel uren aan de verschillende thema's worden besteed.
Bovendien werken we met intakeformulieren. Hierdoor is duidelijk wie de opdrachtgever is en wat
de vraag behelst. Door tijd te schrijven weten we ook of de begrote uren en werkelijk gemaakte
uren overeenkomen. Volgende stap is een meer integrale aanpak van vraagstukken en focus op de
prioriteiten van de gemeente.
Het jaar 2021 stond voor communicatie weer gedeeltelijk in het teken van de coronacrisis. Met
crisiscommunicatie, inzet van social media en interne communicatie heeft de afdeling
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Communicatie samen met de Dordtse organisatie en de Veiligheidsregio enorm veel inzet gepleegd.
Van maatregelen communiceren, monitoring, tot duiding, van vragen beantwoorden tot
communiceren van overtredingen.
Dordrecht wil aan de hand van de Agenda Dordrecht 2030 verder groeien. Door communicatie,
strategie en public affairs tonen we in beeld, tekst en geluid hoe Dordrecht er in 2030 uit komt te
zien. Dordrecht is een stad waar mensen nu en later goed kunnen wonen, werken, vertoeven en
verplaatsen. Een belangrijk moment was daarom de presentatie van de Agenda Dordrecht 2030,
waarbij we de reserveringen van in totaal € 295 miljoen voor een breed publiek inzichtelijk hebben
gemaakt, onder meer met infographics.
Met de communicatiecampagne 'Wij maken Dordt' maken we onze ambities letterlijk zichtbaar. We
laten inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners zien wat we doen om Dordrecht
toekomstbestendig te maken. En vooral wáárom we dat doen. In 2020 zijn we gestart met een
nieuw beeldmerk en de inzet van minicampagnes. Een minicampagne zoomt in op één onderwerp.
Uiteraard met raakvlakken uit het coalitieakkoord en de Agenda Dordrecht 2030. In 2021 hebben
we tien minicampagnes gemaakt, waarmee we gemiddeld meer dan 32.359 inwoners hebben
bereikt. We hebben hiervoor zes verschillende online kanalen ingezet en één offline kanaal. Er zijn
meer dan 30 mensen geïnterviewd. De 'feel good' onderwerpen hadden het grootste bereik.
Opvallend genoeg is er geen conclusie te trekken welk sociale medium het beste is. Het verschilt
per onderwerp, wat het beste werkt op een bepaald kanaal. Zo heeft de minicampagne 'Duurzame
stad' het best gescoord op Twitter en 'Een levendige binnenstad' het best op Instagram.
Ook in 2021 zijn onze social media kanalen gegroeid. Zo zijn er 5.716 nieuwe volgers bijgekomen
op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Het totaal aantal volgers voor de gemeente
Dordrecht komt nu uit op 35.906. De grootste stijging in 2021 was te zien bij Facebook +1.624
volgers en LinkedIn +1.447 volgers. In totaal plaatsten we 1.543 berichten op de verschillende
social media kanalen. De meeste reacties en daarmee interactie blijft op Facebook en Twitter.
Het afgelopen jaar zijn bewuste keuzes voor de inzet van media en middelen gemaakt. Een van de
hoogtepunten was de opening van de Prins Clausbrug, de eerste keer dat bewoners en andere
belangstellenden een openbare activiteit in de stad (los van raadsvergaderingen) via een
livestream konden volgen. Ook de mensen die fysiek aanwezig waren bij de opening konden door
de livestream op de grote schermen veel meer zien dan gebruikelijk bij dit soort evenementen.
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Verbonden partijen
De gemeente gaat de verbintenis aan met anderen in en buiten de stad om haar doelen te
realiseren en processen tot uitvoer te brengen. Dit zodat de gemeentelijke doelen zo effectief en
efficiënt mogelijk worden gerealiseerd. Er is sprake van een verbonden partij als de gekozen vorm
van samenwerking leidt tot een rechtspersoon waarin de gemeente Dordrecht een bestuurlijk én
een financieel belang heeft. Als alleen sprake is van enkel bestuurlijk (Netwerk Zuidvleugel) of van
enkel financieel belang (bijvoorbeeld subsidie relatie of GR Schadevergoeding HSL-A16-A4) dan
beschouwen we dat niet als een verbonden partij maar als een belangrijke samenwerkingspartner.
Het doel van verbonden partijen is zo maximaal mogelijk bij te dragen aan de lokale, bestuurlijke
ambities met minimale risico’s. De gemeente kan twee rollen hebben richting een verbonden partij,
de rol van eigenaar en van opdrachtgever. Als (mede)eigenaar beslist de gemeente over de
oprichting, het pakket van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verbonden
partij. In die rol neemt ze bijvoorbeeld deel aan het bestuur van de verbonden partij of zijn we de
aandeelhouder die mee stemt over de koersbepaling. Als opdrachtgever geeft de gemeente, binnen
dat afgesproken pakket, aan welke taken ze hoe uitgevoerd wil zien. Tussen beide rollen en de
belangen die daaruit voortvloeien, kan een spanningsveld bestaan. De eigenaarsrol richt zich op de
levensvatbaarheid, continuïteit en beheersen van het 'ondernemersrisico' van de (samenwerking)organisatie. Bij bepaalde samenwerkingsvormen is de gemeente wettelijk verplicht om tekorten
aan te vullen als de financiële resultaten tegenvallen. Als opdrachtgever heeft de gemeente belang
bij een zo goed mogelijke prijs-/kwaliteitsverhouding voor de afgesproken dienstverlening. Soms
komen de rollen samen, bijvoorbeeld in de rol van aandeelhouder. De gemeente wil invloed
uitoefenen op de strategie en investeringen:

beleidsmatig: de uit te voeren activiteiten ten gunste van ons gebied.

qua maatschappelijk verantwoord ondernemen: social return, duurzaamheid en diversiteit
benoemingen en beloningen bestuurders en commissarissen (Wet Normering Topinkomens).

financieel: risicobeheersing, niveau van eigen vermogen organisatie en aandeelwaarde.
Rond bepaalde taken is de samenwerkingsvorm en het schaalniveau door de wetgever bepaald
(onder andere bij de Veiligheidsregio en GGD, dat is op Zuid-Holland Zuid schaal). Bij andere taken
kiezen we op zelf voor de vorm en schaal van samenwerking (Drechtwerk is bijvoorbeeld
georganiseerd op Drechtstedenschaal).
Meer informatie over verbonden partijen treft u in onze Begroting 2022 en de Nota Verbonden
Partijen (2014). Deze nota biedt een kader voor deelname aan en het sturen op de verbonden
partijen van de gemeente. Vanwege het bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belang is sturing
op en monitoring van verbonden partijen gewenst. In het algemeen geldt daarbij: hoe groter het
bestuurlijke (beleidsmatige) en financiële belang is, hoe wenselijker meer inzicht in en effectieve
sturing op onze verbonden partijen is. Zo wil de gemeente bereiken dat de verbonden partij de
overeengekomen opdracht realiseert binnen de daarover afgesproken beleidsinhoudelijke en
financiële kaders. Uiteraard heeft een verbonden partijen zelf ook een eigen verantwoordelijkheid.
Ze moeten rechtmatig opereren, adequaat reageren op nieuwe ontwikkelingen en transparant zijn
in de informatievoorziening. Ze dienen kansen en bedreigingen tijdig te signaleren en hier middels
risicomanagement op te sturen.

Overzicht verbonden partijen
Dordrecht participeerde in 2021 in 15 verbonden partijen, publiekrechtelijke
samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen) en privaatrechtelijke
samenwerkingsorganisaties (NV’s, B.V.’s, stichting of coöperatie). Gedetailleerdere informatie per
verbonden partij treft u in de 'beleidsinformatie' en/of de 'financiële informatie'. Onderstaand ziet u
de soorten verbonden partijen, hun vestigingsplaats en in welke begrotingsprogramma's hun rol tot
uitdrukking komt. Ook ziet u welke risicokwalificatie (hoog - rood, middel - geel of laag - groen) de
verbonden partij heeft. Het risico profiel is een mix van bestuurlijk (inhoudelijk) en financieel
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belang en hoeveel risico er wordt gelopen. Hoe hoger het risico, hoe meer aandacht qua sturing we
voor een verbonden partij hebben.

Een rood risico betekent niet per se dat het slecht gaat met de verbonden partij. Het kan ook
betekenen dat het beleidsmatige of financieel belang van Dordrecht in de partij groot is (> € 5
miljoen). Bijgevolg zullen we (de ontwikkelingen bij) deze verbonden partij goed monitoren en
waar nodig bijsturen. Een laag oftewel groen risico duidt dat de gemeentelijke bijdrage, het
aandeel of belang in de verbonden partij laag is. In dat geval is sprake van een beheersmatige
sturing op afstand. Zit het tussen hoog en laag in, dan is sprake van een gemiddeld risico
(classificatie geel) en sturing.
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Naam verbonden partij

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Soort

GR

Risico

Verbonden aan programma

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht
3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht
4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht
5. Lerend & Ondernemend Dordrecht
7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht
8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht
Financiën van Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR
DG&J ZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht
2.
4.
5.
6.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht
2.
3.
5.
7.
8.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

GR

Leefbaar & Veilig Dordrecht
Sociaal & Zorgzaam Dordrecht
Lerend & Ondernemend Dordrecht
Gezond & Levendig Dordrecht
Leefbaar & Veilig Dordrecht
Groen & Ruimtelijk Dordrecht
Lerend & Ondernemend Dordrecht
Duurzaam & Innovatief Dordrecht
Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht
2. Leefbaar & Veilig Dordrecht
3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

GR

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht
4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht
5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

GR

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

GR

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

B.V.

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht
Financiën van Dordrecht

Merwedelingelijn Beheer B.V.

B.V.

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

N.V.

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht
8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht
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Stedin Holding N.V.

N.V.

Financiën van Dordrecht

BNG Bank N.V.

N.V.

Financiën van Dordrecht

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Stichting

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht
Financiën van Dordrecht

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Coöperatie

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

Coöperatie

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht
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Beleidsinformatie verbonden partijen
Actuele ontwikkelingen algemeen
Als we boven de verbonden partijen gaan hangen en kijken naar trends en ontwikkelingen dan valt
onder andere het volgende op.

De budgetten behorend bij de decentralisatie in het sociale domein staan nog steeds onder
druk. Vooral in de jeugdzorg is daar sprake van.

Omgevingsfactoren, de rol van (mede)overheden, de ontwikkeling van de algemene uitkering
en de financiële positie van gemeenten zijn ook van invloed op ontwikkelingen en
toekomstperspectief van verbonden partijen. Bijvoorbeeld de verwachte veranderingen in
wetgeving zoals de komst van de (weer uitgestelde) Omgevingswet en de evaluatie van de Wet
op Veiligheidsregio's.

De update Wet op Gemeenschappelijke regelingen is, na meermaals uitstel, op de valreep van
2021 nog vastgesteld.

Bij diverse verbonden partijen zijn de effecten van corona merkbaar.

In 2021 is veel aandacht geweest voor de doorontwikkeling van de regionale samenwerking en
onze rolneming bij Stedin en HVC. Door alle colleges en raden van de Drechtsteden gemeenten
zijn meerdere richtinggevende, deel- en finale besluiten genomen over de Drechtstedelijke
samenwerking. Met ingang van 1 januari 2022:
o wordt de Sociale Dienst Drechtsteden aangestuurd via een GR Sociaal (collegeregeling).
o is Dordrecht de servicegemeente voor de bedrijfsvoering.
o is de Drechtraad opgeheven.
o zal in vier kwartaalbijeenkomsten bijeengekomen worden in een triple-helix setting
(overheid, onderwijs, ondernemers en maatschappelijke partners) georganiseerd door
Dordrecht. Deze bijeenkomsten vormen een platform voor ontmoeting en inspiratie.
Actuele ontwikkelingen verbonden partijen
Per verbonden partij ziet u de algemene basisgegevens en leest u wat de belangrijkste (mutaties in
de) ontwikkelingen en risico’s bij die verbonden partij zijn. We geven een korte terugblik op 2021
en melden de actuele ontwikkelingen (status april 2022). Deze beleidsinformatie is ook te
ontsluiten via de programma's.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Onderdelen

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

Website




Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats

www.drechtsteden.nl

www.socialedienstdrechtsteden.nl
De GRD bestaat niet meer, vertegenwoordiging niet meer van toepassing. In de
GR Sociaal (GRS) zijn dat de heren P.J. Heijkoop (voorzitter) en M.D. Burggraaf
(lid) van het AB.
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk
belang

Niet meer van toepassing

Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Niet meer van toepassing, de GRD is aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht
is voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente
geworden per 1-1-2022.
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Risico's

Actuele risico's d.d. april 2022 van de GRS








De coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie geven risico's
dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten
voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis
druk op de aantallen bijstandontvangers, de aantallen schuldhulpverlening
en minimabeleid.
De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele
vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van
intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de
ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie
van het abonnementstarief, de kosten stijgen.
De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q.
verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen.
De kosten bewindvoering blijven stijgen.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ)
Onderdelen

Website

Vertegenwoordiging
Dordrecht
Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Jaarstukken 2021 Dordrecht











Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ)
Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV)
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ)
www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.jeugdzhz.nl
www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl
www.ravzhz.nl
Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Dhr. B.C.M. Stam, lid van Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht.
Dordrecht
Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke
gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling,
onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp.
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Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022











Risico's

Tijdens de COVID-19-epidemie heeft de DG&J personele inzet gepleegd voor
de snel opgerichte COVID-19 uitvoeringsorganisatie. Inmiddels is in de
realisatie van de inhoudelijke doelstellingen zichtbaar dat op de meeste
vlakken personeel van de DG&J weer terugvloeit naar de 'reguliere DG&Jorganisatie', dan wel dat voldoende capaciteit is aangetrokken in de
afgelopen maanden om de reguliere activiteiten op te pakken.
In 2022 worden de programma's Geweld Hoort Nergens Thuis, Veilig
Opgroeien is Teamwerk (VOiT), de beweging naar 0 uithuisplaatsingen, plus
de ontwikkelingen van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming
samengevoegd onder de werktitel V(O)iT (Veilig (Opgroeien) is Teamwerk).
Doel hiervan is alle programma's en projecten met raakvlakken binnen zorg
en veiligheid onder één paraplu te scharen om zo in samenhang tot integrale
en concrete resultaten te komen.
In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GR DG&J het besluit
genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ niet meer een apart
onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt
ondergebracht bij de DGJ. Dit leidt onder meer tot een wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling.
Sinds begin 2021 zijn een Netwerk MT Jeugd ZHZ en een
Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Jeugd ZHZ ingericht. De tien gemeenten
zijn via deze lijn eigenaar van een gezamenlijke ontwikkelagenda. De
ontwikkelagenda betreft de trajecten waarop we gezamenlijk de focus
leggen, omdat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Denk aan
Jeugdhulp Naar Voren, Anders Zorgen en Beter begroten & monitoren.
Uitwerking gebeurt veelal lokaal, met een bestuurlijk en ambtelijk
opdrachtgever per traject. Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J kan zich
hierdoor richten en (beter) focussen op de aldaar belegde (gedelegeerde)
taken.

Per 1 januari 2021 is de DG&J niet meer de vergunninghouder van de
Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De DG&J kan dus niet meer
aangesproken worden op de eisen uit de Wet ambulancevoorzieningen c.a.
In de loop van 2023 zal, zoals nu gepland, ook de detachering van personeel
stoppen.
Actuele risico's d.d. april 2022











De kosten voor het bestrijden van COVID-19 zijn naar verwachting € 63
miljoen in 2021. Als het Rijk deze meerkosten niet volledig vergoedt, volgt
een eenmalige extra inwonerbijdrage in 2022 of latere jaren.
Frictiekosten en onvoldoende afbouw van structurele kosten door de
uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik.
Onvoldoende weerstandsvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene)
tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling
van reserves te hebben).
Boeggolf-effect c.q. zwaardere problematiek door uitgestelde zorg tijdens de
COVID-19-crisis.
Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp.
Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp.
Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp.
(Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang
gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp. Toename
van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ.
Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan
lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(GR OZHZ)
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en
Dagelijks Bestuur
Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur
Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,

Deelnemers

Jaarstukken 2021 Dordrecht
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Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Risico's

Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland.
Dordrecht
De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de
regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het
omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van
vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023
en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt (naar verwachting) gelijktijdig
met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers
ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In
Zuid-Holland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken
bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de
aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de
bouwleges. De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze
afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het
Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft
aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de
bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd. OZHZ
voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel.
Actuele risico's d.d. april 2022







OZHZ merkt de gevolgen van de coronacrisis: extra werkzaamheden zoals
handhaving noodverordening, vergunningverlening voor het vergroten van
terrassen en minder evenementen. De verwachting is dat de legesinkomsten
van extra bouwaanvragen voldoende zijn om de toename in kosten bij OZHZ
en de gemeente te dekken.
Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet kwaliteitsborging bouw).
OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland
taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog
uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen
aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op
taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te
voeren gewaarborgd blijft.
De gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) waren ook
in 2021 nog voelbaar. Anderzijds kan ook worden gesteld dat in Dordrecht
relatief weinig bouwprojecten echt stilliggen als gevolg hiervan. Ook is er
door het opgestelde handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot
maximaal 40 woningen) snel inzicht in de gevallen waar de bouw doorgang
kan vinden en hoeven voor minder initiatieven aanvullende gegevens
aangeleverd te worden.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
(GR VRZHZ)
Onderdelen

Website





Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid
Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC)

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
www.vrzhz.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. A.W. Kolff, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur
(kroonbenoeming)

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht
en Zwijndrecht.
Dordrecht

Vestigingsplaats

Jaarstukken 2021 Dordrecht
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Openbaar of gemeentelijk
belang






Relevante
beleidsinformatie

Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de
regio).
Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het
beheersen van de risico’s).

Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat
alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp
gebeurt).
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022





Risico's

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van:
crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige
hulpverlening.

De afgelopen tijd stonden de bestrijding van de coronacrisis en de kritieke
processen zoals brandbestrijding en hulpverlening voorop. Naar verwachting
kunnen de prioriteiten in 2022 ook weer meer naar de overige taken en
processen worden verlegd, hoewel er situatie in de Oekraïne ook hierop
effect kan hebben.
De GR VRZHZ heeft het ontwerp beleidsplan 2022-2025 vastgesteld.

Landelijke ontwikkelingen: de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's is
afgerond. Waar mogelijk zijn de gevolgen meegenomen bij het opstellen van
het beleidsplan 2022-2025.
Actuele risico's d.d. april 2022







De uittreding van Leerdam en Zederik geeft een financieel tekort van
jaarlijks € 1,5 miljoen. De Veiligheidsregio heeft in 2019 besloten dat dit
tekort niet tot hogere bijdragen van deelnemers moet leiden. Hiervoor past
VRZHZ de komende jaren het kostenniveau aan met als doel een volledig
kostendekkende begroting in 2024. In de tussenliggende jaren wordt de
uittreedsom van Leerdam en Zederik gebruikt om tekorten af te dekken. Het
niet realiseren van een kostendekkende begroting maakt dat de toekomstige
deelnemersbijdrage aan de VRZHZ hoger kan uitvallen.
Naast het oplossen van frictie is sprake van toegenomen kosten voor onder
andere ICT en extra inhuur. Het algemene beeld is dat er steeds minder
ruimte is om ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen. Dit geeft een
financieel knelpunt van € 1 miljoen structureel. In 2021 vond een bestuurlijk
gesprek plaats over het geheel van financiële ontwikkelingen.
De financiële gevolgen van de nieuwe cao-afspraken over functioneel
leeftijdsontslag voor beroepsbrandweer zijn doorgerekend. Er is een
voorziening gevormd die deze lasten volledig afdekt. Het risico op hogere
lasten is hierdoor afgenomen. Nieuwe aanpassingen van de cao en
wijzigingen in het gebruik van de regeling kunnen ervoor zorgen dat de
gevormde voorziening aangevuld c.q. afgeroomd moet worden.

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening
Drechtsteden (Drechtwerk)
Onderdelen

Website








Drechtwerk/Drechtstedenactief
WerXaam B.V.
Assembly partner B.V.
Drechtwerk Diversiteit B.V.
Drechtwerk Groen B.V.

Drechtwerk FrisFacilitair B.V.
https://www.drechtwerk.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. P.J. Heijkoop, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.
Dordrecht

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein
van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten
uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken. Hiermee streeft
de organisatie ernaar dat mensen kunnen werken naar vermogen.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Geen bijzonderheden.
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Risico's

Actuele risico's d.d. april 2022








Rijkssubsidie Sociale Werkvoorziening (SW) niet toereikend en wijzigingen in
bekostigingssystematiek hebben direct gevolgen voor gemeentelijke
bijdrage.
Niet haalbare uitstroom berekening door het Rijk veroorzaakt extra tekorten.
Niet of onvoldoende compenseren van de cao loonsverhogingen veroorzaakt
tekorten.
Ziekteverzuim: een eventueel hoger ziekteverzuim veroorzaakt hogere
personeelslasten.
Niet of niet volledig aflossen van verstrekte geldleningen leidt tot kosten.
De coronacrisis leidt tot inkomstenderving.

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en
Omstreken (Gevudo)
Onderdelen

Via Gevudo participeert Dordrecht in de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland
(HVC). Gezien het belang presenteren we hier ook informatie van HVC.

Website

https://www.hvcgroep.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht





Deelnemers

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Gevudo: Dhr. H. van der Linden, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

HVC: Dhr. M.D. Burggraaf, vertegenwoordiger namens Gevudo
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden
en Zwijndrecht zijn deelnemer. Binnen deze regeling heeft Dordrecht momenteel
op basis van inwonertallen een belang van circa 28%.
Dordrecht
Het doel van Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo): het behartigen
van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in de NV HVC en het daarbij
uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC.
Het hoofddoel van HVC is: ten algemenen nutte werkzaam zijn op het gebied van
het afvalbeheer en de daarmee verbonden opwekking van elektriciteit, benutting
van overige vrijgekomen warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige
toepasbare restproducten; deels met inschakeling van derden.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022





Risico's

Gevudo: Dhr. M.D. Burggraaf, vice-voorzitter Algemeen Bestuur

Zie raadsinformatiebrief (RIS-dossier 2640895) met betrekking tot
warmteambities van HVC.
Door toetreding van onder andere GR Avalex is een stem- en
aandelenbelangverwatering van circa 3% ontstaan. De kans op verdere
verwatering is groot.
Hoewel we op het moment van opstellen van dit verslag nog niet beschikten
over het jaarverslag van HVC heeft HVC aangegeven dat er een resultaat
over 2021 is te verwachten, welke tenminste gelijk is aan het resultaat over
2020.

Actuele risico's d.d. april 2022





Gevudo blijft streven naar verbeterpunten in de governance en discussie
over het werkgebied van HVC, ook in het licht van transitierisico's en
zelfstandige financierbaarheid. Echter het draagvlak daarvoor is bij andere
aandeelhouders en de onderneming zelf vooralsnog beperkt. Het Dagelijks
Bestuur heeft in overleg met het Algemeen Bestuur ervoor gekozen om
externe advisering in te schakelen; welke naar verwachting in de eerste helft
van 2022 eindadvies zal uitbrengen; ook over de eigen rolinvulling van
Gevudo als aandeelhouder. Deze input wordt betrokken bij de eind 2022 te
wijzigen Gemeenschappelijke Regeling.
Hoewel de gemeente formeel garantierisico's loopt bij HVC, houden we op
grond van de risicoparagraaf van Gevudo waarin de risico's van HVC zijn
beschouwd, de risicomonitor op groen.

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR
Kiltunnel)
Onderdelen

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Niet van toepassing
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Website

http://www.kiltunnel.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht




Deelnemers
Vestigingsplaats

Dhr. M.D. Burggraaf, Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

Dhr. R. van der Linden, Lid Algemeen Bestuur
De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard.
Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk
belang

Het Wegschap heeft tot taak het beheren en exploiteren van een niet-openbare
toltunnel onder de Dordtse Kil tussen Dordrecht en 's Gravendeel, inclusief de
daarbij behorende wegen, gebouwen en het tolplein.
Daarbij hoort ook het bevorderen van het gebruik van de tunnel en het heffen
van tolgelden tegen zodanige tarieven dat een rendabele exploitatie is
gewaarborgd. Hierbij dient de veiligheid, zoals ook voorgeschreven in wet- en
regelgeving, van de weggebruiker en de medewerkers altijd te zijn geborgd.

Relevante
beleidsinformatie

Actuele risico's d.d. april 2022






Risico's

De uitvoering voor het groot onderhoud/renovatie van de tunnel in de
periode is in volle gang. De planning is dat het project in 2022 afgesloten
wordt.
In het financieringsplan van deze renovatie is rekening gehouden met een
verlaging van de bijdrage van de garanten met ingang van 2021 structureel
naar € 50.000.
De benodigde leningen voor de renovatie zijn aangetrokken.

Met de Belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst gesloten dat het
Wegschap ook na 2022 geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft in te
dienen.
Actuele risico's d.d. april 2022



In het regeerakkoord van het Rijk is vastgelegd vanaf 2030 rekeningrijden
te introduceren. Het is op dit moment onduidelijk hoe de verdere invulling
hiervan zal plaatsvinden en wat dit betekent voor de tolinkomsten.

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.evides.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, gevolmachtigd aandeelhouder in de Algemene vergadering
van aandeelhouders (AvA)

Deelnemers

Houders van aandelen zijn gemeenten die ten tijde van de oprichting van de
vennootschap vielen binnen het verzorgingsgebied van NV Waterbedrijf
Europoort. Dit betreft een gebied wat zich uitstrekt van Dordrecht, over de
Hoekse Waard naar Rotterdam, Delft en Brielle.
Rotterdam

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Drinkwatervoorziening dient een publiek belang. De B.V. GBE is 50% eigenaar
van de aandelen van het waterbedrijf, Evides NV. De Evides-aandeelhouders
hebben onder meer zeggenschap over de drinkwatertarieven en over het
ondernemingsplan van de NV. Voor een groot deel is de sector gereguleerd via
de Drinkwaterwet. De invloed van Autoriteit Consumenten en Markten (ACM) is
zeer groot. De dividenduitkering is van belang voor een sluitende stadsbegroting.
Dordrecht draagt een financieel belang van 7% in de B.V. (Overigens
presenteren we bij de financiële gegevens van Evides de gegevens van de NV).
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Relevante
beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022






Risico's

In 2022 zal de huidige directeur van GBE, dus niet van de NV, zijn
werkzaamheden beëindigen. Een opvolger is voorgedragen aan de
aandeelhoudersvergadering.
Er zijn vergevorderde gesprekken gaande met Zeeuwse aandeelhouders van
Delta/PZEM, waarbij deze het stemrecht in Evides NV weer zelf gaan
uitoefenen. Dit dient het publieke belang. GBE heeft er in 2021 mee
ingestemd de statuten van de NV op dit punt te wijzigen. De verwachting is
dat rechtstreekse toetreding in 2022 zal plaatsvinden.

De minister geeft naar aanleiding van de motie van Kamerlid Diks in 2021
via een noodmaatregel ingegrepen bij de ACM, door de gereguleerde
vermogenskostenvoet voor drinkwaterbedrijven voor 2 jaar te bevriezen.
Desondanks blijft grote zorg bij de drinkwaterbranche bestaan over de
toekomstgerichtheid van de regelgeving, waarbij de financiële problematiek
van drinkwaterbedrijf Vitens als voorbeeld voor de sector dient. De weighted
average cost of capital (WACC) was in 2011 nog 6%, de huidige WACC
2020–2021 van 2,75% wordt door de drinkwaterbedrijven als (te) laag
ervaren. Zij geven aan bij een verdere verlaging hun taken niet meer
adequaat te kunnen financieren en uitoefenen. De eigen formele
gemeentelijke invloed om ACM tot andere inzichten te brengen is overigens
zeer beperkt aangezien deze aandeelhouders, hoewel publiek van karakter,
niet als rechtstreeks belanghebbende in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) ziet.
Actuele risico's d.d. april 2022




Regulering (zie toelichting bij de ontwikkelingen).
Op termijn (omstreeks 2026) is forse verlaging van dividend niet uitgesloten
indien de ACM-regulering niet toekomstbestendig wordt gemaakt, naast dat
één en ander al eerder vooral gevolgen kan/zal hebben voor de eigen
bedrijfsvoering van Evides. Dat gemeenten de komende jaren nog een
redelijk stabiel dividend mogen verwachten, is mede het gevolg van eerder
opgespaarde resultaten en afspraken daarover met aandeelhouders om deze
later uit te keren. Om die reden houden we de risicoclassificatie nog laag,
tenzij er zich onverwachte materiële ontwikkelingen voor gaan doen.

Merwedelingelijn Beheer B.V.
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

http://www.merwedelingelijn.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M. D. Burggraaf, gevolmachtigd aandeelhouder en lid Algemene vergadering
van aandeelhouders (AvA)

Deelnemers

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden,
Gorinchem, Leerdam en Geldermalsen.
Gorinchem

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Het bevorderen en zorg dragen voor een verdere impuls van de spoorlijn
Merwedelingelijn (spoorverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen). Het doel
is om een tijdige, doelmatige, duurzame en veilige verbeteringen aan de
infrastructuur van en rond de spoorlijn te bewerkstelligen.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Op dit moment houdt de Merwedelingelijn Beheer B.V. zich nog bezig met de
ontwikkeling van de halte Gorinchem Noord. De verwachting is dat deze halte in
2026 gerealiseerd is. Wanneer dit het geval is, zijn alle taken van de BV, zoals
opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, gerealiseerd.
Ook werkt de gemeente Dordrecht op dit moment, in samenwerking met ProRail
en de provincie Zuid-Holland, aan een uitbreiding van de fietsenstalling bij
station Stadspolders, om op die wijze een impuls te geven aan de
Merwedelingelijn. De uitvoering van dit project stond gepland in de tweede helft
van 2021, maar is door bodemvervuiling en intern personeelsverloop vertraagd,
er moet nog met de uitvoering gestart worden. De uitvoering staat vooralsnog
gepland in het laatste kwartaal van 2022, dit is echter nog afhankelijk van de
gevolgen van de aangetroffen bodemvervuiling.
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Risico's

Actuele risico's d.d. april 2022
Op dit moment worden verschillende scenario's bestudeerd voor de afwikkeling
van de bodemvervuiling. De mogelijkheid bestaat dat hier meerkosten uit
voortvloeien die niet kunnen worden opgevangen binnen het huidige budget voor
de fietsenstalling. Het is op dit moment echter nog te vroeg om concreet voor te
sorteren op een bepaalde uitkomst.

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Drechtsteden N.V.
Onderdelen

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden groep bestaat uit
verschillende onderdelen:








Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital B.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital Beheer B.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer N.V.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Projecten C.V.

Website

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Kil III C.V.
We geven onderstaand de informatie van de holding aan.
https://www.rom-d.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf vertegenwoordigt Dordrecht rechtstreeks in de ROM-D
Capital B.V en de overige onderdelen van de ROM-D.

Deelnemers

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht,
Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Rotterdam.
Dordrecht

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

De hoofddoelstelling van de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden
(ROM-D) is het versterken en uitbouwen van de regionale economie. De CV's
ontwikkelen terreinen, Capital dient voornamelijk als financier, naast BNG bank.
Dordrecht draagt een financieel belang van 29,73% in de Capital B.V. en een
direct belang van 7,4% in Kil III C.V. Daarnaast heeft Dordrecht een belang van
69,0% in de Holding N.V.
Het financiële en inhoudelijke belang voor Dordrecht zelf zit vooral in Kil III CV.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022






Risico's

De aandeelhoudersvergadering heeft een drietal nieuwe projecten
goedgekeurd voor uitvoering, te weten het project verplaatsing Dolderman,
het project Veerweg te Hendrik-Ido-Ambacht en stemden aandeelhouders in
met een niet-risicodragende rol van ROM-D in het project Nedstaal. Wel is er
een tijdelijke financiering van 15 miljoen aangegaan onder garantie van
gemeente Alblasserdam. Tot slot zijn er ook nieuwe verzoeken voor
betrokkenheid van de ROM-D binnen gekomen die verder worden besproken.
Dit betreft onder meer een verzoek van het Havenbedrijf om medewerking
te verlenen aan de beoogde bedrijfsverplaatsing binnen Dordrecht, een
onderzoek naar de mogelijkheden tot aankoop van het Citadelterrein te
Hendrik-Ido-Ambacht en een verzoek van de gemeente Zwijndrecht om
namens hen de onderhandelingen te voeren voor de herontwikkeling en
uitgifte van het voormalige Loveld-terrein.

Aandeelhouders oriënteren zich op mogelijke nieuwe projecten, die door
ROM-D uitgevoerd kunnen gaan worden.
Actuele risico's d.d. april 2022





Jaarstukken 2021 Dordrecht

De gemeente Rotterdam heeft te kennen gegeven uit te willen treden als
aandeelhouder. De overige aandeelhouders zijn nog in gesprek over de
koopprijs van de aandelen, welke dan door deze CV zelf worden terug
gekocht.

De risicoclassificatie 'hoog' is vooral van toepassing op de projecten-CV
vanwege een jaarlijks, nog steeds toenemende, negatieve algemene reserve
ad € 2,3 miljoen en het momenteel nog ontbreken van een voldoende
concreet ontwikkelingsperspectief, waarbij de financiële positie van die CV
wordt verbeterd. Zie ook hierboven. Dit vormt tevens een latent hoog risico
voor de waarde van het kapitaal dat door Capital is verstrekt (€ 3,9
miljoen).
De negatieve reserve bij Kil III is in 2021 omgebogen naar een positief
beeld. De winstreserve aldaar is nu vooral 'op papier' omdat de totale
liquiditeitspositie van het ROMD-construct geen ruimte biedt voor uitkering,
het project bovendien niet voltooid is en de middelen mogelijk weer worden
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ingezet voor andere projecten. De aandeelhouders zijn ook niet voornemens
om winst aan zichzelf uit te laten keren.

Stedin Holding N.V.
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.stedingroep.nl/

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid van de aandeelhouderscommissie (AHC) en
gevolmachtigd aandeelhouder en lid van de algemene vergadering van
aandeelhouders (AVA)
Momenteel zijn 44 gemeenten aandeelhouder van Stedin. De gemeente
Dordrecht bezit 9,05% gewone aandelen en daarnaast sinds 2021 10%
cumulatief preferente aandelen.
Rotterdam

Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Risico's

Stedin Groep beheert de aandelen van Stedin Beheer en van de Delta
Netwerkgroep (DNWG), welke Enduris als netbeheerder heeft en draagt zorg
voor de concernfinanciering. Stedin en Enduris verzorgen samen met
hoogspanningsbeheerder Tennet het transport van elektriciteit en gas in ZuidHolland, Zeeland en voor een klein deel in Friesland. De reden van participatie
heeft een historische achtergrond: oprichting van een gemeentelijk
energiebedrijf dat later samenging met andere bedrijven. In de Wet
Onafhankelijk Netbeheer is het overheidsbelang in energienetwerken bevestigd.
Het onderhoud wordt hoofdzakelijk verricht door dochterondernemingen Joulz en
Delta Infra.
Met betrekking tot de gemeente, draagt deelname in de partij door middel van
het dividend dat we ontvangen bij aan de sluitendheid van de stadsbegroting.
Ons aandeel geeft (beperkte) invloed op majeure investeringsbeslissingen van de
onderneming Stedin.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
De raad heeft besloten tot verwerving van cumulatief preferente aandelen voor
een bedrag van maximaal € 20 miljoen. De storting heeft in juli 2021 plaats
gevonden. In combinatie met deze uitgifte zijn de statuten van de groep en het
reglement van de aandeelhouderscommissie gewijzigd. In 2021, nadien, is de
kapitaalbehoefte van Stedin geactualiseerd en is ook de regelgeving door ACM
bekend gemaakt. Er ontstaat nieuwe kapitaalbehoefte. Dordrecht heeft zich bij
de aankoop van de nieuwe aandelen erover uitgesproken dat zowel het Rijk als
gemeenten welke in het verzorgingsgebied, maar geen aandeelhouder zijn, eerst
aan zet zijn. Los van de financiële perikelen: één van de schaarstes waarmee
Stedin steeds vaker te maken krijgt, is het gebrek aan ruimte voor de uitbreiding
van het elektriciteitsnet. Hiervoor moet op tijd meer boven- en ondergrondse
ruimte worden gereserveerd, vindt de netbeheerder. Ook is er personele
schaarste.
Actuele risico's d.d. april 2022
Met de huidige reguleringsmethode én zonder participatie van het Rijk is snelle
energietransitie financieel niet mogelijk. Dit probleem overstijgt de draagkracht
van het collectief van gemeenten.
Het dividendperspectief (over de normale aandelen) is en blijft zeer zorgelijk.
Bijvoorbeeld over 2021 wordt naar verwachting in 2022 slechts € 50.000
uitgekeerd.

BNG Bank N.V.
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.bngbank.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf (aandeelhouderschap)

Deelnemers
Vestigingsplaats

Het Rijk en Nederlandse gemeenten.
Den Haag

Jaarstukken 2021 Dordrecht

186

Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Risico's

De BNG is een bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijk belang. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de
andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een
hoogheemraadschap. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de
BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor
de burger. Daarmee is de bank nog steeds essentieel voor de publieke taak,
maar de gemeente heeft ook alternatieve financieringsmogelijkheden. Klanten
van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van
volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Verreweg het
grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat
deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022
Over 2021 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van € 236
miljoen (2020: € 221 miljoen). Hierin tevens een fout (informatie te laat
geleverd) begrepen die de bank € 57 miljoen heeft gekost, maar die niet in de
dividendverdeling zal worden betrokken. De bank is in gesprek met de
Nederlandsche Bank om alsnog tot een proportionele uitkomst te komen.
Actuele risico's d.d. april 2022
De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank
geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde
marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor
2022 kan/wil de bank daarom niet maken.

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.vitrumnet.nl

Vertegenwoordiging
Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur en penningmeester

Deelnemers

De stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden (26 non profit
certificaathouders) heeft als primair doel het houden van aandelen van de
Breedband Drechtsteden Groep BV. Deze BV bedient samen met de dochter BV's
Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet
BV (voor alle andere activiteiten) de relaties.
Dordrecht

Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een
glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het
beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de
Breedband Drechtsteden Groep BV.
Breedband Drechtsteden Groep B.V. bestaat uit de volgende
werkmaatschappijen:


Relevante
beleidsinformatie

Risico's



Breedband Drechtsteden BV (bediening oprichters in de non-profit sector
waaronder GRD/Dordrecht).

VitrumNet BV (commercieel).
Op het circulaire bedrijventerrein Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht is
gestart met de realisatie van een digitale infrastructuur die alle locaties op het
terrein samenbrengt. Dit wijkt af van de reguliere aanpak waarbij per aansluiting
wordt gewerkt. Door alle locaties aan te sluiten ontstaat een goede basis voor
unieke, digitale innovaties en toepassingen die de groep ook elders in kan gaan
zetten.

Geen bijzonderheden. De financiële gegevens betreffen vastgestelde en
voorlopige gegevens van Breedband Drechtsteden Groep. STAK is vooral een
juridisch vehikel.

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

www.leerpark.nl

Jaarstukken 2021 Dordrecht
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Vertegenwoordiging
Dordrecht

Deelnemers
Vestigingsplaats
Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Risico's





Dhr. P.J. Heijkoop, gevolmachtigd lid en voorzitter Algemeen Leden
Vergadering (ALV)
Dhr. J.H.S. Goossensen, bestuurslid (bestuurslid A)

Dhr. N.J de Wit, bestuurslid
De gemeente Dordrecht en het ROC Da Vinci College (Stichting Regionaal
opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid).
Dordrecht
De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. is op 26 juni 2003 opgericht en heeft
als hoofddoelen:
7. Het namens de leden selecteren van een marktpartij en het namens de
leden contracteren van die marktpartij, om op het terrein gelegen aan de
Maria Montessorilaan en omgeving scholen, woningen, winkels, kantoren,
bedrijfsruimten, openbare ruimten en infrastructuur te realiseren.
8. De realisatie van het Leerpark tegen de scherpste prijs en hoogst bereikbare
kwaliteit te laten plaatsvinden.
9. In alle fasen van de ontwikkeling van het Leerpark op te treden als
aanbestedende dienst krachtens de Europese richtlijnen.
De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. bestaat uit de leden - Stichting
Regionaal Opleidingscentrum Da Vinci College en de Gemeente Dordrecht, en
fungeert als opdrachtgever voor de fysieke realisatie van het Leerpark binnen
aangegeven kaders (programma’s, randvoorwaarden en budget van de leden).
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022



Inhoudelijk:

o
o

Realisatie bouw woningen/appartementen op perceel 5C.

o
o
o
o
o

Voorbereiding huisvesting HBO-onderwijs.

Realisatie entreegebouw op perceel 6D2 bestemd voor HBOonderwijs en aansluiting op de Duurzaamheidsfabriek.
Doorontwikkeling Leerpark tot Campus.
Start realisatie Maakfabriek/startersmilieu op perceel 6C.
Voorbereiding spoorhalte (sprinter/lightrail).
Woningbouw perceel 2F.




Overig: parkeeronderzoek en geluidsscherm spoor.



Voorzieningen als de Duurzaamheidsfabriek (DZHF) maken in hun exploitatie
gebruik van subsidies. Daarom wordt ingezet verwerving van nieuwe
subsidiestromen door actieve lobby, onder andere via Smart Industry, en de
ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW) en provincie Zuid-Holland. In 2021 zijn een aantal
lopende subsidietrajecten formeel vastgesteld. Hierbij is gebleken dat een
deel van de projectmanagementkosten niet subsidiabel zijn, waardoor de
subsidies lager zijn vastgesteld.

Organisatorisch/sturing: bekijken of de Coöperatie Ontwikkeling Leerpark
kan worden beëindigd of moet worden omgevormd.
Actuele risico's d.d. april 2022




Terugval huurinkomsten DZHF in 2020 en 2021 ten gevolge van
beperkingen vergaderarrangementen en evenementen vanwege COVID-19.
Het budget voor exploitatiebijdragen DZHF vanuit de deelnemers raakt
uitgeput. De afgelopen jaren is onder andere door nieuwe financiering, het
vergroten van de huurinkomsten gestuurd op het sluitend krijgen van de
exploitatie. Desondanks is de verwachting dat ook de komende jaren de
begroting zonder partnerbijdrage niet geheel sluitend zal worden.

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)
Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.wijkendordrecht.nl/energiedordrecht

Vertegenwoordiging
Dordrecht




Deelnemers
Vestigingsplaats

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, bestuurslid (Algemene leden vergadering)

Dhr. J.M. Leemans, ambtelijk lid
NV Huisvuilcentrale Noord-Holland en de gemeente Dordrecht.
Dordrecht

188

Openbaar of gemeentelijk
belang

Relevante
beleidsinformatie

Doel van de coöperatie is het versnellen van de uitvoering van het gemeentelijk
energiebeleid, het tot stand brengen van leerwerkverbindingen op het gebied van
duurzame energie en het tot stand brengen van een revolverend fonds voor het
doen van duurzame investeringen.
Actuele ontwikkelingen d.d. april 2022





Risico's

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Windturbine Krabbegors: eind 2021 heeft de Raad van State nog geen
uitspraak gedaan in de hoger beroepszaak, een zittingsdatum is nog niet
gepland. Aan het verkrijgen van de SDE subsidie zijn voorwaarden
verbonden. In loop der tijd heeft de ECD meerdere malen aan de
subsidieverstrekker uitstel voor de bouw gevraagd en gekregen. Een
belangrijke voorwaarde is dat de windmolen binnen vier jaar na het
verkrijgen van de subsidie in bedrijf moet zijn. Dat betekent dat de
windmolen uiterlijk 4 maart 2023 in gebruik moet zijn. Deze datum, zonder
uitspraak, is niet haalbaar zodat (een deel van) de SDE subsidie komt te
vervallen. Dit verlies in combinatie met de rente ontwikkelingen in de markt
en de oplopende bouw- en productiekosten zorgen er voor dat er met deze
windturbine geen rendabele businesscase is te realiseren. De ECD heeft
daarom besloten om af te zien van de ontwikkeling en de ontwikkel kosten
in 2022 als verlies te boeken.

In de jaren 2022-2030 gaat de ECD zich toeleggen op het versnellen van de
energietransitie door vorm te geven aan het door de gemeente gewenste
zonneoffensief. Hiervoor zal zijn een projectleider zonne-energie in dienst
nemen.
Actuele risico's d.d. april 2022



Zonneweides Amstelwijck en Crayestein: zijn in bedrijf. Risico's van uitval en
diefstal van panelen zijn gedekt met een verzekering.
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Financiële informatie verbonden partijen
Onderstaand treft u een totaal overzicht van de financiële gegevens van onze verbonden partijen.
Per verbonden partij melden we de ontwikkeling van het eigen en vreemd vermogen over 2020 en
2021. Tevens melden we het (verwachtte) resultaat 2021 van de verbonden partij. En voor zover
dit van toepassing is melden we welk aandeel, financieel en procentueel, de gemeente Dordrecht
heeft in de verbonden partij. Bij een gemeenschappelijke regeling gaat het dan om het aandeel op
basis van de vaste gemeentelijke bijdragen (zoals de algemene inwonersbijdrage), maar bij andere
verbonden partijen (zoals NV's) kan het gaan om bijvoorbeeld het dividend op basis van het
percentage aandelen. De onderstaande cijfers zijn van april 2022 en hebben conceptstatus als het
(algemeen) bestuur van de verbonden partij nog moet besluiten.

Jaarstukken 2021 Dordrecht
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Naam Verbonden partij

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

2020

2021

2020

€ 2.345.000

€ 1.988.000

Resultaat

2021

2020

Financieel aandeel Dordt in
jaarrekening

2021

€ 1.412.000

2021 in %

2021 in Euro's

€ 56.038.000

€ 54.711.000

€ 446.000

54%

€ 173.829.000

31%

€ 50.537.000

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en
Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

€ 3.114.000

€ 2.297.000

€ 44.708.000

DGJ €
DGJ € 0, RAV
128.000, RAV
€ 58.680.000
€ 0, SOJ -/- €
€ 0, SOJ -/- €
3.924.000
5.674.000

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid (GR OZHZ)

€ 3.509.357

€ 3.055.628

€ 12.363.119

€ 11.954.139

€ 618.000

€ 266.789

32,3%

€ 9.013.767

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid (GR VRZHZ)

€ 6.311.000

€ 3.308.885

€ 62.293.000

€ 76.220.183

€ 5.000

-€ 9.000

30%

€ 11.032.760

Gemeenschappelijke regeling Sociale
Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

€ 2.856.000

€ 1.279.000

€ 29.112.000

€ 22.340.000

€ 2.840.000

€ 1.279.000

60%

€ 2.386.000

Gevudo: € 30.000
Gevudo:
€0
Gevudo nihil: HVC
HVC: €
HVC: €
n.n.b.
142.293.000
849.809.000

Gevudo: nihil,
HVC n.n.b.

Gevudo: nihil;
HVC: € 15,2
miljoen

Gevudo nihil;
HVC n.n.b.

pm

pm

€ 32.618.000

€ 2.878.000

€ 5.316.000

42%

€ 13.032.000

€ 754.000.000 € 46,7 miljoen € 47,9 miljoen

n.v.t.

n.v.t.

PM

n.n.b.

n.n.b.

Kil III: € 1,7
miljoen batig,
pm/zie
projecten CV:
beleidsinfo
€ 0,2 miljoen
verlies

n.v.t.

n.v.t.

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking
Dordrecht en Omstreken (Gevudo)
Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel
Dordtse Kil (GR Kiltunnel)
B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides
Merwedelingelijn Beheer B.V.

ROM-D: Holding Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

€ 5.815.000

€ 11.130.000

€ 19.621.000

€ 535.200.000

€ 558.000.000

€ 713.000.000

€ 250.000

PM

€ 109.000

pm/zie beleidsinfo pm/zie beleidsinfo pm/zie beleidsinfo

PM

pm/zie
beleidsinfo

Stedin Holding N.V.

€ 2,9 mrd

€ 3,2 mrd

€ 4,7 mrd

BNG Bank N.V.

€ 5,1 mrd

€5,1 mrd

155,2 mrd

€ 3.681.000

€ 4.262.000

€ 2.681.000

€ 2.231.000

€ 0 ( na
kapitaalstorting
leden)

€ 0 ( na
kapitaalstorting
leden)

€ 8.069.282

€ 8.041.000 -/- € 462.806 -/- € 270.000

€ 1.530.545

€ 1.424.510

€ 118.006

Stichting Administratiekantoor Breedband
Drechtsteden
Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

Jaarstukken 2021 Dordrecht

€ 4,9 mrd

€0

€ 42 miljoen

€ 21 miljoen

n.v.t.

n.v.t.

144 mrd € 221 miljoen

€236 miljoen

n.v.t.

n.v.t.

€ 830.000

n.v.t.

n.v.t.

€ 36.274

€ 932.000

€ 48.416

€ 10.806

60%
organisatiekosten
Coöperatie, Coöperatie € 36.700,
50% DZHF
DZHF € 135.000.
50%

€ 5.403
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Grondbeleid
In deze paragraaf wordt het grondbeleid over 2021 toegelicht. De nadruk ligt daarbij op
verslaglegging over het afgelopen jaar en een doorkijk op de korte termijn. In de Prognose 2022
wordt verder ingegaan op de financiële positie van het grondbedrijf op de lange termijn. De
prognose 2022 zal in juni/juli ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.
De raad heeft op 19 juni 2012 besloten (zie RIS-dossier 850344) om in de paragraaf grondbeleid
niet inhoudelijk in te gaan op de projecten. Voor een toelichting op de projecten wordt daarom
verwezen naar de specifieke projectrapportages en de prognose Grondbedrijf. Ten aanzien van de
grote projecten verwijzen we naar de grote projectbladen als onderdeel van deze jaarstukken.
Per 31-12-2021 bedraagt de stand van de reserve grondbedrijf € 20,24 miljoen en het totaal aan
risico's ten laste van het weerstandsvermogen bedraagt € 2,5 miljoen (gewogen risico bij 75%
zekerheid). De stand van de reserve is lager dan verwacht in de Prognose Grondbedrijf 2021, waar
rekening werd gehouden met een stand tussen de € 34,6 en € 35,7 miljoen. De risico's zijn met
ongeveer € 0,75 miljoen afgenomen ten opzichte van de Prognose Grondbedrijf 2021.
De informatie in de paragraaf maakt onderdeel uit van het begrotingsprogramma Bouwend en
Bereikbaar Dordrecht. Met de exploitatie van gronden draagt het grondbedrijf bij aan de
doelstellingen van de stad. De centrale ambitie hierbij is een vitale stad (en regio) met
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijfsleven. De doelstelling die hiermee wordt
bereikt is het oplossen van ruimtelijke ontwikkelingsproblemen en een duurzame, ruimtelijke
ontwikkeling van de stad. De ambitie van de gemeente met betrekking tot de woningbouwopgave
is om de komende 10 jaar in te zetten op de realisatie van 10.000 woningen. In het
Coalitieakkoord 2018-2022 wordt uitgegaan van de toevoeging 4.000 woningen en 4.000 banen in
de komende 4 jaar. Uitgangspunt hierbij is dat Dordrecht inzet op schaalvergroting om de sociaaleconomische positie van Dordrecht en de Drechtsteden te verbeteren.
De exploitatie van gronden bestaat uit de ontwikkeling van nieuwe woon- en werklocaties en het
beheer van gemeentelijke grondposities. Daarnaast hebben we een strategische voorraad gronden
(Materieel Vast Actief) die hiervoor in de toekomst kan worden ingezet.
Achtereenvolgens wordt kort de visie op het grondbeleid toegelicht, waarna wordt ingegaan op het
resultaat 2021 en de gevolgen daarvan voor de reservepositie en het weerstandsvermogen.

Visie op het grondbeleid
Het grondbeleid van de gemeente Dordrecht is vastgelegd in de Nota grondbeleid 2018 en is
bedoeld om uitvoering te geven aan de ruimtelijke kaders die gesteld zijn binnen de Structuurvisie
2040. In de nota zijn de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uit 2016
verwerkt en gelijktijdig zijn door het college een aantal richtlijnen voor gronduitgifte vastgesteld.
Het uitgangspunt hierbij is dat gronduitgifte in concurrentie plaatsvindt. Het grondbeleid laat zich
het best kenmerken als situationeel grondbeleid. Per locatie wordt beschouwd welke
ontwikkelstrategie het best past bij de doelstellingen en ambities van de gemeente Dordrecht.
Ondanks deze terughoudendheid vinden we het van belang bij gebiedsontwikkeling een sterke
regierol te vervullen. In een vroeg stadium formuleert de gemeente programmatische en
kwalitatieve uitgangspunten. Bij voorkeur worden hier met ontwikkelaars anterieure afspraken over
gemaakt, evenals over het kostenverhaal. Mocht dit niet lukken dan zal met een exploitatieplan
kostenverhaal en eventuele kwaliteitseisen worden afgedwongen.

Resultaat 2021
In dit onderdeel wordt ingegaan op de verschillende producten die van invloed zijn op het resultaat
van het grondbedrijf. Hieronder vallen de resultaten van de grondexploitaties en de strategische
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grondvoorraad. Het resultaat over 2021 wordt uitgedrukt in de stand van de Algemene reserve
grondbedrijf.

Actualisatie resultaten grond en -erfpachtexploitaties
Jaarlijks worden de technische uitgangspunten voor het bepalen van het financiële resultaat
geactualiseerd. Bij deze actualisatie worden in de exploitaties de kosten en opbrengsten over het
afgelopen jaar verwerkt en worden aanpassingen aan de hoogte van de parameters voor kostenen opbrengstenstijging doorgevoerd. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de parameter- en
grondprijzenbrief 2022 die door het college wordt vastgesteld. De definitieve resultaten zijn
verwerkt in deze jaarrekening.
Het resultaat is het saldo van de positieve en negatieve resultaten van de projecten op eindwaarde.
In onderstaande tabel is de mutatie van de totale portefeuille ten opzichte van voorgaand jaar
weergegeven onderverdeeld naar de categorieën bouwgronden in exploitatie, exploitaties in
voorbereiding en derden ontwikkelingen.
Bedragen x € 1.000.000
Resultaat 31-122020 Eindwaarde

Resultaat 31-122021 Eindwaarde

Vergelijking
2020-2021

€ 8,01

€ 18,93

€ 10,91

Exploitaties in voorbereiding (IVA)

€ 7,13-

€ 3,67-

€ 3,46

Derdenontwikkelingen (Vorderingen)

€ 0,79-

€ 0,89-

€ 0,10-

Totaal:

€ 6,77

€ 14,37

€ 14,27

Resultaat ontwikkeling bouwgronden in projecten
Bouwgronden in exploitatie (BIE)

Daar waar de actualisatie van een verliesgevende exploitatie leidt tot een verslechtering van het
projectresultaat, wordt de verliesvoorziening verhoogd ten laste van de algemene reserve van het
grondbedrijf. In gevallen dat sprake is van een winstgevende exploitatie, wordt winst genomen
volgens de zogenaamde percentage of completion (POC) methode conform richtlijnen van het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor grondexploitaties. De boekwaardes en
verliesvoorzieningen van de projecten (BIE) binnen het grondbedrijf worden gepresenteerd in de
categorie vlottende activa op de balans.
Resultaten bouwgronden in exploitatie (BIE)
Het totale resultaat van de bouwgronden in exploitatie verbetert van € 8,01 miljoen positief naar
18,93 miljoen positief. Deze ontwikkeling wordt vooral veroorzaakt doordat de genomen winsten
niet meer als boekwaarden in de grondexploitaties worden opgenomen. Onderstaande tabel vat de
mutaties samen. De mutaties ten opzichte van vorig jaar worden voor een juiste vergelijking
weergegeven op eindwaarde. Met deze jaarrekening zijn de winstnames uit de boekwaarde van de
grondexploitaties gehaald, waardoor de resultaten op eindwaarde zijn verbeterd.
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Bedragen x € 1.000.000

Stand EW per prognose
2021 31-12-2021

Stand EW per prognose
2022 31-12-2022

Mutatie
2021-2022

€-

€ -0,29

€ -0,29

€ 13,39

€ 12,58

€ -0,81

€ 0,74

€ -0,36

€ -1,11

Blekersdijk

€ -1,53

€ -1,74

€ -0,20

Dordtse Kil IV dl1

€ 28,61

€ 28,97

€ 0,36

Dordtse Kil IV dl2

€-

€ 32,72

€ 32,72

€ 0,86

€ 0,66

€ -0,20

€ -16,46

€ -17,62

€ -1,16

€ 10,50

€ 4,13

€ -6,38

€-

€ 3,63

€ -3,63

Oudendijk

€ 1,10

€-

€ -1,10

Patersweg 1

€ 0,13

€-

€ -0,13

€ -44,77

€ -50,77

€ -6,00

€ 3,50

€ 1,79

€ -1,72

€-

€ -1,18

€ -1,18

Resultaat grondexploitaties (BIE)
Admiraalsplein - nieuw
Amstelwijck Noord
Amstelwijck dl1

Grote Hondring
Leerpark
Middenzone Gezondheidspark
Oranjepark - nieuw

Stadswerven
Wielwijk
Wooncompl. Prof. Langeveldlaan nieuw
Subtotaal grootste mutaties

€ 9,18

Subtotaal overige mutaties

€ 1,73

Totaal BIE

€ 8,01

€ 18,93

€ 10,91

Resultaat bouwgronden niet in exploitatie (IVA)
De voorbereidingskosten voor gronden waar ontwikkelingsplannen voor zijn maar nog niet in
exploitatie zijn genomen, worden als Immateriële Vast Actief (IVA) geactiveerd op de balans. Het
resultaat van bouwgronden die nog niet in exploitatie zijn genomen, wijzigt van € 7,13 miljoen
negatief naar € 3,7 miljoen negatief. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door mutaties in de
samenstelling van de IVA's. Zo zijn de IVA's Dordtse Kil IV deel 2 (vorig jaar nog € 3,2 miljoen) en
Oranjepark (vorig jaar nog € 0,6 miljoen) afgelopen jaar overgegaan naar de BIE's. Daarnaast is
een nieuwe IVA geopend voor de Bouwhuys-locatie. Bij het openen van de BIE Dordtse Kil IV deel
2 is de looptijd bepaald op 11 jaar. Dit wijkt af van het uitgangspunt uit de BBV voorschriften dat
de looptijd van een grondexploitatie in beginsel maximaal tien jaar bedraagt.
Resultaat derdenontwikkelingen
Deze categorie betreft bouwlocaties die door derden (marktpartijen) geëxploiteerd worden. Het
gaat om de projecten: Wilgenwende en Plan Tij. Het financiële resultaat van de gemeente beperkt
zich tot kostenverhaal van openbare voorzieningen en plankosten. Het resultaat hiervan staat
opgenomen als vordering op de balans en is verslechterd met € 0,1 miljoen.

Stand reserve Grondbedrijf
De stand van de reserve per 31-12-2021 is € 20,2 miljoen. Bij de Prognose 2021 was een positieve
stand van de reserve verwacht tussen € 34,6 en € 35,7 miljoen als gevolg van tussentijdse
winstnemingen. Er is sprake van lagere winstnames dan verwacht (€ 7,2 miljoen), hogere
voorzieningen (€ 7,7 miljoen) en hogere verrekeningen (€ 0,7 miljoen).
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Bedragen x € 1.000.000
Stand reserve grondbedrijf 1-1-2021

€ 18,9

Bijschrijving
Winstnemingen

€ 11,6

Resultaat afgesloten complexen
Vrijval verliesvoorzieningen
Subtotaal bijschrijvingen

€€ -7,6
€ 4,0

Onttrekking
Overige verrekeningen

€ -2,7

Subtotaal onttrekkingen

€ -2,7

Mutatie reserve
Stand reserve grondbedrijf 31-12-2021

€ 1,3
€ 20,2

Bijschrijvingen
In 2021 is er in totaliteit voor afgerond € 11,6 miljoen winst genomen op de winstgevende
projecten, terwijl € 18,8 miljoen winstname werd verwacht. Dit is vooral het gevolg van een lagere
winstname in Dordtse Kil IV (-€ 3,5 miljoen), Drechtwerk B&S locatie (-€ 3,1 miljoen) en Oud
Krispijn Zuid (-€ 0,2 miljoen). Bij de grondexploitatie Overkampzone moet de winstname
gecorrigeerd worden (-€ 0,1 miljoen), terwijl € 0,1 miljoen aan winstname werd verwacht.
Daarnaast wordt er in tegenstelling tot de verwachting geen winst genomen op Amstelwijk Wonen
(-€ 0,1 miljoen) en Amstelwijck Businesspark (-€ 0,1 miljoen). De grondexploitaties Oudendijk en
Patersweg 1 worden afgesloten met een gezamenlijk resultaat van € 0,03 miljoen positief. De
verliesvoorzieningen worden verhoogd met circa € 7,7 miljoen, vooral als gevolg van de
ontwikkelingen in Stadswerven (-€ 6,0 miljoen). Andere resultaten die verslechteren zijn Leerpark
(-€ 1,2 miljoen), Amstelwijk Businesspark (-€ 0,8 miljoen), Blekersdijk (-€ 0,2 miljoen) en
Troelstrahof (-€ 0,1 miljoen). Grondexploitaties die zich verbeteren zijn Oranjepark (€ 0,5 miljoen)
en Professor Langeveldlaan (€ 0,1 miljoen).
Onttrekkingen
De verrekeningen van € 2,7 miljoen betreffen hoofdzakelijk bijdragen aan het project Westelijke
Dordtse Oever (WDO). Daarnaast zijn er boekingen van afgesloten complexen ten laste van de
reserve gebracht (waaronder de verplaatsing van het rioolgemaal aan de Oudendijk).

Risico's en weerstandsvermogen
Binnen de gemeente is sprake van een actief risicomanagement. Per grondexploitatie is een
risicoprofiel bepaald ten opzichte van het projectresultaat. Daarnaast wegen ook algemene risico’s
in het kader van de economische ontwikkeling mee in het risicoprofiel van het grondbedrijf. Het
totaal aan risico’s is per 31-12-2021 berekend op € 2,5 miljoen (het gewogen totaal van de risico’s
binnen een periode van drie jaar die betrekking hebben op het grondbedrijf met een
betrouwbaarheid van 75%, analoog aan de overige risico’s van de gemeente). Dit is de financiële
buffer die nodig zou zijn om tegenvallers op de portefeuille grondexploitaties op te kunnen vangen.
Daarmee is het risicoprofiel ten opzichte van de Jaarrekening 2020 met afgerond € 0,75 miljoen
afgenomen.
Op dit moment kunnen de risico’s binnen het grondbedrijf worden opgevangen door de algemene
reserve grondbedrijf en ook voor de komende jaren is dit de verwachting. De risico’s bij het
grondbedrijf maken onderdeel uit van het weerstandsvermogen van de stad. In de paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de weerstandsratio van de gemeente verder
toegelicht.
In de Prognose Grondbedrijf 2022 wordt een doorkijk gegeven op de vermogenspositie van het
grondbedrijf en het totaal van de huidige projectenportefeuille. De prognose laat zien dat naar de
toekomst toe de verwachte risico's kunnen worden opgevangen met de resultaten uit de
exploitaties.
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Financiële verantwoording
Inleiding
De jaarrekening geeft inzicht in de gemeentelijke financiën en ontwikkelingen ultimo 2020. Daartoe
wordt een samenhangend inzicht in de ontwikkeling van de exploitatie en de belangrijkste
vermogensbestanddelen geboden. Na een presentatie van de gehanteerde grondslagen van
waardering en resultaatbepaling, volgt de balans met een toelichting op de verschillende
balansposten. Daarnaast wordt er in dit hoofdstuk een algemene beschouwing gegeven op het
resultaat, de ontwikkeling van de baten en de lasten en een analyse op programmaniveau tussen
de werkelijke baten en lasten versus de door de raad geautoriseerde budgetten.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De balans wordt opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten 2004 (BBV) en de Financiële verordening gemeente Dordrecht.
Programmarekening
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activa
Vaste activa
Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt afgeschreven volgens een stelsel dat is
afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Vaste activa met een onbeperkte gebruiksduur worden niet afgeschreven. Afschrijven
geschiedt onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Naar verwachting duurzame
waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in
aanmerking genomen.
Immateriële vaste activa
Dit betreffen eventuele kosten van onderzoek en ontwikkeling, het saldo van (dis)agio en met
ingang van 2016 bijdragen aan activa in eigendom van derden. De kosten verbonden aan het
sluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. De immateriële vaste
activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de op deze
basis berekende afschrijvingen. De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
worden lineair afgeschreven in ten hoogste vijf jaar. De bijdragen aan activa in eigendom van
derden worden lineair afgeschreven.
Materiële vaste activa
Het betreft hier vanaf 1 januari 2004 vooral investeringen met een meerjarig economisch nut.
Investeringen met een maatschappelijk nut werden tot 1 januari 2017 conform financiële
beheerverordening niet geactiveerd op enkele uitzonderingen en bijzondere gevallen na. Op grond
van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten met ingang van 1 januari
2017 alle investeringen die vanaf 2017 gereed komen activeren. In de toelichting op de balans is
inzichtelijk gemaakt welke investeringen met maatschappelijk nut vóór 1 januari 2017 zijn
geactiveerd en welke daarna. De materiële vaste activa met een economisch nut zijn gewaardeerd
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de op deze basis berekende
afschrijvingen. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn gewaardeerd
tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Gronden in erfpacht worden gewaardeerd tegen de
eerste uitgifteprijs als verkrijgingsprijs. Tevens zijn de berekende afschrijvingen (op basis van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs) in mindering gebracht.
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De overige materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de lineaire methode. Afschrijving
op basis van jaarlijks gelijkblijvende annuïteiten komt uitsluitend voor bij installaties en
(welzijns)accommodaties met huurtarieven en interne doorberekeningen.
Financiële vaste activa
Het betreffen kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen met een looptijd langer dan een jaar en
tot 2016 bijdragen aan activa in eigendom van derden. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen,
gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen zijn gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of tegen marktwaarde indien de marktwaarde duurzaam lager is dan de
verkrijgingsprijs. De leningen (uitgeleend geld) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De
bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd
met de op deze basis berekende afschrijvingen. De bijdragen aan activa in eigendom van derden
worden lineair afgeschreven.
Vlottende activa
Voorraden
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel
lagere marktwaarde. Er is geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De
onderhanden werken grondexploitatie (bouwgronden in exploitatie) zijn opgenomen tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. De
vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging zijn toegerekend (zoals
grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk te achten aandeel
in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Bij de grondexploitaties wordt het
resultaat berekend op grond van netto contante waarde, waarbij rekening gehouden wordt met
rente, kosten- en opbrengstenstijgingen. Winsten uit de bouwgrondexploitatie zijn slechts genomen
indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt
zijn. Voor verwachte verliezen zijn voorzieningen in mindering gebracht op de boekwaarde. De
overige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de voorziening voor
oninbaarheid voor de (belasting)debiteuren.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, zijn zij
direct opvraagbaar.
Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Passiva
Eigen vermogen

Algemene reserve: de algemene reserve dient als algemene buffer om toekomstige
tegenvallers te kunnen opvangen.

Bestemmingsreserves: onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan
door de raad een bepaalde bestemming is gegeven. Het gehele bedrag van de
bestemmingsreserves ultimo het jaar dient onderbouwd te zijn met bestuursbesluiten van de
raad dan wel opgenomen te zijn in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming.

Gerealiseerd resultaat: het gerealiseerd resultaat is het resultaat na reeds bestemde mutaties
in de reserves.
Voorzieningen
Voor verplichtingen, verliezen en risico's wordt een voorziening gevormd als de omvang onzeker is,
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maar wel redelijkerwijs te schatten. Deze voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale
bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De egalisatievoorzieningen onderhoud hebben betrekking op het planmatig onderhoud aan activa
zoals vermeld in het verloopoverzicht en zijn bedoeld om schommelingen in de lasten op te
vangen. De jaarlijkse dotatie ten laste van de programmarekening is gebaseerd op de
meerjarenraming van het planmatig onderhoud, die een meerjarige periode beslaat. De periode
varieert per activum. De overige onderhoudskosten aan de gebouwen, machines en installaties zijn
rechtstreeks ten laste van de programmarekening verantwoord. In de paragraaf Onderhoud
kapitaalgoederen is het beleid ter zake nader uiteengezet.
Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed
moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen. Deze voorzieningen worden
gewaardeerd op het nominale bedrag van de middelen die op dat moment nog niet besteed zijn.
Langlopende schulden
De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de al
gedane aflossingen. Vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per einde boekjaar apart vermeld. Overigens is in de toelichting op de balans
nadere informatie opgenomen.

Balans en toelichting
De balans met de toelichting verschaft op systematische wijze informatie over de samenstelling
van de bezittingen (activa) en schulden (passiva) aan het eind van het begrotingsjaar en over de
ontwikkelingen daarvan. De gemeente is niet vrij in het kiezen van de vorm bij het opstellen van
de balans. Deze is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Activa en passiva
De activa op de balans zijn de bezittingen van de gemeente en bestaan uit vaste en vlottende
activa. Op de passiva zijde van de balans staan de schulden vermeld. Ook deze zijn te splitsen in
vaste en vlottende passiva. Het onderscheid tussen de vaste en vlottende activa en passiva is dat
de vaste activa en passiva een looptijd hebben van langer dan één jaar.
Algemeen
Uit de balans in deze jaarrekening blijkt dat het eigen vermogen (reserves en rekeningsaldo) is
afgenomen van € 711,5 miljoen eind 2020 tot € 702,9 miljoen eind 2021. Een oordeel over de
vermogenspositie kan worden gevormd door bepaling van de solvabiliteitsratio. Solvabiliteit kan
daarbij worden gedefinieerd als de mate waarin een instelling in staat is aan haar korte en lange
verplichtingen te voldoen. Hiertoe wordt aan de hand van de balans het eigen vermogen uitgedrukt
in een percentage van het totale vermogen. De ratio wordt bepaald aan de hand van het eigen
vermogen dat als buffer dient voor het opvangen van eventuele tegenvallers. Het eigen vermogen
van de gemeente Dordrecht bestaat grotendeels uit bestemmingsreserves waarover niet vrijelijk
kan worden beschikt. Als het eigen vermogen per eind 2021 wordt uitgedrukt in een percentage
van het totale vermogen leidt dit tot een ratio van 68% wat kan worden gekenmerkt als zeer solide
(eind 2020: 67,7%).
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Balans per 31 december 2021

Aan de activa zijde van de balans worden de bezittingen van de gemeente Dordrecht weergegeven.
Bovenstaand figuur maakt inzichtelijk uit welke posten de activa zijde van de balans per 31
december 2021 bestaat. Het relatieve aandeel van de materiële vaste activa aan de activa zijde
van de balans is in 2021 gedaald naar 57%.

Aan de passiva zijde worden de schulden en het eigen vermogen van de gemeente Dordrecht
weergegeven. Bovenstaand taartdiagram maakt inzichtelijk hoe de balansposten aan de passiva
zijde zijn samengesteld. Net als in 2020 vormen de reserves het grootste onderdeel van de passiva
zijde van de balans.
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B edragen x €1.000
A C T IV A

2021

2020

V A S T E A C T IV A
Im m a t e rië le v a s t e a c t iv a
Ko sten sluiten geldleningen en het saldo van agio en disagio
Vo o rbereidingsko sten van de IVA
B ijdrage activa in eigendo m van derden

4 .13 6
3.542
594

M a t e rië le v a s t e a c t iv a

6 .6 0 9
6.379
230

5 8 5 .8 5 5

6 0 0 .8 7 5

Investeringen met eco no misch nut
Gro nden uitgegeven in erfpacht
Overige investeringen met eco no misch nut

43.970

52.070

340.907

362.033

Investeringen eco no misch nut met heffing

82.064

84.555

Investeringen in de o penbare ruimte met een maatschappelijk nut

118.914

102.218

Financiële vaste activa

6 8 .5 18

4 8 .13 4

Kapitaalverstrekkingen aan:
Deelnemingen

39.698

19.698

4.897

5.479

23.923

11.957

Gemeenschappelijke regelingen
Overige verbo nden partijen
Leningen aan:
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido )
Wo ningbo uwco rpo raties
Deelnemingen
Overige verbo nden partijen
Overige langlo pende leningen
Overige uitzettingen met een rente typische lo o ptijd ≥ 1jaar

11.000

T O T A A L V A S T E A C T IV A

6 5 8 .5 0 9

6 5 5 .6 18

V LO T T E N D E A C T IV A
V o o rra de n

6 3 .0 6 7

4 8 .4 8 0

Onderhanden werk, waaro nder B o uwgro nden in explo itatie
B o uwgro nden in explo itatie (B IE)
Gereed pro duct en handelsgo ederen

54.390

46.006

8.677

2.474

Vo o ruitbetalingen
Uit ze t t inge n m e t
e e n re nt e t ypis c he lo o pt ijd < 1 ja a r
Uitzettingen in ’ s Rijks schatkist
Vo rderingen o p o penbare lichamen

3 0 3 .4 4 2

3 3 8 .4 2 7

217.000

275.000

43.771

35.877

Verstrekte kasgeldleningen
Rekening-co urant verho udingen met niet-financiële instellingen

10.358

9.560

Overige vo rderingen

32.301

17.978

12

12

Overige uitzettingen

Liquide m idde le n
Kassaldi

18 0
41

B ank- en giro saldi

139

484

Kruispo sten

0

O v e rlo pe nde a c t iv a
De van de Euro pese en Nederlandse o verheidslichamen no g te

500
16

10 .6 5 4

7 .6 4 7

2.197

680

8.457

6.967

o ntvangen vo o rscho tbedragen die o ntstaan do o r vo o rfinanciering o p uitkeringen met een specifiek bestedingsdo el
Overige no g te o ntvangen bedragen, en de vo o ruitbetaalde
bedragen die ten laste van vo lgende begro tingsjaren ko men

T O T A A L V LO T T E N D E A C T IV A
T O T A A L A C T IV A
R e c ht o p v e rlie s c o m pe ns a t ie k ra c ht e ns de We t V pb
Wij hebben o p dit mo ment geen verrekenbare verliezen
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3 7 7 .3 4 3

3 9 5 .0 5 4

1.0 3 5 .8 5 2

1.0 5 0 .6 7 3

n.v .t .

n.v .t .
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B edragen x €1.000
P A S S IV A

2021

2020

V A S T E P A S S IV A
E ige n v e rm o ge n

7 0 2 .8 9 7

7 11.5 15

Reserves:
A lgemene reserve
B estemmingsreserves

38.247
638.862

37.874
647.175

Gerealiseerde resultaat

25.788

26.466

V o o rzie ninge n
Vo o rziening vo o r verplichtingen, verliezen, risico 's

3 5 .0 9 9

3 7 .14 6

17.947

19.797

Egalisatievo o rzieningen

5.872

4.230

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed mo eten wo rden

11.280

13.119

Vo o rziening gro ndexplo itaties
V a s t e s c hulde n
m e t e e n re nt e t ypis c he lo o pt ijd ≥ 1 ja a r

19 4 .5 5 5

2 3 6 .8 8 4

Obligatieleningen
Onderhandse leningen van:
B innenlandse pensio enfo ndsen en verzekeringsinstellingen
B innenlandse banken en o verige financiële instellingen

194.555

236.884

B innenlandse bedrijven
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido )
Overige binnenlandse secto ren
B uitenlandse instellingen, fo ndsen, banken en o verige secto ren
Do o r derden belegde gelden
Waarbo rgso mmen
Verplichtingen uit ho o fde van financial leaseo vereenko msten

T O T A A L V A S T E P A S S IV A

9 3 2 .5 5 1

9 8 5 .5 4 4

V LO T T E N D E P A S S IV A
N e t t o v lo t t e nde s c hulde n
m e t e e n re nt e t ypis c he lo o pt ijd < 1 ja a r

18 .15 6

19 .18 4

Kasgeldleningen aangegaan bij
o penbare lichamen (art. 1a Wet Fido )
Overige Kasgeldleningen
B ank- en giro saldi
Overige schulden

3.112

4.931

15.044

14.253

O v e rlo pe nde pa s s iv a
Verplichtingen die in het begro tingsjaar zijn o pgebo uwd
en die in een vo lgend begro tingsjaar to t betaling ko men

8 5 .14 4

4 5 .9 4 4

41.080

25.518

40.569

18.126

3.495

2.300

met uitzo ndering van jaarlijks terugkerende arbeidsko sten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar vo lume
De van de Euro pese en Nederlandse o verheidslichamen
o ntvangen vo o rscho tbedragen vo o r uitkeringen met een
specifiek bestedingsdo el die dienen ter dekking van lasten
van vo lgende begro tingsjaren

Overige vo o ruit o ntvangen bedragen die ten bate van
vo lgende begro tingsjaren ko men

T O T A A L V LO T T E N D E P A S S IV A
T O T A A L P A S S IV A
N ie t in de ba la ns o pge no m e n v e rplic ht inge n
Garantstellingen direct
Garantstellingen indirect
T o t a a l ga ra nt s t e llinge n
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10 3 .3 0 0
1.0 3 5 .8 5 2

6 5 .12 8
1.0 5 0 .6 7 3

38.507

46.069

523.814
5 6 2 .3 2 1

533.879
5 7 9 .9 4 8
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Vaste activa
De vaste activa zijn onder te verdelen in (im)materiële en financiële vaste activa. De materiële vaste activa zijn gesplitst in investeringen met een
economisch nut, en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De financiële vaste activa bevatten alle financiële bezittingen van
de gemeente, zoals aandelen, deelnemingen en verstrekte langlopende geldleningen.

Immateriële vaste activa
De balanscategorie 'Immateriële vaste activa' betreft activa die niet tastbaar zijn. Het zijn investeringen waar geen fysieke bezittingen tegenover staan.
Het verloop van de waarde van de immateriële vaste activa wordt in onderstaande tabel weergegeven.
Immateriële vaste activa
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een
bepaald actief
Totaal

Boekwaarde
1-1-2021

Invlechting
Parkschap

Investeringen

230.000

440.000

-

-

76.000

-

-

594.000

3.011.000-

449.000

-

623.000-

-

3.542.000

3.011.000-

449.000

76.000

623.000-

-

4.136.000

6.379.000
6.609.000

440.000

Desinvestering

Afschrijvingen

Bijdragen
van derden Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2021

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen Immateriële vaste activa worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > €
250.000).
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
Dordtse Kil IV; IVA, overboeking naar de BIE
Diverse kleinere investeringen (< 250)
Totaal

Bedragen x € 1.000

-3.392
381
-3.011

De belangrijkste bijdragen van derden worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Dordtse kil IV overboeking naar de BIE
Diverse kleinere investeringen (< 250)
Totaal
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Bedragen x € 1.000

-621
-2
-623
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De belangrijkste desinvesteringen worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Diverse desinvesteringen

Bedragen x € 1.000

IVA Spuiboulevard

449

Totaal

449

Dit betreft voornamelijk een desinvestering van de IVA Spuiboulevard.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa

1-1-2021

31-12-2021

Investeringen met economisch nut
- Gronden uitgegeven in erfpacht
- Overige investeringen met een economisch nut zonder heffing
Investering met een economisch nut met heffing
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een
maatschappelijk nut
Totaal

De




52.070.000

43.970.000

364.347.583

349.390.949

84.555.000

82.064.000

102.217.800

118.913.800

603.190.383

594.338.749

materiële vaste activa worden conform besluit van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) als volgt opgenomen:
Investeringen met een economisch nut.
Investeringen met een economisch nut met heffing, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Economisch nut
Gronden uitgegeven in erfpacht
Erfpachtgronden
Totaal

Boekwaarde
1-1-2021

Invlechting
Parkschap

Investeringen

52.070.000

169.000

5.061.000

13.330.000

-

52.070.000

169.000

5.061.000

13.330.000

-

Desinvestering

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2021

-

-

43.970.000

-

-

43.970.000

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen Gronden uitgegeven in erfpacht (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Erfpachtgronden

Bedragen x € 1.000

Erfpachtgronden

5.061

Totaal

5.061
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Dit betreft in erfpacht uitgegeven gronden Distripark Dudok.
De belangrijkste in het boekjaar gedane desinvesteringen Gronden uitgegeven in erfpacht (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Desinvestering
Verkoop erfpachtperceel
Totaal

Bedragen x € 1.000

13.330
13.330

Dit betreft een verkoop van een in erfpacht uitgegeven perceel op Distripark.
Overige Investeringen met economisch nut zonder heffing
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

1-1-2021

31-12-2021

47.755.053

40.924.053

3.058.530

2.914.530

259.708.000

250.976.000

22.314.000

24.827.000

862.000

946.000

22.991.000

21.642.000

7.659.000

7.161.000

364.347.583

349.390.583

Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut zonder heffing wordt in onderstaande tabel weergegeven. Vanaf het
moment dat het actief niet meer voor eigen gebruik wordt ingezet, dan voldoet het actief niet meer aan de definitie van vast actief en is sprake van een
handelsvoorraad. In dat geval vindt herrubricering plaats onder de voorraden gereed product en handelsgoederen.
De materiële vaste activa met economisch nut zonder heffing bestaan uit de volgende onderdelen.
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Overige investeringen met een economisch nut
zonder heffing
Gronden en terreinen

Boekwaarde
1-1-2021

Invlechting
Parkschap

47.755.053

212.000

Investeringen Desinvesteringen
-8.595.000

Afschrijvingen

-

-

Gronden en terreinen, overboeking naar de BIE
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

Bijdragen
van derden Afwaarderingen
1.552.000-

Boekwaarde
31-12-2021

-

40.924.053

3.058.530
259.708.000

227.000

22.314.000
862.000

65.000

22.991.000

366

-

49.000

95.000

-

-

2.914.530

3.414.000

6.699.000

5.671.000

3.000

-

250.976.000

3.819.000

-

692.000

614.000

-

24.827.000

260.000

-

226.000

15.000

-

946.000

1.094.000

-

2.443.000

-

-

21.642.000

7.659.000

80.000

525.000

-

1.092.000

11.000

-

7.161.000

364.347.583

584.000

517.000

6.748.000

10.219.000

-909.000

0

349.390.949

Bij onderdeel gronden en terreinen heeft er een overboeking naar de BIE plaatsgevonden, het volgende overzicht is van toepassing.

Overige investeringen met een economisch nut zonder heffing
Gronden en terreinen

Boekwaarde
1-1-2021 Overboeking BIE
12.826.634

-12.826.634

Boekwaarde
31-12-2021
0

De boekwaarde van de investeringen in dit overzicht zijn conform de BBV per 1-1 en 31-12 verminderd in verband met voorgenomen verkoop van
panden die opgenomen zijn onder de voorraden, gereed product en handelsgoederen.

Het betreft hier een correctie op de boekwaarden onder de MVA naar de voorraden

Boekwaarde
1-1-2021

Boekwaarde
31-12-2021

-2.315.000

-8.484.000

Zie ook de toelichting onder de voorraden.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met economisch nut zonder heffing worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000
en investeringen > € 250.000).
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Gronden & Terreinen incl. strategische verwerv.; grond incl.
sloop
PROM Maasterras v.a. 2021; MVA

Bedragen x € 1.000

5.006

Resterende ruilgronden Nwe Dordtse Biesbosch

438

Grondkosten Regenboog

340

Oranjepark MVA, overboeking naar de BIE
Dordtse Kil IV; MVA overboeking naar de BIE
Diversen
Totaal

Bedrijfsgebouwen

-2.467
-11.911
-1
-8.595

Bedragen x € 1.000

Stadskantoor voor de toekomst

1.844

Savorin Lohmanweg 100 en 110 aankoop (2021)

1.037

Nieuwbouw De Drechtster (2021)

326

Renovatie Sportboulevard leidingwerk

266

Diverse kleinere investeringen (< 250)

-59

Totaal

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De Dubbel renovatie

3.414

Bedragen x € 1.000

2.282

Krommedijk constructie lichtmasten (2021) TPE

519

Krommedijk voetbal mat totaal (2021) TPE

423

Kademuren renovatie 2018

290

Diverse kleinere investeringen (< 250)
Totaal

Vervoermiddelen

305
3.819

Bedragen x € 1.000

Diverse kleinere investeringen (< 250)

260

Totaal

260
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Machines, apparaten en installaties
Installaties brugbediening
Diverse kleinere investeringen (< 250)
Totaal

Overige materiële activa

Bedragen x € 1.000

370
724
1.094

Bedragen x € 1.000

Diverse kleinere investeringen (< 250)

525

Totaal

525

De belangrijkste desinvesteringen in boekjaar 2021 economisch nut zonder heffing worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld.
Desinvesteringen

Bedragen x € 1.000

Verkoop schoolgebouw Boogschutter 71

4.926

Verkoop schoolgebouw Schuilenburg 15,16 en 17

1.019

Schrijversstraat 25-29
Diversen
Totaal

450
352
6.748

Door verkoop van panden en gronden zijn de diverse boekwaarden afgewaardeerd.
De belangrijkste bijdragen van derden in boekjaar 2021 economisch nut worden in het volgende overzicht categorisch vermeld.
Bijdrage van derden
De Dubbel renovatie
Dordtse Kil IV; MVA, overboeking naar de BIE
Diversen
Totaal
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Bedragen x € 1.000

412
-1.552
231
-909
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Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen en overdracht van activa.
Afwaarderingen

Bedragen x € 1.000

Diversen

0

Totaal

0

Economisch nut met heffing
De materiële vaste activa met economisch nut met heffing bestaan uit de volgende onderdelen:
Activacategorie
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

1-1-2021

31-12-2021

84.011.000

81.595.000

15.000

12.000

529.000

457.000

84.555.000

82.064.000

Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut met heffing wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Activacategorie
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

Boekwaarde
1-1-2021

Invlechting
Parkschap

84.011.000

16.000

Investeringen Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2021

4.407.000

2.855.000

3.984.000

-

81.595.000

0

-

-

-

-

-

15.000

-

3.000

-

-

12.000

529.000

1.000

-

84.555.000

17.000

4.407.000

-

73.000

-

-

457.000

2.931.000

3.984.000

-

82.064.000

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. De belangrijkste in het boekjaar
gedane investeringen van de activa met economisch nut met heffing worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
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Grond- weg- & waterbouwkundige werken
Rioolvervanging/vernieuwing 2021
PROJ: GRP VII Renovatie gemalen mech/el 2021
Diverse kleinere investeringen (< 250)
Totaal

Overige materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

3.978
429
4.407

Bedragen x € 1.000

Diverse kleinere investeringen (< 250)

0

Totaal

0

Machines, apparaten en installaties

Bedragen x € 1.000

Diverse kleinere investeringen (< 250)

0

Totaal

0

De belangrijkste bijdrage van derden in boekjaar 2021 economisch nut met heffing worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld.
Bijdragen van derden

Bedragen x € 1.000

Diversen

3.984

Totaal

3.984

Maatschappelijk nut
De materiële vaste activa met maatschappelijk nut bestaan uit onderstaande onderdelen:
Activacategorie
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

1-1-2021

31-12-2021

93.934.000

110.574.000

8.065.800

8.157.800

218.000

182.000

102.217.800

118.913.800

De gemeente Dordrecht activeerde investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 1 januari 2017 slechts bij uitzondering.
Verkeersregelinstallaties, verlichtingsinstallaties en reconstructies aan bruggen waren daarbij de belangrijkste. Kapitaaluitgaven in de openbare ruimte
met een meerjarig maatschappelijk nut (aanleg, groot onderhoud en reconstructie van wegen, waterwegen, civiele kunstwerken, groen en kunstwerken)
worden afgeschreven conform de afschrijvingstermijnen in de Nota Waardering en Afschrijving.
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Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente met ingang van 1 januari 2017 verplicht om alle investeringen die vanaf
2017 gereed komen te activeren. De bijdrage van derden of subsidies met betrekking tot investeringen maatschappelijk nut worden conform BBV direct
in mindering gebracht op het betreffende actief. Bij de toelichting op de balans moet een uitsplitsing worden aangebracht tussen investeringen met
maatschappelijk nut vanaf 2017 geactiveerd en voor 2017 geactiveerd. De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde
1-1-2021

Invlechting
Parkschap

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken vanaf 2017

74.143.563

328.000

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken vóór 2017

19.790.437

Activacategorie

Afschrijvingen

Bijdragen van
derden Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2021

20.774.000

737.000

3.359.000

-

91.149.563

644.000

1.010.000

-

-

19.424.437

647.000

136.000

25.000-

-

4.595.875

Machines, apparaten en installaties vanaf 2017

4.051.875

Machines, apparaten en installaties vóór 2017

4.013.925

-

452.000

-

218.000

-

36.000

-

-

182.000

2.371.000

3.334.000

-

118.913.800

Overige materiële vaste activa vanaf 2017
Totaal

102.217.800

8.000

Investeringen Desinvesteringen

336.000

22.065.000

-

3.561.925

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met maatschappelijk nut worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en
investeringen > € 250.000).
Grond, weg en waterbouwkundige werken
Dordtse Kil IV infra, klaar in 2031

Bedragen x € 1.000

-2.266

Parkeerplaatsen en fietsbrug Oranje Wit

254

Noorderdiep, KRW, dagrecreatie & Kop vh Land

272

Wielwijk infra - Wielwijk zuid Trompweg e.o

300

Wegen 2020, elementenverharding vb'19 afr'21 (30j)

358

Stadswerven infra Brug, klaar in 2021

429

Wielwijk infra - Westervoeg

498

Verkeersveiligheid jaarschijf 2021

545

NDB Kaderrichtlijn water (KRW)

597

Stadswerven Infra wervenpark

644

PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)

764

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel

848

Wegen 2021, elementenverharding vb'20 afr'22 (30j)

933

Wegen 2021, overig start '20 afr. '22 (20 jaar)

951

PROJ Renovatie kademuur Blauwpoortsplein
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Engelenburgerbrug (realisatie t/m 2021)

1.736

Wegen 2019, elementenverharding vb'18 afr'20 (30j)

2.032

Wegen 2020, overig start '19 afr. '21 (20 jaar)

2.638

PROJ Kunstwerken - Engelenburgerbrug (aanv.kred.)

3.100

WDO infra (gereed 2020)

4.563

Diverse kleinere investeringen (< 250)
Totaal

Machines, apparaten en installaties

1.082
21.418

Bedragen x € 1.000

Vervanging openbare verlichting 2021

373

Diverse kleinere investeringen (< 250)

274

Totaal

647

Overige materiële vaste activa

Bedragen x € 1.000

Diverse kleinere investeringen (< 250)

0

Totaal

0

De belangrijkste bijdragen van derden in boekjaar 2021 in maatschappelijk nut worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld (bedragen x €
1.000).
Grond- weg- & waterbouwkundige werken

Bedragen x € 1.000

Noorderdiep, KRW, dagrecreatie & Kop vh Land

851

PROJ Geluidschermen Amstelwijck, bovenwijkse deel
WDO infra
Diverse kleinere bedragen (< 250)
Totaal

800
1.050
633
3.334

Betreft voornamelijk diverse subsidies voor Noorderdiep WDO infra en Geluidschermen Amstelwijck die verrekend zijn met de investeringsuitgaven.
Diverse afwaarderingen

Bedragen x € 1.000

Diverse kleinere afwaarderingen (< 250)

0

Totaal

0
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Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Bedragen x € 1.000

Activacategorie

Boekwaarde
1-1-2021

Investeringen Desinvesteringen

Aflossingen

Afwaarderingen

Boekwaarde
31-12-2021

Kapitaalverstrekkingen aan
Deelnemingen

19.698

20.000

-

-

-

39.698

Gemeenschappelijke regelingen

-

-

-

-

-

-

Overige verbonden partijen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.479

-

Langlopende leningen aan
Deelnemingen
Woningbouwcorporaties
Overige verbonden partijen*

-

582
-

Overige langlopende leningen

11.957

13.893

Idem, met looptijd van 1 jaar of langer

11.000

-

-

11.000

48.134

33.893

-

13.509

Totaal

1.927

4.897
-

-

-

23.923
-

-

68.518

* Met ingang van 2019 zijn de 'leningen aan (UG); Overheden (wet Fido)' en 'overige verbonden partijen' in verband met een rubriceringswijziging
opgenomen onder overige langlopende leningen.
Onderstaand volgt een specificatie van de boekwaarden kapitaalverstrekkingen (bedragen x € 1.000).
Deelnemingen
Cumulatief preferente aandelen Stedin
Aandelen Stedin Holding N.V
Aandelen Waterleidingbedr. Evides
Deeln.aand.kap. Bank Ned. Gemeenten

1-1-2021

31-12-2021

0

20.000

13.115

13.115

5.992

5.992

583

583

Deelname Merwede Lingelijn

7

7

Deelneming ROM-D

1

1

19.698

39.698

Totaal
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In 2021 zijn er cumulatief preferente aandelen Stedin gekocht in verband met investeringen voor de energie transitie.
Gemeenschappelijke regelingen
De gemeente Dordrecht heeft in 2021 geen kapitaal verstrekt aan gemeenschappelijke regelingen.
Overige verbonden partijen
Dit betreft een 50%-deelneming in de Energiecoöperatie Dordrecht (ECD), samen met HVC. De financiële waardering van de deelneming is op dit
moment nihil, aangezien de deelneming nog nagenoeg geen activiteiten verricht die financieel rendement opleveren. De bijdrage van Dordrecht en HVC
wordt vooral ingezet op voorlichting en stimulering van duurzaamheidsactiviteiten en de voorbereiding van het exploiteren van zonne- en windenergie.
Langlopende leningen aan
Bedragen x € 1.000

Woningbouwcorporaties
Trivire

1-1-2021

31-12-2021

5.479

4.897

Bedragen x € 1.000

Overige verbonden partijen

1-1-2021

31-12-2021

-

-

Met ingang van 2019 zijn de 'leningen aan (UG); Overheden (wet Fido)' en 'overige verbonden partijen' in verband met een rubriceringswijziging
opgenomen onder overige langlopende leningen.
Bedragen x € 1.000

Overige langlopende leningen
Ov. langlop.leningen buiten renteomslag Yulius

1-1-2021

31-12-2021

2.381

2.116

Stichting Wantijbad

50

0

Lening Innovatiefonds Smart City

50

50

Lening verduurzaming hal Vorinklaan

0

175

Nieuwbouw en renovatieleningen Vereniging Arcade

0

12.791

6.723

5.548

-37

-37

Leningen SVN iz funderingsherstel
Leningen SVN iz funderingsherstel; Voorziening
Leningen SVN Dichterskwartier iz PWV
Leningen NRF Dordrechts Restauratiefonds
Via SVN verstrekte Startersleningen
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26

2.144

1.793

83

948
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Leningen SVN Particuliere Woningverbetering

369

332

Lening aan SVN Blijverslening

6

5

Lening SVN energiezuining wonen

0

8

Lening aan Stichting Breedband

0

17

159

149

11.957

23.923

Selfservice vervanging VOB I en II
Totaal

Bedragen x € 1.000

Overige uitzett. looptijd >1 jaar
Belegging EZH CLN ING-bank/GE
Totaal

1-1-2021

31-12-2021

11.000

-

11.000

-

De belegging EZH CLN ING-bank/GE is afgelost in 2021.

Vlottende activa
De vlottende activa bevatten alle vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Onderdelen hiervan zijn de voorraden goederen en grond, het
onderhanden werk dat later geactiveerd wordt, de saldi bij de bank en in de kas, de debiteuren en de vooruitbetaalde bedragen.

Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:
Balanscategorie

1-1-2021

31-12-2021

Grond- en hulpstoffen

-

-

Overige grond & hulpstoffen

-

-

46.006.000

54.390.000

2.474.000

8.677.000

48.480.000

63.067.000

Onderhanden werk, bouwgronden in expl. (BIE)
Gereed product en handelsgoederen
Totaal

De boekwaarde van de voorraden zijn conform de BBV per 1-1 en 31-12 verhoogd in verband met voorgenomen verkoop van panden die opgenomen zijn
onder de voorraden, gereed product en handelsgoederen. Eindstand per 31-12-2021 gereed product en handelsgoederen omvat voor een bedrag van
€ 22.000 invlechting Parkschap.
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De voorraden bestaan voornamelijk uit de boekwaarde van de bouwgronden die in exploitatie zijn genomen. Daarnaast zijn onder de voorraad gereed
product en handelsgoederen de materiële vaste activa opgenomen die niet meer voor eigen gebruik worden ingezet.
Van de bouwgronden in exploitatie (BIE) kan van het verloop in 2021 het volgende overzicht worden weergegeven:
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Saldo
cum.winstnemi
A fsluiten B o ekwaarde Winstneming
ng/ Verlies Geco rr. bo ekw.
pro ject
31-12-2021
bo ekjaar
vo o rziening
31-12-2021
57.348
0
0
0
18.626.012
-17.617.130
1.008.882

B o ekwaarde
1-1-2021
-69.948
17.454.952

B o ekwaarde
1-1-2021 exclusief
winstnemingen
-69.948
17.454.952

B o ekjaar
Investeringen
10.807
2.046.017

B o ekjaar
o pbrengsten
1.793874.957

-306.154

-2.385.336

61.591

6.000

-2.329.746

62.353.644

62.353.644

5.542.342

4.150.993

63.744.993

Amstelwijck Businesspark; BIE

4.300.245

3.900.245

244.051

877.748

3.266.548

Dordtse Kil IV; BIE

5.704.740

-3.321.028

8.335.146

22.368.649

-17.354.531

Kilkade 7; BIE

497.402

-2.401.885

18.962

Kassencomplex Oudendijk; BIE

-368.580

-368.580

396.487

3.000

GZH: M iddenzone; BIE

2.050.266

2.050.266

951.004

800.000

Uitgifte grond Nijverheidstraat 95; BIE

1.944.293

1.944.293

47.216

Uitgifte benzine verkoop M ijlweg; BIE

559.298

559.298

14.801

Grote Hondring 20; BIE

538.785

538.785

315.413

B o uwgro nden in explo itatie (B IE)
Patersweg 1; BIE
Leerpark; BIE
GZH: Overkampzone; BIE
Stadswerven; BIE

N o g te
realiseren
o pbrengsten
incl. index.

1.036.833

2.045.715

Saldo
EW
0
17.617.130

1.979.182

-350.564

245.841

0

-2.083.905

-50.771.141

12.973.852

48.457.381

61.431.233

50.771.141

-400.000

-359.707

2.906.841

2.304.349

5.211.190

359.706

10.950.000

19.975.768

2.621.237

2.434.400

14.052.750

-28.972.882

-2.382.923

2.899.287

516.364

58.896

659.651

-2.983.679

0

0

0

2.201.270

0

2.201.270

20.389.721

26.717.333

-4.126.342

-

1.991.508

-472.530

1.518.978

24.443

1.543.421

472.530

-

574.099

-638.031

-63.932

86.933

23.000

638.031

150.000

150.000

411.510

311.188

1.234.846

-662.148

0

1.752.920

5.860.044

9.399.362

-1.786.398

600.000

2.737.294

-3.245.848

2.499.477

0

-3.483.665

-24.907

592.687

261.510

Wielwijk; BIE

1.209.384

1.209.384

609.577

66.041

1.752.920

Oud Krispijn Zuid; BIE

-1.582.725

-3.720.019

1.136.877

3.400.000

-5.983.142

167.076

Troelstraweg 125; BIE

N o g te
realiseren
ko sten
incl. index.

-100.000

0

456.012

456.012

21.877

310.814

-214.520

96.294

363.107

459.401

214.520

Binnenterrein Blekersdijk; BIE

2.401.514

2.401.514

171.740

-

2.573.254

-1.735.202

838.052

146.650

984.702

1.735.202

Uitgifte Drechtwerk - B&S; BIE

-6.190.978

1.027.072

-1.879.036

50.971

-

-1.828.065

2.906.108

1.078.043

213.193

4.576.106

Spuiboulevard 4-88; BIE

98.481

98.481

10.551

-

109.032

0

109.032

96.898

240.000

-34.070

Sanering/Uitgifte BVP Baanhoekweg 20; BIE

319.611

319.611

2.301

-

321.912

0

321.912

48.729

598.719

-228.078
3.632.647

Oranjepark; BIE

0

-

3.522.858

-

3.522.858

-3.632.647

-109.789

1.428.789

1.319.000

Admiraalsplein; BIE

0

-

198.475

-

198.475

-293.845

-95.370

1.067.878

972.508

293.845

13.886.736

30.162.104

56.626.968

-12.578.128

1.926.644
14.086.630
54.389.693

673.356
25.863.670
143.773.879

2.600.000
72.668.152
263.364.058

1.181.380
-32.717.852
-18.931.991

PROJ Amstelwijck Wonen; BIE
PROM Wooncomplex Prof.Langeveldlaan vml 2f; BIE
PROM Dordtse Kil IV deel 2; BIE
T o taal
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11.372.678
0
0
109.960.968

11.372.678
0
90.513.329

3.560.408

1.046.350

13.886.736

3.108.024
17.821.809
48.199.304

3.735.179
38.086.887

3.108.024
14.086.630
100.658.187

32.441

11.200.000

-1.181.380
0
-46.268.494
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Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht en de
paragraaf Grondbeleid.
Het geraamde eindresultaat voor de bouwgronden in exploitatie is op basis van onderstaande uitgangspunten tot stand gekomen:
Parameters prognose 2021

Korte termijn

Lange termijn

2021

2022

2023 en verder

2%

2%

2%

Rentelasten

0,7%

0,7%

0,7%

Rentebaten

0,7%

0,7%

0,7%

Disconteringsvoet

2%

2%

2%

Kostenstijging GWW

4%

3%

2%

Opbrengststijging woningbouw

3%

3%

2%

Opbrengststijging niet-woningbouw

2%

2%

2%

Omslagrente

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan een jaar
Soort vordering
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist
Verstrekte kasgeldleningen
R-courantverhoudingen niet-financiële inst.

Gecorrigeerd
1-1-2021

Saldo
31-12-2021

Voorziening
oninbaarheid

Gecorrigeerd
31-12-2021

35.877.000

43.771.000

-

43.771.000

275.000.000

217.000.000

-

217.000.000

-

-

-

-

9.560.000

10.358.000

-

10.358.000

Overige vorderingen

17.978.000

32.729.000

428.000

32.301.000

Overige uitzettingen

12.000

12.000

-

12.000

338.427.000

303.870.000

428.000

303.442.000

Totaal

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 428.000 bepaald op basis van geschatte inningskansen. Eindstand per
31-12-2021 overige vorderingen omvat voor een bedrag van € 435.000 invlechting Parkschap.
Vorderingen op openbare lichamen
Het saldo per 31 december 2021 van vorderingen op openbare lichamen bestaat voornamelijk uit vorderingen op het waterschap, diverse ministeries en
de GR Sociaal.
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Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van het begrotingstotaal buiten de
Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. De regels voor de berekening van het drempelbedrag zijn halverwege het jaar 2021
gewijzigd. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In 2021 is het drempelbedrag niet overschreden.
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf.
Drempel 2021
Benutting drempelbedragen
Schatkistbankieren

Drempel 2021

1e halfjaar

2e halfjaar

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

3.853.000

10.103.000

2.268.195

1.147.769

18.878

136.820

Verstrekte kasgeldleningen
Gedurende 2021 zijn door de gemeente Dordrecht geen kasgeldleningen verstrekt c.q. deposito's geplaatst.
Rekening-courantverhoudingen niet-financiële instellingen
Betreft de uitstaande leningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN; inzake funderingsleningen) als bij het Nationaal Restauratie Fonds (NRF;
inzake restauratieleningen op monumentale panden).
Overige vorderingen
De post overige vorderingen bestaat uit diverse openstaande vorderingen waaronder Havenbedrijf Rotterdam N.V., Dudok Distripark Dordrecht B.V. en
Optisport Dordrecht B.V.

Liquide middelen
Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, bank- en girosaldi. De gemeente Dordrecht heeft bij de BNG krediet in rekening courant voor € 20
miljoen. Eindstand per 31-12-2021 bank omvat voor een bedrag van € 340.411 invlechting Parkschap.
De gemeente Dordrecht is eigenaar van een bankrekeningnummer die eigenlijk in beheer is van de verbonden partij Coöperatie Ontwikkeling Leerpark
U.A. (stand bankrekening ultimo 2021: -/- € 215.082). Deze staat op naam van de gemeente Dordrecht, is daarmee dus eigendom van Dordrecht, maar
echter niet vermeld/opgenomen in de balans van de gemeente Dordrecht
Liquide middelen
Kas
Kruisposten
Bank
Totaal
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1-1-2021

31-12-2021

16.000

41.000

58

-

484.219

138.654

500.278

179.654
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Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt worden gespecificeerd. Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen.
Overlopende activa

1-1-2021

31-12-2021

Vooruitbetaalde bedragen

1.886.000

1.362.000

Nog te ontvangen bedragen van NL en EU-overheden
Overige nog te ontvangen bedragen
Totaal overlopende activa

680.334

2.197.415

5.080.666

7.094.585

7.647.000

10.654.000

Vooruitbetaalde bedragen
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.
Nog te ontvangen bedragen van NL- en EU-overheden
Net als vooruitbetaalde bedragen is dit saldo het gevolg van het toerekenen van baten aan het boekjaar 2021. De nog te ontvangen bedragen NL- en EUoverheden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Nog te ontvangen bedragen van NL- en EU-overheden

Saldo
1-1-2021

Invlechting
Parkschap

Aanpassing
Beschikking

Saldo
Toevoeging

Ontvangsten

Saldo
31-12-2021

EU
Interreg Score

-

34.150

34.150

Interreg Begin

-

81.898

81.898

Life Critical

-

27.011

27.011

-

115.787

115.787

Rijk
Hersteloperatie toeslagen schulden
Hersteloperatie toeslagen hulp gedupeerden
SPUK Kwijtschelding gemeentelijke Belastingen

937.524
-

216.486

85.199

721.038
85.199

Overige NL-overheden
BDU subsidie Fly Over N3/A16

339.658

Fietsenstalling station Dordrecht

213.225

NL Delta

74.000

Verslimmen VRI's

47.451
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264.828

22.749

339.658

-

213.225

264.828

74.000

0

47.451

22.749
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reSTART

6.000

6.000

Invlechting Parkschap
PZH Dordt West-Adm de Ruiterweg

80.134

80.134

-

-

161.777

161.777

NL Delta Herdenking 2021

39.000

39.000

Biesbosch samenwerking

31.000

31.000

169.335

169.335

Biesbosch samenwerking en subsidie
Brug Stadswerven
Totaal

443.643
680.334

80.134

-

2.413.901

443.643
976.954

2.197.415

Overige nog te ontvangen bedragen
Eindstand per 31-12-2021 overige nog te ontvangen bedragen omvat voor een bedrag van € 128.424 invlechting Parkschap.

Vaste passiva
De vaste passiva zijn onder te verdelen in het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Het eigen vermogen bevat de algemene reserve, de
bestemmingsreserves en het saldo van de rekening. Het vreemd vermogen kan worden onderverdeeld in voorzieningen, vaste en vlottende schulden en
overlopende passiva. De vaste schulden zijn onderhandse leningen bij derden, zoals banken, pensioenfondsen en bedrijven. Deze leningen hebben een
looptijd van meer dan één jaar.

Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Eigen vermogen

1-1-2021

31-12-2021

Algemene reserve

37.874.000

38.247.000

Bestemmingsreserves
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves
Gerealiseerde resultaat
Totaal

-

-

647.175.000

638.862.000

-

25.788.205

685.049.000

702.897.205

Het verloop van de reserves in 2021 wordt in onderstaand overzicht gespecificeerd.
Het verloop van de reserves in 2021 wordt per reserve gespecificeerd in de staat van reserves. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn
toegelicht in de financiële analyses in de jaarstukken en in de toelichting op de staat van reserves in de bijlagen bij de jaarstukken.
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Voor verdere informatie over de voor het weerstandsvermogen meest relevante reserves verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing.
Reserves
Algemene reserve

Boekwaarde
1-1-2021

Invlechting
Parkschap

37.874.000

Vermindering
ter dekking
afschrijving Resultaat 2021

Toevoeging
voorgaand
boekjaar

Toevoeging

Onttrekking

16.765.000

12.193.000

28.585.000

-

38.247.000

-

-

-

-

298.254.624

312.136.000

5.359.000

638.862.000

Boekwaarde
31-12-2021

Bestemmingsreserves
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves

Gerealiseerde resultaat 2021
Totaal

647.175.000

1.226.000

9.701.376

26.466.229
711.515.229

1.226.000

26.466.376

310.447.624

340.721.000

5.359.000

25.788.205

25.788.205

25.788.205

702.897.205

Onder 'gerealiseerd resultaat 2021' is opgenomen het rekeningresultaat van 2021.

Staat van reserves
Het verloop van de reserves in 2021 wordt in het volgende overzicht nader gespecificeerd. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn toegelicht
in de financiële analyses in de jaarstukken en in de toelichting op de staat van reserves in de bijlagen bij de jaarstukken.
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Begroot
Aard
Functie
Algemene reserves
100 Algemene reserve
Buffer
110 Reserve Grondbedrijf
Buffer
Subtotaal Algemene Reserves
Bestemmingsreserves
302 Reserve Functioneel leeftijdsontslag brandweer
Egalisatie
303 Reserve Bovenwijkse voorzieningen
Egalisatie
304 Reserve parkeervoorzieningen
Egalisatie
307 Reserve exploitatieresultaten
Egalisatie
308 AD2030 Reserve Spoorzone
Bestedings
309 Reserve Afschrijving
Egalisatie
310 Reserve dak en thuisloosheid
Bestedings
313 Reserve Frictiekosten flexpool
Egalisatie
314 Reserve Riolering
Egalisatie
315 Reserve afval
Egalisatie
316 Reserve Dienstverlening Drechtsteden
Egalisatie
317 Egalisatiereserve opslag vervuilde grond Kildepot
Egalisatie
319 Reserve C risis en Herstel
Bestedings
320 Reserve Reg samenwerking ruimtelijk economisch domein
Bestedings
323 Reserve Stadsvernieuwing
Bestedings
325 AD2030 Reserve Dordtwijkzone
Bestedings
326 AD2030 Reserve Ruimte voor banen
Bestedings
327 Reserve Acquisitie
Bestedings
331 AD2030 Reserve Dordtse Leerprogramma
Bestedings
332 Reserve onderwijshuisvesting
Egalisatie
334 Reserve Jeugdfonds
Egalisatie
337 AD2030 Reserve Toekomst Dordtse jongeren
Bestedings
338 AD2030 Reserve Zonne energie
Bestedings
339 AD2030 Reserve Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Bestedings
341 Reserve Juridische risico's
Buffer
342 AD2030 Reserve Binnenstadontwikkeling
Bestedings
364 Reserve Onderhoud vastgoed
Bestedings
366 Reserve Programmering Dordtse musea
Bestedings
367 Reserve Subsidies gemeentelijke monumenten
Bestedings
368 Reserve Beleidswensen
Bestedings
376 Reserve Vervanging openbare verlichting
Egalisatie
378 Reserve Frictiekosten organisatieontwikkeling
Egalisatie
384 Reserve Dividend C ompenseren
Egalisatie
385 Reserve Parkschap Biesbosch
Bestedings
386 Reserve Zuileshoeve
Bestedings
387 Reserve Tentoonstellingen Biesbosch
Bestedings
388 Reserve GRD Transitiekosten
Bestedings
390 Reserve Investeringen wegen
Bestedings
393 AD2030 Reserve co-financiering BZK midd Spuiboulevard
Bestedings
394 AD2030 Reserve co-financiering Regiodeal
Bestedings
395 AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park
Bestedings
396 AD2030 Res Dordtse Mijl
Bestedings
398 AD2030 Res parkeervoorzienning Spuiboulevard
Bestedings
401 SI-Impuls Fiets
Bestedings
402 SI-Verkeersmanagement
Bestedings
403 SI-Gratis OV 65+
Bestedings
404 SI-Sociaal domein innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur
Bestedings
405 SI-Verkeersstructuurplan centrum
Bestedings
410 SI-Aantrekken, stimuleren en verplaatsen bedrijven
Bestedings
411 SI-Hofkwartier
Bestedings
413 SI-Impulsen sociale veiligheid
Bestedings
422 SI-Bodemsanering
Egalisatie
423 SI-Nieuwe Dordtse Biesbosch
Bestedings
430 SI-Initiatieven Levendige Binnenstad
Bestedings
432 SI-Dordt West
Bestedings
442 SI-Spoorzone/Spuiboulevard
Bestedings
446 SI-Voorstraat Noord
Egalisatie
447 SI-Toerisme: cofinanciering Waterdriehoek
Bestedings
448 SI-Leerpark
Bestedings
450 SI-Slenterroute Hofkwartier
Bestedings
451 SI-Infra stadion FC Dordrecht
Bestedings
452 SI-Oranjepark
Bestedings
453 SI- Zuidelijk Stationsgebied
Bestedings
454 Reserve Agenda Dordt 2030
Bestedings
455 SI-Upgrade Viersprong
Bestedings
456 SI reserve Landbouwweg
Bestedings
460 SI-Westelijke Dordtse Oever
Bestedings
461 SI-Duurzame Stad
Bestedings
473 SI-VRI's: doorstroming openbaar vervoer
Bestedings
492 SI-Sportpark C orridor
Bestedings
493 SI-Stadswerven
Bestedings
494 SI-Sportparken
Bestedings
496 SI-Onderwijshuisvesting
Bestedings
497 SI-C ampusontwikkeling Leerpark
Bestedings
Subtotaal Bestemmingsreserves
Totaal

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Stand
per 1-1-2021

Storting

Realisatie

Onttrekking

Stand
per 1-1-2022

Stand
per 1-1-2021

Storting

Onttrekking

Verschillen > € 100.000
Stand
per 1-1-2022

18.965.918
18.909.280
37.875.198

3.067.511
18.892.356
21.959.867

19.732.566
2.028.511
21.761.077

2.300.863
35.773.125
38.073.988

18.965.918
18.909.280
37.875.198

18.819.233
10.138.608
28.957.841

19.732.566
8.852.497
28.585.063

18.052.585
20.195.391
38.247.976

6.731
200.041
7.081.649
199.298.996
0
1.654.746
39.173
223.006
243.057
132.362
250.000
5.008.546
234.077
10.200.000
7.447.669
353.719
93.700
5.624.108
108.166
985.963
102.300.000
748.303
144.590
273.169
13.800.000
3.000.000
21.000.000
6.200.000
15.800.000
1.781.439
26.834
1.000.000
3.956.441
299.904
1.599.988
1.425.264
1.433.852
1.348.766
519.700
429.050
11.161.692
3.384.352
25.252
198.718
180.683
15.451
1.700.000
2.500.000
6.593.091
183.600.000
693.269
2.010.423
529.396
130.228
374.292
1.521.489
5.257.610
7.252.017
5.000.000
648.400.973

245.865
1.294.560
140.000.000
23.654.334
2.456.316
19.949
4.000.000
55.000.000
8.000.000
27.400.000
40.000
10.475.000
5.000.000
9.000.000
40.000.000
3.040.750
4.000.000
3.800.000
-9
-10.400.000
-4.000.000
-15.160.000
75.000
2.000.000
309.941.765

3.731
145.865
1.037.168
8.442.376
1.177.464
5.343.627
491.263
1.654.746
57.281
650.000
752.526
132.033
120.000
50.000
600.000
483.000
42.889
600.000
2.773.000
132.000
93.000
8.008.306
83.886.501
31.251
144.589
229.950
3.800.000
-9
6.700.000
200.000
640.000
231.440
26.834
500.000
2.086.440
19.902
99.988
765.000
500.000
1.056.699
417.455
280.000
1.860.965
665.217
11.050
53.200
15.490
-10.000
2.500.000
670.230
183.600.000
693.269
75.000
4.844.519
314.698
365.000
755.889
2.547.459
350.000
995.000
334.713.301

3.000
300.041
7.339.041
-8.442.376
138.822.536
217.609.703
1.965.053
0
0
59.122
165.725
243.057
3.350.000
-752.526
329
54.880.000
8.000.000
200.000
26.800.000
4.525.546
231.188
10.475.000
5.000.000
9.000.000
9.600.000
40.000.000
7.715.419
221.719
700
1.615.802
108.166
985.963
18.413.499
717.052
1
43.219
3.400.000
3.000.000
10.300.000
6.000.000
1.549.999
-0
500.000
1.870.001
280.002
1.500.000
660.264
933.852
292.067
102.245
149.050
9.300.727
2.719.135
14.202
198.718
127.483
-39
1.710.000
5.922.861
-834.096
214.698
130.228
9.292
765.600
2.710.151
6.902.017
4.005.000
623.629.437

6.731
200.041
7.081.649
199.298.996
0
1.654.746
39.173
223.006
243.057
132.362
250.000
5.008.546
234.077
10.200.000
7.447.669
353.719
93.700
5.624.108
108.166
985.963
102.300.000
748.303
144.590
273.169
13.800.000
3.000.000
21.000.000
6.200.000
15.800.000
1.781.439
26.834
1.000.000
3.956.441
299.904
1.599.988
1.425.264
1.433.852
1.348.766
519.700
429.050
11.161.692
3.384.352
25.252
198.718
180.683
15.451
1.700.000
2.500.000
6.593.091
183.600.000
693.269
2.010.423
529.396
130.228
374.292
1.521.489
5.257.610
7.252.017
5.000.000
648.400.973

245.865
1.948.337
8.442.376
140.000.000
10.991.570
2.456.316
314.949
29.689
4.000.000
1.259.000
55.000.000
8.000.000
27.400.000
40.000
10.475.000
5.000.000
9.000.000
40.000.000
3.037.216
4.000.000
3.800.000
-10.400.000
-4.000.000
-15.160.000
75.000
2.000.000
307.955.319

6.731
145.865
1.380.517
8.442.376
455.753
5.358.981
137.742
0
1.654.746
252.695
538.288
1.259.000
6.250
50.000
24.540
389.912
47.932
600.000
2.925.996
40.650
6.404.534
985.963
83.886.501
31.251
144.590
178.779
2.128.316
47.880
124.069
101.296
500.000
2.214.074
13.022
33.105
448.581
572.786
419.230
424.397
196.997
790.891
551.817
53.200
15.451
2.500.000
28.018
183.600.000
192.488
3.534.557
314.698
365.000
643.828
960.854
376.430
995.000
317.495.574

300.041
7.649.470
139.544.247
204.931.584
2.318.574
354.122
243.057
3.461.712
132.362
54.993.750
8.000.000
200.000
27.375.460
4.618.634
226.145
10.475.000
5.000.000
9.000.000
9.600.000
40.000.000
7.558.888
353.719
53.050
3.219.574
108.166
18.413.499
717.052
94.390
1.671.684
3.400.000
3.000.000
16.952.121
6.075.931
640.000
1.680.144
26.834
500.000
1.742.367
286.882
1.566.883
976.683
861.066
929.536
95.303
232.053
10.370.801
2.832.535
25.252
198.718
127.483
1.700.000
6.565.074
500.781
75.000
475.866
214.698
130.228
9.292
877.661
4.296.757
6.875.588
4.005.000
638.860.717

686.276.171

331.901.632

356.474.378

661.703.425

686.276.171

336.913.159

346.080.637

677.108.693

Stortingen
-15.751.722
8.753.748
-6.997.974

-653.777
-8.442.376

Onttrekkingen

-6.823.986
-6.823.986

-343.349
721.711

12.662.764
353.521

-295.000
-195.414

-1.259.000

111.712
-506.474
132.033
113.750

575.460

-152.996
132.000
1.603.772
-985.963

1.671.684

6.652.121
640.000
130.144

-127.634

316.419
637.469

1.070.074
113.400

642.213
500.781
1.309.962

112.061
1.586.605

2.012.610
-4.985.363

16.815.062
9.991.076

222

Toelichting aard en doel reserves
Algemene reserves
De algemene reserve bestaat uit componenten waaraan de raad geen bepaalde bestemming heeft gegeven.
Algemene reserve
De Algemene stadsreserve heeft een bufferfunctie voor het opvangen van schommelingen en onvoorziene gebeurtenissen. De hoogte van deze reserve
wordt, in samenhang met de overige componenten van het weerstandsvermogen, jaarlijks op basis van het risicoprofiel gerelateerd aan de minimaal te
behalen norm voor het weerstandsvermogen van 1,0.
Algemene Reserve Grondbedrijf
De algemene reserve Grondbedrijf heeft een bufferfunctie voor het opvangen van risico’s en resultaten van grexen binnen het Grondbedrijf. Samen met
de Algemene Reserve Stad vormt deze reserve het weerstandsvermogen.
Bestemmingsreserves
Algemeen geldt dat als de bestemming door de raad kan worden gewijzigd, sprake is van een (bestemmings)reserve. We onderscheiden in aard twee
functies van bestemmingsreserves.
1. Bestedingsfunctie
Reserves die in het leven zijn geroepen om te worden ingezet voor een bepaald doel, hebben een bestedingsfunctie. De aanwending hiervan heeft veelal
een incidenteel karakter. Het merendeel van de reserves heeft dit motief. Bij deze bestemmingsreserves is sprake van een toekomstige aanwending
waarbij op het moment van vorming van deze reserve nog geen (wettelijke of feitelijke) verplichting jegens derden bestaat. Het bestedingsdoel ligt in
principe vast, waarbij sprake kan zijn van eenmalige doelen.
2. Egalisatiefunctie
Reserves kunnen worden gevormd om baten en lasten over de jaren heen gelijkmatig te verdelen. Extreme pieken en dalen in de exploitatiebegroting
kunnen zo worden vermeden. Ongewenste schommelingen in tarieven die aan derden in rekening worden gebracht kunnen met een egalisatiereserve
worden opgevangen. Er is ook sprake van een egalisatiefunctie als structureel gelden aan reserves worden onttrokken als dekking van de kapitaallasten
van investeringen.
Hieronder volgt een specificatie van een aantal bestemmingsreserves per 31-12-2021.

De Reserve Strategische Investeringen wordt ingezet ten behoeve van investeringsprojecten.

De Reserve Afschrijving economisch nut dient ter dekking van de kapitaallasten van op de balans geactiveerde boekwaarden.
Voor een uitgebreide beschrijving van de doelstelling van de afzonderlijke reserves wordt verwezen naar de nota Reserve en Voorzieningen, zie
raadsbesluit 0166805.
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Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Voorzieningen
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's
Egalisatievoorzieningen
Door derden beklemde middelen met een specifieke
aanwendingsrichting
Totaal

Boekwaarde
1-1-2021

Invlechting
Parkschap

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde
31-12-2021

709.000

552.961

2.006.579

17.946.539

603.199

1.720.000

255.164

425.986

5.871.865

2.412.000

272.418

3.978.286

11.280.372

4.841.000

1.080.543

6.410.851

35.098.776

19.797.078
4.229.817
13.119.076
37.145.971

603.199

De volledige specificatie van de voorzieningen treft u in de staat van voorzieningen.
Per saldo zijn de voorzieningen in 2021 afgenomen met € 3,4 miljoen. Dit ontstaat enerzijds door een aantal toevoegingen, vrijval van een voorziening
en anderzijds door een aantal aanwendingen aan de voorzieningen.
Bedragen x € 1.000

Omschrijving
Voorziening rioolexploitatie
Voorziening afkoopsommen Essenhof
Voorziening erfstellingen, legaten en schenkingen
Rioolheffing spaarvoorziening

Toevoegingen

Vrijval

Aanwending

-

77

-

350

196

-

20

-

-

2.042

0

3.978

Onderhoudsvoorziening Sportboulevard

743

-

115

Onderhoudsvoorziening Havens

295

-

88

Onderhoudsvoorziening Sportvelden

274

177

-

Voorziening baggeren

187

-

95

-

-

-

12

-

9

54

-

15

8

-

11

Onderhoudsfonds water en oevers Biesbosch

82

-

62

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

49

79

18

5

-

-

10

-

12

Onderhoudsvoorziening VGB
Onderhoudsfonds gras en beplanting Biesbosch
Onderhoudsfonds infrastructuur Biesbosch
Onderhoudsfonds recreatieve voorzieningen Biesbosch

Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch
Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch
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Voorziening Wethouderspensioenen

-

399

166

709

-

10

Voorziening FLO Brandweer

-

-

1.671

Voorziening juridische risico's

-

154

159

4.841

1.081

6.411

Voorzieningen GREX passiva

Totaal

Staat van voorzieningen
De volledige specificatie van de voorzieningen.

Voorzieningen
Voorziening voor verplichtingen,
verliezen, risico's
Voorzieningen GREX passiva
Voorziening Wethouderspensioenen
Voorziening FLO Brandweer
Voorziening juridische risico's

Boekwaarde
1-1-2021

Invlechting
Parkschap

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

64.046

708.727

-

10.414

6.936.327

-

398.552

165.954

12.482.325

-

-

1.671.058

313.562

-

154.409

159.153

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Jaarstukken 2021 Dordrecht

225

Onderhoudsvoorziening Sportboulevard

1.553.149

742.724

-

115.314

475.145

295.000

-

88.032

1.748.331

274.280

176.600

-

453.816

187.203

-

95.373

17.021

12.411

-

8.565

Onderhoudsfonds infrastructuur Biesbosch
Onderhoudsfonds recreatieve voorzieningen
Biesbosch

120.758

54.028

-

15.228

27.545

7.732

-

11.125

Onderhoudsfonds water en oevers Biesbosch

179.727

81.839

-

62.078

Onderhoudsfonds gebouwen Biesbosch

171.908

48.953

78.564

18.281

5.972

5.300

-

-

80.268

10.191

-

11.990

20.289

-

-

195.689

Onderhoudsvoorziening Havens
Onderhoudsvoorziening Sportvelden
Voorziening baggeren
Onderhoudsfonds gras en beplanting Biesbosch

Onderhoudsfonds Ecolodge Biesbosch
Onderhoudsfonds vaartuigen Biesbosch

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Voorziening erfstellingen, legaten en
schenkingen
26.161
Voorziening afkoopsommen Essenhof
Rioolheffing spaarvoorziening
Voorziening rioolexploitatie
Totaal

2.119.471

349.666

10.894.658

2.042.485

79.055

-

76.729

-

4.841.000

1.080.543

6.410.851

37.145.971

603.199

3.978.286

Toelichting aard en doel voorzieningen
Algemeen geldt dat het doel van het treffen van voorzieningen is dat de gemeente in de toekomst kan voldoen aan financiële verplichtingen en dat
duidelijk is wat voor invloed dat heeft op de financiële positie van de gemeente.
Onderhoudsvoorzieningen
De gemeente kent diverse onderhoudsvoorzieningen met als doel het opvangen van de schommelingen in de lasten van het onderhoud.
Voorziening GREX passiva
Deze voorziening heeft tot doel om de nog te betalen kosten van afgesloten BIE's te kunnen betalen. De kosten zijn reeds ten laste van de betreffende
BIE gebracht om tot een eindresultaat te komen.
Voorziening wethouderspensioenen
De voorziening voorziet in het voldoen aan de te verwachten toekomstige verplichtingen voor de pensioenaanspraken van wethouders. De voorziening
blijft in stand totdat de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers is geregeld.
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Voorziening FLO Brandweer
Deze voorziening dekt de kosten die de Veiligheidsregio ZHZ jaarlijks aan Dordrecht door belast voor functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor voormalig
Dordts brandweerpersoneel.
Voorziening juridische risico's
De gemeente wordt geconfronteerd met de toenemende juridificering van de samenleving. Steeds vaker eisen bedrijven en burgers schadevergoeding
indien voor hen nadelige gemeentelijke besluiten door de rechter worden vernietigd. Deze voorziening dekt de lasten die uit juridische risico's
voortkomen.
Voorziening erfstellingen, legaten en schenkingen
Deze voorziening heeft primair als doel het doen van aankopen ten behoeve van de collectie, tenzij de externe voedingsbron (legataris of schenker) een
andere doelstelling aan de besteding van de bijdrage heeft meegegeven.
Voorziening afkoopsommen Essenhof
De voorziening dekt de toekomstige, jaarlijkse onderhoudslasten aan de graven. De voorziening wordt gevoed door vooruitontvangen afkoopsommen van
burgers.
Voorziening rioolexploitatie en Rioolheffing spaarvoorziening
Sinds 2014 is er sprake van gewijzigde BBV regelgeving met betrekking tot riolering. In de huidige voorziening zijn de onbenutte kapitaallasten
toegevoegd voor toekomstige investeringen. Vanaf 2016 wordt naar aanleiding van het nieuwe GRP (gemeentelijk rioleringsplan) extra gespaard voor
toekomstige vervangingsinvesteringen.

Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt.
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar

1-1-2021

31-12-2021

-

-

-

-

236.884.000

194.555.000

- binnenlandse bedrijven

-

-

- openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

-

-

- overige binnenlandse sectoren

-

-

Obligatieleningen
Onderhandse leningen van
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
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- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige
sectoren
Subtotaal

-

-

236.884.000

194.555.000

Door derden belegden gelden

-

-

Waarborgsommen

-

-

Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten

-

-

236.884.000

194.555.000

Totaal

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2021. Deze leningenportefeuille ging in 2021 gepaard met
in totaal € 5,4 miljoen aan rentelasten. Deze lasten zijn verantwoord binnen taakveld treasury.
Verloop vaste schulden

Boekwaarde
1-1-2021 Vermeerderingen

Obligatieleningen
Onderhandse leningen

Aflossingen

Boekwaarde
31-12-2021

-

-

236.884.000

42.329.000

194.555.000

Door derden belegde gelden

-

-

-

Waarborgsommen

- -

-

-

42.329.000

194.555.000

Totaal

236.884.000

-

De reguliere aflossing was € 42,3 miljoen en een extra (boetevrije) aflossing op een lening bij de Triodosbank (rente van 2,25%) van € 0,5 miljoen. De
totale exploitatierente in 2021 bedroeg € 5,4 miljoen.

Vlottende passiva
Vlottende schulden zijn alle crediteuren en het rood staan op de bank. De overlopende passiva zijn vooraf ontvangen bedragen, die betrekking hebben op
het volgende jaar.
Onder de vlottende passiva zijn in de balans opgenomen:
Vlottende passiva

1-1-2021

31-12-2021

Schulden korter dan een jaar

19.183.731

18.155.864

Overlopende passiva

45.944.000

85.144.000

65.127.731

103.299.864

Totaal
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Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd van één jaar of korter
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Schulden korter dan een jaar

1-1-2021

31-12-2021

-

-

Kasgeldleningen aangegaan bij
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)
Overige Kasgeldleningen
Bank- en girosaldi
Overige schulden
Totaal

4.930.731

3.111.864

14.253.000

15.044.000

19.183.731

18.155.864

Eindstand per 31-12-2021 overige schulden omvat voor een bedrag van € 76.000 invlechting Parkschap.

Overlopende passiva
Het saldo van de post overlopende passiva is als volgt opgebouwd. De balanscategorie 'bouwgronden in exploitatie' (BIE) is op grond van het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) gesplitst met ingang van 1 januari 2016. Dit betekent dat gemeenten BIE's deels moeten herrubriceren van de
voorraden naar de overlopende passiva.
Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden
Overige vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen, verplichtingen
Totaal

1-1-2021

31-12-2021

18.126.000

40.569.000

2.300.000

3.495.000

25.518.000

41.080.000

45.944.000

85.144.000

Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden
Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2021 en daarvoor reeds zijn ontvangen. Tevens zijn de ontvangen middelen van derden
verantwoord, die de komende jaren nog besteedbaar zijn.

Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden

Saldo
1-1-2021

Invlechting
Parkschap

Saldo
Toevoeging

Aanwending

Saldo
31-12-2021

246.975

-

EU
Life Critical
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Shelter

61.459

Life IP Spuiboulevard Kans
ESF REACT

61.459
21.840

21.840

419.000

419.000

Rijk
BIRK Subsidie, project Maasterras

1.544.059

Regionaal Meld & Coördinatiepunt

542.133

1.497.867

439.377

439.377

-

Onderwijs achterstandbeleid (OAB)

239.792

239.792

-

Tijdelijke stimulering woningbouw, 2e tranche

825.000

Tennetregeling
2e tranche ESF 2016-2018
Subsidieregeling instandhouding Monumenten (SIM)

39.411

495.941

825.000
0

1.051.580

14.580

24.830

1.051.580

-

266.579

113.770

380.349

Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB)

90.512

64.787

155.299

SPUK GHNT Implementatie MDA (Huiselijk Geweld)

66.200

0

SPUK 2020 Sportaccommodaties

6.618

59.582

254.961

254.961

-

Denken naar Doen

23.557

23.557

-

Verkeersveiligheid

321.625

0

103.220

218.405

Ruimtelijke adaptatie Dordwijkzone

473.248

483.624

178.818

778.054

64.934

0,00

0

14.123

15.393

42.519

0

1.425

41.094

10.141.760

10.144.000

1.641.658

18.644.102

93.970

-

Regeling reductie energiegebruik

64.934

Opgave Waterstad - Schuillocaties/Waterveiligheid

29.516

Aandachtshuishoudens
Bijdrage Waterdriehoek
Regiodeal
Regeling gedupeerden toeslagenproblematiek

5.440

5.440

93.970

Woningbouw impuls Spuiboulevard 2e tranche

3.525.817

3.525.817

Regeling reductie energiegebruik Woningen

189.239

189.239

Specifieke uitkering ventilatie in scholen

316.068

316.068

SPUK PFAS

3.559.662

SPUK Diffuus Lood
Leerpark 2F
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Maasterras/Weeskinderdijk 3e tranche Woningimpuls

4.080.546

SPUK Versterking Clientenondersteuning

4.080.546

50.000

50.000

164.550

164.550

2.053.646

2.053.646

Regionale VSV subsidie Da Vinci College

101.814

101.814

SPUK Lokale Sportakkoorden en Leefstijlinterventies

188.927

188.927

17.453

17.453

492.573

492.573

Verkeerslawaai
Nationaal Onderwijs Programma

SPUK Lokale Preventieakkoorden en preventieaanpakken
Inzet SDD op toeslagenaffaire
Overige NL overheden
Subsidie voor communicatie/projecten in NL Delta gebied

10.690

3.072

7.618

NL Delta Herdenking

45.145

45.145

-

123.642

-

Invlechting Parkschap

123.642

DM St. Elisabethsvloed

35.000

Sportpark Reeweg/Schenkeldijk

35.000

50.000

50.000

250.000

250.000

NL Delta

32.723

32.723

Inzake MBO aanpak

43.740

43.740

123.242

123.242

Knelpuntenpot Crabbehof

Herziene Compensatie CTB
Fietsenstalling Stadspolder
Totaal

119.513
18.126.000

123.642

27.731.896

119.513
5.412.490

40.569.000

Overige vooruit ontvangen bedragen
Eindstand per 31-12-2021 overige vooruit ontvangen bedragen omvat voor een bedrag van € 382.978 invlechting Parkschap.
Nog te betalen bedragen, verplichtingen
Dit betreft nog te betalen bedragen die ten laste van het dienstjaar 2021 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2022 zijn ontvangen en
betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2022 afgewikkeld. Eindstand per 31-12-2021 nog te betalen bedragen, verplichtingen omvat voor een bedrag
van € 141.804 invlechting Parkschap.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Gemeenten zijn verplicht om eventuele tekorten van gemeenschappelijke regelingen aan te zuiveren, ongeacht de oorzaak hiervan. Dit is onderdeel van
het algemene risico dat de gemeenten nemen door samen te werken, waardoor opneming in het risicoprofiel relevanter is. Per eind 2021 stond de
gemeente borg voor ruim € 562 miljoen. Ten opzichte van eind 2020 is dit een afname van ruim € 18 miljoen. Deze daling komt vrijwel geheel voort uit
het door woningcorporaties aantrekken van door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gegarandeerde leningen. De gemeente neemt hiervoor een
achtervangpositie in. In de achtervangspositie WSW zit voor € 4.897.322 per 31-12 aan leningen inbegrepen die door gemeente Dordrecht zelf zijn
verstrekt. Deze leningen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa.
Voor een nadere uiteenzetting rond borgstellingen wordt verwezen naar de Financieringsparagraaf en de in de bijlage opgenomen Staat van
Gewaarborgde geldleningen.
Bedragen x € 1.000

Oorspronkelijk
bedrag

Gewaarborgd
1-1-2021

HVC Alkmaar (getrapt via GR Gevudo)

Diversen

32.470

25.691

4,6%

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

8.579

7.938

7.579

1,3%

Sportverenigingen en stichtingen

9.605

5.661

5.237

0,9%

46.069

38.507

6,8%

594.919

533.879

523.814

93,2%

594.919

579.948

562.321

100%

Geldnemer

Gewaarborgd
31-12-2021 % per eind 2021

Garanties met direct kredietrisico

Subtotaal
Garanties met indirect kredietrisico (achtervang waarborgfondsen)
Achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Totaal
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Gebeurtenissen na balansdatum
Transitie Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden
In 2021 is besloten dat alle activiteiten en bijbehorend personeel van de GR Drechtsteden (GRD),
met uitzondering van de Sociale Dienst Drechtsteden, per 1-1-2022 worden overgebracht naar de
gemeente Dordrecht. De gemeente Dordrecht zet deze taken ongewijzigd voort als
servicegemeente voor alle deelnemende gemeenten en GR-en. De feitelijke overdracht van activa
en integratie in de exploitatie van de gemeente Dordrecht vindt plaats na vaststelling van de
Jaarstukken 2021 van de GR Drechtsteden. Een deel van de activa, een bestemmingsreserve en
een tweetal voorzieningen worden overgenomen tegen boekwaarde. Voor Dordrecht betekent dit
dat de liquide middelen met ongeveer € 10 miljoen afnemen en hiervoor met name vaste activa
terugkomen. Verder zal het exploitatietotaal van de gemeentelijke begroting met circa € 40 miljoen
stijgen. Dit zijn de lasten waarvoor vanuit de andere deelnemers een bijdrage wordt ontvangen.
Deze beweging heeft beperkte invloed op enkele financiële kengetallen. De netto schuldquote
neemt iets toe door afname van liquide middelen, maar ook weer af door toename van het
exploitatietotaal. Samen is dit effect verwaarloosbaar. Ook het percentage omvang
grondexploitaties daalt iets door de toegenomen exploitatieomvang, maar ook dit is
verwaarloosbaar. Wat wel goed zichtbaar zal worden is dat de gepresenteerde overheadkosten
zullen toenemen (met ongeveer € 5 miljoen). Dit komt doordat een deel van de kosten GR
Drechtsteden nu via een afrekening op een inhoudelijk taakveld wordt verantwoord en na 1 januari
deze kosten als 'eigen overhead' gepresenteerd moet worden. Dit effect kan ook enige invloed
hebben op kostendekkendheidsberekeningen van lokale heffingen, zoals bijvoorbeeld de
rioolheffing. In 2022 is een onderzoek gestart met als doel de kostenverdeelsystematiek aan te
passen. Dit kan enig effect hebben op toekomstige individuele bijdragen van gemeenten. Omdat de
samenwerkingsovereenkomsten gebaseerd zijn op een lichte gemeenschappelijke regeling (de
centrumgemeente-constructie) blijven de risico's voor alle gemeenten nagenoeg gelijk. De basis
van deze regeling is 'samenwerken' en daarmee anders dan 'ondernemen' en geldt nog steeds het
uitgangspunt dat werkelijke kosten met elkaar gedeeld worden (in voor- en tegenspoed). Hiermee
wordt ook voorkomen dat aanbestedingsregels en fiscale regelingen invloed hebben op de
uitvoeringskosten.
De transitiekosten van maximaal € 3,8 miljoen zijn tijdelijk gefinancierd uit de algemene reserve
van de gemeente Dordrecht. Vanaf 2022 worden de structurele besparingen toegevoegd aan de
bestemmingsreserve GRD transitie en wanneer de kosten geheel zijn ingelopen teruggestort in de
algemene reserve. Om die reden tellen we vanaf volgend jaar het saldo van de
bestemmingsreserve GRD transitie mee bij de bepaling van het weerstandsvermogen en de
weerstandsratio totdat de bestemmingsreserve kan worden opgeheven.
Oorlog in Oekraïne
De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor de Gemeente Dordrecht. Dit gaat onder andere om
vraagstukken rondom opvang van vluchtelingen, de forse stijging van energie- en grondstofprijzen
en economische sancties voor Russische bedrijven. Mogelijk heeft de oorlog ook consequenties
voor het contract voor gas dat Gemeente Dordrecht heeft met Gazprom. Uiteraard blijven we alle
ontwikkelingen en gevolgen op de voet volgen en indien nodig verwerken we de financiële effecten
via de reguliere P&C-cyclus.
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Financiële positie en toelichting
De verantwoording van het financiële resultaat is gebonden aan wettelijke voorschriften. Per 2004
is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ingevoerd met als belangrijkste doelstelling
transparantie in verslaglegging. Belangrijk element hierin is de wijze van verwerking van mutaties
in reserves. Werden in het verleden de mutaties uit reserves meegenomen bij de bepaling van het
totale financiële resultaat, vanaf 2004 worden deze mutaties afzonderlijk gepresenteerd. Het BBV
spreekt over:

Het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten is exclusief geautoriseerde mutaties in
reserves. In 2021 is dit resultaat € 9,8 miljoen negatief. Dit is het saldo van afgerond € 571
miljoen baten minus afgerond € 581 miljoen lasten.

Het gerealiseerd resultaat is inclusief geautoriseerde mutaties in reserves. In 2021 is dit
resultaat € 25,8 miljoen positief.


Financieel resultaat 2021
Het resultaat over het boekjaar 2021 bedraagt € 25,8 miljoen na verrekening met de diverse
reserves. Dit resultaat is als volgt opgebouwd, verdeeld over de verschillende, bestuurlijk
vastgestelde programma's:
Bedragen x € 1.000

Programma's
Samenwerkend en
Verbindend Dordrecht
Leefbaar en Veilig
Dordrecht
Groen en Ruimtelijk
Dordrecht
Sociaal en Zorgzaam
Dordrecht
Lerend en Ondernemend
Dordrecht
Gezond en Levendig
Dordrecht
Duurzaam en Innovatief
Dordrecht
Bouwend en Bereikbaar
Dordrecht
Algemene
Dekkingsmiddelen

Begroot Werkelijk
lasten
lasten

Verschil
lasten

Begroot Werkelijk
baten
baten

Verschil
baten

29.301

23.993

5.308

11.277

10.464

812

16.717

17.298

-580

377

886

-508

49.821

48.547

1.274

23.538

23.478

60

278.510

270.950

7.560

66.453

65.428

1.025

41.085

41.538

-453

19.711

21.832

-2.121

47.462

43.138

4.324

12.690

13.350

-661

23.749

22.920

829

17.837

18.473

-637

52.629

67.282

-14.653

63.052

65.157

-2.105

904

371

533

345.823

350.809

-4.986

45.738

44.613

1.124

585

959

-374

Vennootschapsbelasting

0

187

-187

0

154

-154

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

585.916

580.836

5.079

561.343

570.991

-9.648

Overhead

Saldo*
Afwijking t.o.v.
actuele begroting
Mutatie reserves

14.727
330.397

310.294

20.102

354.969

345.928

Afwijking mutatie
reserves
Totaal saldo incl.
mutatie reserves
Gerealiseerd
resultaat

9.041
11.061

916.312

891.131

25.181

916.312

916.919

-607
25.788

* Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
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Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022
Het gerealiseerde resultaat kent een nuance. In dit resultaat zijn de volgende posten nog
opgenomen:
1. Restantkredieten van meerjarige projecten.
2. Middelen voor eenmalige projecten die door vertraging in 2021 doorlopen naar 2022.
3. Resultaat dat door eerdere besluitvorming en/of wet en regelgeving een verplichte bestemming
kent.
Voor de drie genoemde posten zijn voorstellen voor budgetoverhevelingen gedaan van in totaal
€ 8.727.628. Voor de specificatie wordt verwezen naar raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022
behorend bij het voorstel ‘budgetoverhevelingen 2021-2022’. Na verwerking van de
budgetoverhevelingen resteert een netto resultaat van afgerond € 17,1 miljoen positief.

Overzicht incidentele baten en lasten
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor (artikelen 19 en 28) dat gemeenten
zowel bij de begroting als bij de jaarrekening een overzicht van incidentele baten en lasten
presenteren. Met behulp van dit overzicht kan worden bepaald in hoeverre de totale baten en
lasten in evenwicht zijn, maar ook in hoeverre de structurele lasten worden gedekt door structurele
baten. Het overzicht is, voor zowel raad als voor provincie, een essentieel onderdeel bij de bepaling
van het structureel evenwicht van de exploitatie. Er is sprake van structurele exploitatieruimte als
de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten. Dit percentage zegt iets over de
robuustheid van de financiële positie van de gemeente.
Het overzicht van incidentele baten en lasten bevat alleen 'eenmalige of tijdelijke' baten en/of
lasten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan.
Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven in hun aard onderdeel
van de 'structurele exploitatie'.
De uitwerking is in lijn met de Themacirculaire incidentele baten en lasten 2015 van de provincie
Zuid-Holland en de Notitie structurele en incidentele baten en lasten (2018) van de Commissie BBV
en de handreiking daarbij uit 2021.
In onderstaand overzicht zijn per programma de incidentele baten en lasten met een eenmalig of
tijdelijk karakter opgenomen.
Overzicht incidentele baten en lasten
Programma

Bedragen x € 1.000

Begroting 2021

Jaarrekening 2021

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0

0

0

481

0

-481

506

0

-506

1.138

311

-827

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

2.797

483

-2.314

1.942

75

-1.867

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

3.360

63

-3.297

5.268

405

-4.863

Lerend en Ondernemend Dordrecht

6.565

1.600

-4.965

11.004

9.245

-1.759

Gezond en Levendig Dordrecht

2.306

105

-2.201

3.653

800

-2.853

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

1.367

0

-1.367

608

0

-608

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

27.463

38.676

11.213

31.841

36.488

4.647

533

576

43

3.696

843

-2.853

44.897

41.503

-3.394

59.631

48.167

-11.464

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Leefbaar en Veilig Dordrecht

De Financiën van Dordrecht
Totaal

In onderstaande opsomming zijn de incidentele bedragen groter dan € 100.000 genoemd. Als
incidenteel hebben we in ieder geval aangemerkt alle posten met betrekking tot
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budgetoverheveling, beleidswensen, opgaven, subsidies, bijdragen en projecten.
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Lasten:

Budgetoverheveling Tweede Kamerverkiezing 2021 (€ 93.000).

Ontwikkelen en uitwerken van regionale energiestrategie (€ 234.000).

Bedragen < € 100.000 (€ 154.000).
Baten:
Geen incidentele baten op dit programma.
Leefbaar en Veilig Dordrecht
Lasten:

Budgetoverheveling handhavingscapaciteit in de openbare ruimte (€ 375.000).

Uitvoering integraal veiligheidsplan periode 2019-2022 (€ 456.000).

Tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijzen (€ 307.000).
Baten:

Ontvangen specifieke uitkering voor controle coronatoegangsbewijzen (€ 311.000).
Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Lasten:

Beleidswens intensivering bestrijding boomziekten (€ 325.000).

Beleidswens tijdelijke intensivering participatie (€ 240.000).

Budgetoverheveling extra aanplant bomen in het kader van '800 jaar stad' (€ 160.000).

Opgave 'Waterstad klimaatbestendig' 2021 (€ 699.000).

Tijdelijke projectkosten ecologisch beheer in Nieuwe Dordtse Biesbosch (€ 272.000).

Organisatiekosten en programmamanager programma Dordt West (€ 112.000).

Bedragen < € 100.000 (€ 134.000).
Baten:

Bedragen < € 100.000 (€ 75.000)
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Lasten:

Beleidswens Dordtpas (€ 610.000).

Beleidswens capaciteitsuitbreiding sociaal wijkteam (€ 425.000).

Beleidswens Programma samen tegen armoede (€ 367.000).

Beleidswens pilot stress sensitieve dienstverlening kinderopvang (€ 216.000).

Beleidswens uitvoeringsbudget sociaal marinier (€ 198.000).

Budgetoverheveling wet Inburgering (€ 227.000).

Budgetoverheveling Dordtpas (€ 160.000).

Budgetoverheveling koplopertraject cliëntondersteuning (€ 108.000).

Budgetoverheveling eenzaamheidsbeleid (€ 98.000).

Investeringsplan Sociaal Domein – WMO en jeugd (€ 2.225.000).

Project 'Geweld hoort nergens thuis' (€ 106.000).

Bedragen < € 100.000 (€ 528.000).
Baten:

Ontvangen bijdrage voor project 'Geweld hoort nergens thuis' (€ 106.000).

Bedragen < € 100.000 (€ 299.000).
Lerend en Ondernemend Dordrecht
Lasten:

Beleidswens innovatiefonds 'Smart City' (€ 92.000).
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Beleidswens Levensbeschouwelijk onderwijs verbinding onderwijs arbeidsmarkt (€ 231.000).
Doorcentralisatie overdracht onderwijspanden primair onderwijs (€ 6.901.000).
Project campusontwikkeling Leerpark (€ 1.746.000).
Uitvoering incidentele projecten 'regiodeal' (€ 812.000).
Uitvoering nationaal onderwijsprogramma (€ 335.000).
Gemeentelijke bijdrage in exploitatie 'Duurzaamheidsfabriek' (€ 210.000).
Project 'The Next Chapter' voor maatschappelijke diensttijd (€ 167.000).
Crisisdienstverlening arbeidsmarktregio Drechtsteden (€ 166.000).
Bedragen < € 100.000 (€ 344.000).

Baten:

Bijdrage voor de doorcentralisatie panden (€ 6.951.000).

Bijdrage voor de 'regiodeal' (€ 812.000).

Projectsubsidie campusontwikkeling Leerpark (€ 751.000).

Bijdragen voor uitvoering onderwijsprogramma (€ 326.000).

Projectsubsidie voor 'The Next Chapter' voor maatschappelijke diensttijd (€ 167.000).

Bedragen < € 100.000 (€ 238.000).
Gezond en Levendig Dordrecht
Lasten:

Beleidswens programmering musea en poppodium (€ 238.000).

Beleidswens 600 jaar St. Elisabethsvloed (€ 186.000).

Beleidswens voorbereiding Eerste Statenvergadering (€ 100.000).

Budgetoverheveling viering 800 jaar stad (€ 729.000).

Budgetoverheveling sportpark Reeweg (€ 196.000).

Budgetoverheveling Kunst in de openbare ruimte (€ 99.000).

Budgetoverheveling brede regeling combinatiefuncties (€ 95.000).

Implementatie toekomstvisie sportparken/Schenkeldijk (€ 624.000).

Revitalisering Biesboschcentrum en de Zuileshoeve (€ 460.000).

Project NLDelta status penhouderschap aanvraag tot nationaal park en herdenking St.
Elisabethvloed (€ 287.000).

Initiatieven uit programma 'Levendige Binnenstad' (€ 99.000).

Bedragen < € 100.000 (€ 540.000).
Baten:

Bijdrage aan project NLDelta (€ 274.000).

Bijdrage aan Biesboschcentrum en Zuileshoeve (€ 241.000).

Subsidies viering 800 jaar stad (€ 197.000).

Bedragen < € 100.000 (€ 88.000).
Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Lasten:

Beleidswens calamiteitenroute Staart (€ 271.000).

Uitvoeren portfolio duurzaamheid conform notitie 'Duurzame stad 2019-2022' (€ 337.000).
Baten:
Geen incidentele baten op dit programma.
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Lasten:

Beleidswens proef gratis openbaar vervoer voor 65+ers (€ 500.000).

Grondexploitaties (€ 30.772.000).

Implementatietraject Omgevingswet (€ 144.000).

Implementatietraject aanpak funderingsherstel (€ 109.000).

Project aanleg spoorbeveiliging Dordtse Mijl (€ 105.000).
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Bedragen < € 100.000 (€ 211.000).

Baten:

Grondexploitaties (€ 36.488.000).
Financiën van Dordrecht
Lasten:

Kosten beheer en verkoop dispositiepanden en woonwagen (€ 1.270.000).

Transitiekosten GRD (€ 2.426.000).
Baten:

Verkoopopbrengst dispositiepanden (€ 1.043.000).

Beleidswens verlaging hondenbelasting (-/- € 200.000).

Incidentele onttrekkingen en toevoegingen reserves
Onttrekkingen en toevoegingen aan reserves moeten worden gezien als een incidentele baat of last
voor de exploitatie, omdat een reserve immers op termijn uitgeput is. De enige uitzondering wordt
gemaakt voor de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve afschrijving met als doel het
dekken van kapitaallasten van kredieten.
Uit onderstaande tabel blijkt dat in 2021 de incidentele mutaties van de reserves € 41.270.000
bedragen.
Incidentele reservemutaties

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2021
Saldo van alle reserve-mutaties

35.637

AF: Structurele mutaties reserve 'Afschrijving'

-5.633

Totaal saldo incidentele reservemutaties

41.270

Structurele exploitatieruimte
Over het algemeen geldt dat naarmate de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten, de
exploitatie meer flexibel is dan een exploitatie waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.
De structurele exploitatieruimte wordt uitgedrukt in een percentage en wordt bepaald door het
structurele begrotingssaldo te delen door de totale baten, zodat beoordeeld kan worden welke
structurele ruimte er is 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 dit dus
dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.
Structurele exploitatieruimte

Bedragen x € 1.000

Rekening
2020

Begroting
2021

Rekening
2021

Begroting
2022

289.109

-5.828

-9.847

-15.793

-262.642

4.272

35.637

18.989

26.466

-1.556

25.788

3.205

-255.970

-1.214

41.270

12.655

AF: incidentele baten en lasten (saldo)

266.066

-3.394

-11.464

-12.639

Structureel begrotingssaldo

16.370

3.052

-4.018

3.188

Totale baten

926.060

510.346

570.990

526.351

1,8%

0,6%

-0,7%

0,6%

Saldo van totale baten en lasten
Saldo van totale toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Begrotingssaldo na bestemming
AF: incidentele reservemutaties

Structurele exploitatieruimte
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de structurele exploitatieruimte -/- 0,7% bedraagt. Dit betekent
dat in 2021 structurele uitgaven onvoldoende gedekt zijn door structurele inkomsten, maar
bijvoorbeeld door incidentele onttrekkingen uit reserves.
Er zijn geen landelijke normen voor de structurele exploitatieruimte, omdat het percentage sterk
afhangt van de lokale situatie, maar hier geldt hoe hoger dit percentage is, hoe beter de financiële
positie van de gemeente.

Verschillenanalyse programma's
In de navolgende webpagina's worden de afwijkingen tussen realisatie en gewijzigde begroting
uitgebreid per programma – en conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gesplitst
naar baten en lasten – geanalyseerd. In het onderdeel grote verschillen ten opzichte van
gewijzigde Begroting 2021 is een hoofdlijnenanalyse opgenomen, waarin de grootste verschillen
zijn benoemd die hebben geleid tot het in onderdeel toelichting Jaarrekeningresultaat 2021
opgenomen rekeningresultaat.
Verschillenanalyses
De analyses zijn op programmaniveau ingestoken, wat recht doet aan het budgetrecht van de
raad. Die ligt immers op het niveau van de programma’s. De verschillenanalyses omvatten een
korte algemene uitleg op het niveau van de veroorzakers van het verschil. Hierbij is op de volgende
wijze onderscheid gemaakt naar de aard van het verschil:

incidentele verschillen zijn aangeduid met een (I).

structurele verschillen die een doorwerking hebben naar de begroting van jaar x+1 en verder
zijn aangeduid met een (S).

verschillen die naar hun aard structureel zijn, maar waarvan het financiële effect al in de
begroting is verwerkt zijn aangeduid met een (S*).
De afwijkingen als gevolg van corona zijn, ten bate van de herkenbaarheid, grijs gearceerd in de
tabellen. Indien het coronagerelateerde deel van de totale afwijking marginaal is, hebben we
daarvan afgezien.
Begrotingsmethodiek projecten
Tot op heden wordt het overgrote deel van de meerjarig verstrekte projectkredieten in zijn geheel
begroot in de huidige jaarschijf (in dit geval jaarschijf 2021). Op basis van de per jaareinde
werkelijk geboekte uitgaven worden de restantkredieten overgeheveld naar het volgende jaar.
Grote verschillen tussen begroting en realisatie zijn aldus een rechtstreeks gevolg van de huidige
begrotingssystematiek. Vanzelfsprekend wordt in het lopende jaar slechts een deel van dit totale
projectbudget benut. Het restant wordt in de navolgende jaren gebruikt. Omdat deze projecten
veelal uit reserves, vooral Strategische Investeringen (SI), gedekt worden, zien we hetzelfde grote
verschil terug bij de onttrekkingen uit reserves. Kortom, als er in enig jaar minder wordt
gerealiseerd dan begroot, dan wordt er ook minder onttrokken aan de reserve, waardoor het
resultaat na bestemming nihil is.

Overzicht baten en lasten in de jaarrekening
Hier treft u het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening aan. Dit overzicht is in
overeenstemming met het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Eerst wordt het gerealiseerd
totaalsaldo van baten en lasten gepresenteerd, vervolgens de geautoriseerde mutatie(s) in de
reserves en uiteindelijk het gerealiseerd resultaat. Het overzicht van baten en lasten wordt op
programma-productniveau gepresenteerd en biedt een integraal overzicht van de begrote en
gerealiseerde gemeentelijke baten en lasten.
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Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021
Lasten
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Basisregistratie Vastgoed
Griffie
Rekenkamer
Bestuur
Bestuurlijke samenwerking
Publieke dienstverlening
Internationale betrekkingen
Concern communicatiemiddelen
Stelposten
Bedrijfsvoering Stad
Smart City
Leefbare wijken
Groeiagenda Regio
Energietransitie Regio
Economie & Werken Regio
Bereikbaarheid & Mobiliteit Regio
Bouwen & Wonen Regio
Organisatie meervoudig lokale taken
Regiodeal
Werken derden
Leefbaar en Veilig Dordrecht
Sociale Veiligheid
Toezicht
Rampenbestrijding
Brandweer
Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Wegen
Groen
Openbare verlichting
Verkeersmeubilair
Constructies
Speelvoorzieningen
Havenexploitatie
Riolen
Ecologie
Wonen
Dordrecht West
Water
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Programmabegeleiding en proces veiligheid
Plechtigheden (Essenhof)
Welzijnsaccommodaties
Integratie
Lokaal gezondheidsbeleid
WMO hulpmiddelen en hoppers
Bijstandsverlening
Armoedebeleid / bijzondere bijstand
Schuldhulpverlening
Kwijtscheldingsbeleid
Werk
WMO indivduele voorzieningen
Maatschappelijke ondersteuning
Intensieve maatschappelijke ondersteuning
Buurtwerk
Vrijwillgerswerk
Kindervoorzieningen
Kinderopvang
Overige maatschappelijke voorzieningen
Jeugdgezondsheidszorg
Preventief jeugdbeleid
Hoogspecialistische jeugdzorg
Reguliere jeugdhulp
Uitvoering jeugdhulp
Lokaal budget jeugdhulp
Leefbare wijken
Deelfonds sociaal domein WMO taken
Lerend en Ondernemend Dordrecht
Bibliotheek
Sluitende aanpak voortijdig schoolverlaters
Voor- en vroegschoolse educaties
Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)
Onderwijs aangelegenheden
Werkgelegenheid segmenten
Economische innovatie
Leerpark
Ondersteuning ondernemerschap
Detailhandel en ambulante handel
Droge / natte bedrijven
Onderwijshuisvesting

1.141
2.404
276
1.984
2.910
6.087
184

Baten

38
4.567

4.585

Geraamd
totaalsaldo van
baten en lasten

Begroting 2021 (na wijziging)

Mutatie
reserves

Geraamd
resultaat

Lasten

-1.141
-2.404
-276
-1.946
-2.910
-1.520
-184

-1.141
-2.404
-276
-1.946
-2.910
-1.520
-184

1.141
2.404
276
2.207
1.183
6.416
184

-4.585

-4.585

4.612

Baten

38
4.722

Geraamd
totaalsaldo van
baten en lasten

-1.141
-2.404
-276
-2.169
-1.183
-1.694
-184

Mutatie
reserves

93
57

-4.612
4.800

1.801

69

53

-16

-16

4.309

3.773

-536

-536

2.050
750
732
1.713
762
269
1.115
500
2.988

-1.464
-2.416
-81
-10.915

2.309
3.408
81
10.919

-3.612
-8.985
-1.846
-1.264
-2.623
-995
-1.834
433
-38
-1.000
-72
-1.244

11.860
10.480
2.034
1.786
2.599
995
2.430
11.871
366
2.997
283
2.120

-140
403
-374
-290
-2.056
-5.154
-10.990
-6.395
-71
-35.616
-9.628
-6.277
-10.278

935
2.638
486
1.240
1.878
5.055
71.853
6.966
71
465
36.060
10.268
8.845
11.994

-358
-347
-394
-42
-3.245
-3.844
-1.858
-35.821
-1.441
-1.324
-32.219
-25.401

358
350
610
42
3.517
5.845
1.499
41.707
1.710
1.401
37.410
25.308

-2.660
-1.084
-292
-403
-1.256
-101
-283
-65
-701
-71
-24
-7.110

2.660
3.136
7.294
1.478
1.787
2.389
1.500
1.965
1.886
403
558
16.030

1.978
2.793
81
10.919
11.897
9.278
2.040
1.890
2.744
995
2.424
10.785
400
1.143
387
1.751
740
2.710
536
290
2.056
5.154
65.386
6.395
71
35.683
9.628
7.147
10.356
358
350
610
42
3.245
5.133
1.858
35.821
1.441
1.373
34.031
25.401
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2.660
2.676
6.277
1.273
1.708
101
358
2.672
1.161
383
3.701
9.247

-1.801

377

6.878
30
191
625
45
590
13.106
143
507
600
3.066
150

54.396

78

14

49
1.812

1.592
5.985
870
202

1.600
115
312
377
826

-1.801

-1.978
-2.416
-81
-10.919

514

-5.019
-9.248
-1.849
-1.265
-2.699
-995
-1.834
2.321
-400
-1.000
-387
-1.244

1.407
263
3
1
76

-140
356
-386
-290
-2.056
-5.154
-10.990
-6.395
-71
-35.683
-9.628
-7.147
-10.278
-358
-350
-610
-42
-3.245
-5.119
-1.858
-35.821
-1.441
-1.324
-32.219
-25.401
-2.660
-1.084
-292
-403
-1.506
-101
-358
-1.072
-1.046
-71
-3.324
-8.421

4

-1.888
362
315

47
12

67
870

3
216

1.275

250
75
1.007
345
3.300
1.311

2.493
104
104
617
500
2.698

377

7.132
30
191
629
45
747
13.426
143
1.197
600
2.646
30
60
60.850

244

173

36
1.812

2.052
6.171
1.070
239
495
915
751
204
259
377
7.178

-2.050
1.743
-628
-1.713
-658
-269
-498

120

763

-290
-2.309
-3.031
-81
-10.919

517
375

-4.728
-10.450
-1.843
-1.157
-2.554
-995
-1.683
1.555
-366
-2.854
-283
-923

597
723
1

-335
8
-456
-1.240
-1.818
-5.055
-11.003
-6.966
-71
-465
-36.060
-10.268
-8.845
-11.750
-358
-350
-610
-42
-3.517
-5.672
-1.499
-41.707
-1.710
-1.365
-35.598
-25.308
-2.660
-1.084
-1.123
-408
-1.548
-1.894
-585
-1.214
-1.682
-144
-181
-8.852

4

-10

1.655
253
1.537
84
70

-14
10
227

39
1.851
-1.965

3
216

1.508
1.355
74
259

600
250
100
1.048
981
157
411

Rekening 2021
Geraamd
resultaat

-1.141
-2.404
-276
-2.076
-1.183
-1.637
-184

Lasten
1.049
2.297
241
1.963
1.149
6.482
146

Gerealiseerd
totaalsaldo van
baten en lasten

Baten

54
412
2
4.741

-1.049
-2.243
-241
-1.551
-1.147
-1.741
-146

-4.612
4.800
-1.930
1.743
-628
-1.713
-658
-269
265

Verschillen begroting na wijziging - Rekening 2021

Mutatie
reserves

93
85

Gerealiseerd
resultaat

-1.049
-2.243
-241
-1.458
-1.147
-1.656
-146

Lasten
92
107
35
244
34
-66
38

Gerealiseerd
totaalsaldo van
baten en lasten

Baten

54
374
2
19

4.612

-58
-934
101
390
78
160
256
39
179

-1.718
-2.440
-257
-11.026

-187
-104
-176
-114

188
320

1
-216
176
114

-73

-3.658
-9.299
-1.760
-1.490
-1.666
-981
-1.832
3.015
-136
-998
-248
-828

35
449
-124
-376
209
14
-182
-7
-46
753
-131
680

411
83
207
43
-5

-446
-532
-83
333
-204
-14
149
195
45
-762
131
-25

-27
104
1

-323
326
-359
-840
-1.778
-5.262
-11.131
-7.162
37
-424
-33.927
-9.477
-5.611
-16.684

100
20
83
161
30
-207
1.211
-196
108
-42
2.094
791
1.549
-3.215

-410
-331
-332
-35
-3.467
-4.134
-1.933
-39.871
-1.574
-1.264
-32.056
-24.452

-52
10
62
7
39
-90
-434
481
136
-18
4.337
597

-2.672
-1.092
-224
-373
-1.083
-801
-336
-205
-685
-93
-1.940
-7.805

-12
48
322
100
-91
812
107
-39
288
26
-1.965
-49

2.496
3.512
257
11.033

188
697

-2.308
-2.815
-257
-11.033

590
375

-4.131
-9.727
-1.842
-1.157
-2.564
-995
-1.683
3.210
-113
-1.317
-199
-853

11.825
10.031
2.158
2.162
2.390
981
2.612
11.878
412
2.244
414
1.440

7.543
113
398
672
40

-4.282
-9.918
-1.760
-1.490
-2.350
-981
-1.832
1.360
-411
-2.092
-414
-898

624
619

-335
-6
-446
-1.013
-1.818
-5.055
-11.003
-6.966
-71
-465
-36.021
-10.268
-6.994
-13.715

835
2.618
403
1.079
1.848
5.262
70.642
7.162
-37
507
33.966
9.477
7.296
15.209

-358
-347
-394
-42
-3.517
-4.164
-1.499
-40.352
-1.710
-1.291
-35.598
-25.049

410
340
548
35
3.478
5.935
1.933
41.226
1.574
1.419
33.073
24.711

-2.660
-1.084
-523
-408
-1.298
-1.894
-485
-166
-701
-144
-24
-8.441

2.672
3.088
6.972
1.378
1.878
1.577
1.393
2.004
1.598
377
2.523
16.079

542
512
2.958
34
12
70
59.511

83

128
844

1

11
166

81
1.017

1.996
6.723
1.005
545
776
1.024
751
214
284
560
7.955

-19
-943
42
390
78
160
-520
18
-680

-1.949
800
-586
-1.323
-580
-109
-255
18
-970

-1.792
-2.656
-81
-10.915

780
13.238
1
152

19
943
-42
-390
-78
-160
96
-18
680

120

-290

-323
340
-369
-1.067
-1.778
-5.262
-11.131
-7.162
37
-424
-33.966
-9.477
-7.168
-14.365
-410
-339
-548
-35
-3.467
-5.769
-1.933
-41.226
-1.574
-1.338
-32.056
-24.711
-2.672
-1.092
-249
-373
-1.333
-801
-369
-1.253
-1.384
-93
-1.963
-8.124

339

7

684

1.655
275
1.094
166
70

-14
10
227

39
1.557
-2.319

8
216

1.635
1.355
74
259

25
250
33
1.048
699
23
319

-352
-21
-859

33
-188
1
9
-655
-88
312
4
12
10
-1.339

83

128
600

1

11
-7

45
-795

-56
552
-65
306
281
109
10
25
183
777

92
161
35
618
36
-19
38
4.612

-2.069
800
-586
-1.323
-580
-109
-594
18
-970

39
-9
-59

Gerealiseerd
resultaat

-4.612

4.800

39
2.484
45

265
479
1.839

-28

4.800
2.108
1.684
631
1.323
684
109
859
461
2.809

104

-92
-161
-35
-618
-36
47
-38

Mutatie
reserves

-12
-332
-87
-173
-40
207
128
196
-108
-41
-2.094
-791
-1.677
2.615
52
-11
-62
-7
-50
97
434
-481
-136
-27
-3.542
-597
12
8
-874
-35
-215
-1.093
-216
39
-298
-51
1.782
-728

424

-3

-694

-22
443
-82

294
354

-5

-127

575

67
282
134
92

240

74
216
-176
-111
473
428
82
-333
898
14
-149
-195
-23
319
-49
25
12
332
87
173
40
-207
-128
-196
108
41
2.094
791
1.383
-2.969
-52
16
62
7
50
30
-434
481
136
27
3.542
597
-12
-8
299
35
215
1.093
149
-39
16
51
-1.916
636

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2021
Lasten
Samenwerkend
en Verbindend
Gezond
en Levendig
Dordrecht Dordrecht
Mediazaken
Culturele educatie
Culturele subsidies
Volksfestiviteiten
Recreatie
Sportboulevard
Binnenstad
Toerisme
Marketing
Hofkwartier
Sportbedrijf
Cultuur en geschienis
Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Afvalinzameling- en verwerking
Milieubeheer
Natuur- en milieucentrum
Milieu & Duurzaamheid
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Verkeersveiligheid
Vergunningen
Woningtoezicht
Funderingen
Monumenten
Beheer en ontwikkeling van wijken
Planologisch jurdisch instrumentaruim
Exploitatie bouwgronden wonen
Exploitatie gemeentelijke eigendommen
Grondbeleid en ontwikkeling
Exploitatie economische ontwikkeling
Hoofdinfrastructuur (auto, fiets, water en OV)
Parkeren
Parkeren (nieuw product)
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene uitkering
Belastingheffing
Geldleningen
Beleggingen
Resultaatsrekening
Budget Vastgoedbedrijf
Treasury
Overhead
Overhead
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Onvoorzien
Onvoorzien
TOTALEN

Geraamd
totaalsaldo van
baten en lasten

Baten

Begroting 2021 (na wijziging)

Mutatie
reserves

235

-235

6.768
96
2.567

465

188
105

-6.768
92
-2.462

982
747
2.033

691
11

10

-982
-747
-2.023

12.278
9.594

3.184
1.786

-9.094
-7.808

15.860
2.018
1.555
683

16.203

254
6.712
539
130
448

30
3.241

491
31.442
2.049
364
-4.699
2.376

18
34.324
5.469

6.755

1.488
22
591
-1.556
11.708
-14.078
38.482

400
514.621
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130

1

4.356
248

Geraamd
resultaat

Lasten

Geraamd
totaalsaldo van
baten en lasten

Baten

Mutatie
reserves

-235

235

-235

-6.303
92
-2.453

8.214
21
4.829

495

19
1.791

-8.214
-2
-3.038

-291
-736
-2.023

2.049
1.059
2.033

10

-2.049
-1.059
-2.023

2.563
1.982

-6.531
-5.826

17.912
11.111

8.393
2.477

343
-2.018
-1.425
-683

-184
1.030
185
337

159
-988
-1.240
-346

16.713
4.177
1.544
1.315

-224
-3.471
-539
-130
-447

26

-198
-3.471
-539
-130
-447

-473
2.882
3.420
-364
9.055
-2.128

9

-3.143

-9.623
648

Rekening 2021
Geraamd
resultaat

Lasten

249
6.814
3
3.995

6
19
1.947

-6.808
16
-2.048

495

1.774
34

-275
-1.025
-2.023

1.764
923
2.057

319
172

-1.445
-751
-2.057

-9.519
-8.634

2.586
1.846

-6.933
-6.788

17.139
10.195

8.604
2.282

16.597
445
130
665

-116
-3.732
-1.414
-650

-20
2.085
123
305

-136
-1.647
-1.291
-345

17.255
3.017
1.530
1.117

17.434
383
180
476

205
7.805
539
130
616

30
5.434

-175
-2.371
-539
-130
-615

93

-175
-2.371
-539
-130
-522

137
7.868
173
109
568

-473
-261
3.420
-364
-568
-1.480

1.091
34.676
2.633
364
-7.130
4.827

18
29.971
7.661

-1.073
-497
5.028
-364
-575
-1.789

1.220
32.773
15.916
228
-1.636
3.724

6.873

6.200

1

997

-1.073
-4.705
5.028
-364
16.806
-3.844

-17.381
2.055

9.278

2.405

-618

1.787

310.111
24.601
483
2.427

9.676
983

4.208

3.723

-898

2.825

1.488
22
591

4.554
-3.893

292.453
24.451
483
2.427
1.556
-2.054
10.627

310.111
26.089
505
3.018

5.100
442

292.453
24.451
483
2.427
1.556
-6.608
14.520

13.046
-14.243

5.657
443

-7.389
14.686

-3.068
3.201
2.172

310.111
24.601
483
2.427
-3.068
-4.188
16.858

151

-38.331

-321

-38.652

45.738

585

-45.153

4.938

-40.215

4.274

Mutatie
reserves

-235

10.478

510.346

Baten

Verschillen begroting na wijziging - Rekening 2021

-7.719
-2
-2.041

292.453
25.939
505
3.018

-400
-4.275

Gerealiseerd
totaalsaldo van
baten en lasten

-400
-1

585.920

561.342

-24.578

24.574

-4

-249

6.138

5
71
20.528
20.492

Gerealiseerd
resultaat

-249

-14

-6.313
16
-1.603

1.400
18
834

1.851
23

406
-728
-2.057

285
136
-24

-8.535
-7.913

1.839
1.398

-6.696
-6.515

179
-2.634
-1.350
-641

-315
1.190
123
305

41

-137
-1.730
-173
-109
-563

445

Gerealiseerd
resultaat

-14

156

1.406
18
438

319
172
-10

-604
-308
34

-77
11

681
297
-34

773
916

211
-195

-984
-721

747
448

237
273

-136
-1.444
-1.227
-336

-542
1.160
14
198

837
-62
50
-189

-295
-1.098
-64
-9

295
895

-137
-1.730
-173
-109
-522

68
-63
366
21
48

-30
704

-38
-641
-366
-21
-52

-1.149
179
4.576
-228
-104
-1.887

-129
1.903
-13.283
136
-5.494
1.103

53
-9.443
12.831

1.787

673

8.916

2.716

-929

1.369
22
591

314.120
26.640
469
3.244

314.120
25.271
447
2.653

12.599
-14.209

5.939
396

-6.660
14.605

3.181
2.172

-3.479
16.777

44.613

959

-43.654

3.266

187

154

-33

580.838

570.989

-9.849

6

4

-1.397
-255

76
7.540
452
-136
6.891
-848

-362

-311

4.009
551
-36
226

-4.009
-670
36
-226

447
-34

282
-47

-729
81

-40.388

1.125

374

-1.499

-33

-187

154

33

25.790

5.082

9.647

-14.727

314.120
25.271
447
2.653

35.639

Mutatie
reserves

14

-10.019
1.109

12.424

Baten

-1.406
-18
-990

-1.149
-12.245
4.576
-228
9.915
-2.996

8.279
728

Lasten

Gerealiseerd
totaalsaldo van
baten en lasten

119

552

203
64
9
38
641
366
21

52

-8.216

-7.362
946

-76
676
-452
136
471
-98

311

-3.068
20

1.672

4.009
670
-36
226
3.068
709
-81
-173
-33

-11.065

241

25.788

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Door een recente verduidelijking in het BBV en de Kadernota Rechtmatigheid is het niet meer
toegestaan om verschuivingen tussen reserves binnen hetzelfde programma via de staat van baten
en lasten te verwerken. Op 13 juli 2021 is het raadsvoorstel Reservering Agenda Dordrecht 2030
vastgesteld, waarbij vanuit de reserve Agenda Dordt 2030 diverse deelreserves zijn gevormd. De
nieuw gevormde deelreserves zijn divers van aard en de toevoegingen en toekomstige
onttrekkingen hieraan zijn daarmee ook te relateren aan verscheidene programma’s. Om die reden
is de vorming van deze deelreserves ook via de staat van baten en lasten verwerkt. De
daadwerkelijke allocatie van deze middelen bij de vorming van de deelreserves is nog onvoldoende
duidelijk, waarmee het effect op de verschillende begrotingsprogramma’s ook nog niet voor iedere
deelreserve voldoende zuiver is te bepalen. Om die reden is er vanuit het oogpunt van
transparantie en eenvoud voor gekozen de onttrekking en toevoegingen van € 265 miljoen in de
staat van baten en lasten wel te verwerken in één programma, namelijk in het programma
Samenwerkend en Verbindend.

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000
Lasten
Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

29.302

23.995

5.307

11.276

10.464

-812

265.403

266.383

-980

271.236

271.820

584

294.705

290.378

4.327

282.512

282.284

-228

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Mutaties met de reserves

Baten

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

4.099

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Incidenteel/
Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Stelposten algemene uitkering meegevallen

Incidenteel

4.599

2. Op griffiekosten bespaard

Incidenteel

166

3. Minder wijkwensen en initiatieven ontvangen en gehonoreerd

Incidenteel

108

4. Dordtpas minder gebruikt

Incidenteel

145

5. Innovatief personenvervoer over water (Ipow) uitgesteld

Incidenteel

141

-141

6. Personeelskosten zijn meegevallen

Incidenteel

844

-796

Structureel

-140

Incidenteel

-307

7. Uitvoering verkiezingen duurder geworden

307

Structureel

-143

8. Regionale taken ruimtelijke economisch domein uitgevoerd

Incidenteel

527

9. Reserve regionale taken ruimtelijke economische domein omgezet

Incidenteel

-930

10. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

297

-79

28

5.307

-812

-396

-/- betreft een nadeel

-103

-424
0

(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken
1. Stelposten algemene uitkering meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 4.599.000 lager dan begroot, omdat gereserveerde stelposten uit de
circulaires gemeentefonds niet meer zijn ingezet in 2021.
Van dit bedrag is € 1.508.000 conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld
naar 2022.
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2. Op griffiekosten bespaart
De lasten zijn incidenteel € 166.000 lager dan begroot, omdat:

de griffie bespaard heeft op de kosten voor notuleerdiensten.

er minder is uitgegeven op het onderzoeksbudget motie Gissen is Missen.

door corona geplande bijeenkomsten voor de raad/bewoners niet zijn doorgegaan.

door de uitfasering geen onderhoud aan het oude raadsinformatiesysteem (RIS) meer is
gepleegd.
3. Minder wijkwensen en initiatieven ontvangen en gehonoreerd
De lasten zijn incidenteel € 108.000 lager dan begroot, omdat door corona minder wijkwensen en
burgerinitiatieven zijn ontvangen en/of konden worden uitgevoerd.
4. Dordtpas minder gebruikt
De lasten zijn incidenteel € 145.000 lager dan begroot, omdat het budget voor de gebruikerskosten
(vergoedingen aan de aanbieders van acties) door coronamaatregelen niet volledig is benut.
Een bedrag van € 90.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar
2022.
5. Innovatief personenvervoer over water (Ipow) uitgesteld
De lasten zijn incidenteel € 141.000 lager dan begroot, omdat bedrijven een stap terug deden en
eerst de effecten van corona op hun bedrijfsvoering afwachtten.
De baten zijn incidenteel € 141.000 lager dan begroot, omdat de opbrengsten gekoppeld zijn aan
de lasten.
6. Personeelskosten zijn meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 844.000 lager dan begroot, omdat:

wethouderspensioenen zijn afgewenteld op de daarvoor gecreëerde voorziening (€ 618.000).

bij de herschikking van de budgetten van de Groeiagenda de loonkosten op andere
begrotingsprogramma's zijn verantwoord (€ 249.000).

extra is ingehuurd voor projecten (-/- € 1.668.000).

minder vast personeel is ingezet voor projecten (€ 1.594.000).

minder begeleiding van personeel naar ander werk nodig was (€ 313.000).

formatieruimte niet kon worden ingevuld (€ 107.000).

extra is ingezet op publieke dienstverlening (-/- € 109.000).

extra is ingezet op de opgave bouwende stad (-/- € 166.000).

vergoeding raadsleden verhoogd is (-/- € 60.000).

overige afwijkingen zijn opgetreden (-/- € 34.000).
De lasten zijn structureel € 140.000 hoger dan begroot, omdat er extra projectadministrateurs zijn
ingezet.
De baten zijn incidenteel € 796.000 lager dan begroot omdat:

verzekeringsuitkeringen voor wethouderspensioenen zijn ontvangen (€ 67.000).

minder loonkosten van medewerkers in de pool voor begeleiding naar ander werk kon worden
doorberekend (-/- € 419.000).

begrote inkomsten voor de projectadministrateurs op andere begrotingsprogramma's zijn
gerealiseerd (-/- € 241.000).

niet alle begrote inkomsten uit regionale samenwerking zijn gerealiseerd dit wordt
gecompenseerd door de lagere lasten bij de budgetten voor de Groeiagenda (-/- € 197.000).

zich overige afwijkingen hebben voorgedaan (-/- € 6.000).
7. Uitvoering verkiezingen duurder geworden
De lasten zijn incidenteel € 307.000 hoger begroot, omdat de organisatie van de Tweede
Kamerverkiezingen voor regiogemeenten is uitgevoerd.
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De lasten zijn structureel € 143.000 hoger dan begroot, omdat de uitvoeringskosten van
verkiezingen zijn toegenomen, door:

hogere eisen die gesteld worden aan transparantie, controles en toegankelijkheid.

hogere prijzen personeel, huur, inrichting, drukwerk, verzending en ontruiming.

meerkosten voor vervoer en opslag van materialen en vernietiging.
De baten zijn incidenteel € 307.000 hoger dan begroot omdat inzet voor andere gemeenten is
doorberekend aan andere gemeenten.
8. Regionale taken ruimtelijke economisch domein uitgevoerd
De lasten zijn incidenteel € 527.000 lager dan begroot, omdat:

de meerjarig beschikbare middelen voor de regionale energiestrategie (€ 74.000),
programmaraad (€ 103.000) en MKB (€ 4.000) geheel voor dit jaar zijn begroot en het
programma deels doorloopt naar volgend jaar.

aanvullend middelen zijn toegekend voor de regionale energiestrategie bij de
Septembercirculaire 2021 (€ 90.000).

door corona niet alle plannen van de Groeiagenda volledig zijn uitgevoerd (€ 256.000).
De baten zijn incidenteel € 103.000 lager dan begroot, omdat de niet benutte regionale bijdragen
voor de programmaraad zijn doorgeschoven naar 2022.
Door bovenstaande mutaties is er € 424.0000 minder geboekt naar de reserve.
9. Reserve regionale taken ruimtelijke economische domein omgezet
De lasten zijn incidenteel € 930.000 hoger dan begroot, omdat voor de resterende middelen voor
regionale samenwerking ruimtelijke economisch domein een verplichting is opgenomen op de
balans van € 930.000 bestaande uit: de Regionale energiestrategie (€ 263.000), de Groeiagenda
(€ 256.000), het MKB katalysator fonds (€ 352.000) en de Netwerk economie (€ 59.000).
Er is € 930.000 meer uit de reserve Regionale samenwerking ruimtelijk economisch domein
geboekt. Deze reserve is vorig jaar gevormd voor de middelen die zijn overgekomen vanuit de GR
Drechtsteden (GRD). Omdat het regionale middelen betreft is (verplicht) sprake van vreemd
vermogen, in plaats van eigen vermogen.
Er is € 930.000 meer geboekt in de algemene reserve, omdat de nota Reserves en voorzieningen
voorschrijft dat middelen uit bestemmingsreserves waarvan het doel is vervallen automatisch naar
de algemene reserve overgaan.
10. Verschillen kleiner dan een ton
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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Leefbaar en Veilig Dordrecht
Leefbaar en Veilig Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000
Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

16.717

17.298

-581

377

885

508

896

972

76

1.273

1.857

584

Leefbaar en Veilig Dordrecht
Mutaties met de reserves

16.717

17.298

-581

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

3

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Incidenteel/
Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Kosten Integraal veiligheidsplan toegenomen

Incidenteel

-123

2. Kosten Brandweer toegenomen

Structureel

-114

3. Bijdrage Tegemoetkoming CTB ontvangen en uitgevoerd

Incidenteel

-183

4. Bijdrage voor ondersteuning toezicht en handhaving ontvangen

Incidenteel

5. Inzet veiligheid en toezicht tegengevallen

Incidenteel

-118

6. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

-43

49

76

-581

508

76

-/- betreft een nadeel

183
276

(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken
1. Kosten Integraal veiligheidsplan toegenomen
De lasten zijn incidenteel € 123.000 hoger dan begroot, omdat de kosten voor verschillende
ontwikkelingen, zoals Omgevingswet, informatieveiligheid en bevolkingsgroei stijgen.
2. Kosten brandweer toegenomen
De lasten zijn structureel € 114.000 hoger dan begroot, omdat de kosten door taakdifferentiatie
brandweer en bevolkingsgroei stijgen.
3. Bijdrage Tegemoetkoming CTB ontvangen en uitgevoerd
De lasten zijn incidenteel € 183.000 hoger dan begroot, omdat ondernemers in Dordrecht een
tegemoetkoming ontvangen in de kosten die zij extra moeten maken voor de controle op het
Corona Toegangsbewijs (CTB).
De baten zijn incidenteel € 183.000 hoger dan begroot omdat het Rijk een subsidie beschikbaar
heeft gesteld om ondernemers tegemoet te komen in de kosten voor het controleren op het Corona
Toegangsbewijs.
4. Bijdrage voor ondersteuning toezicht en handhaving ontvangen
De baten zijn incidenteel € 276.000 hoger dan begroot, omdat bij het ministerie van Justitie en
Veiligheid een eenmalige specifieke uitkering in verband met de ondersteuning van de toezichts- en
handhavingstaak is aangevraagd en ontvangen.
5. Inzet veiligheid en toezicht tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 118.000 hoger dan begroot, omdat extra is ingezet op een aantal
beleidsterreinen van veiligheid en toezicht. Hiervoor is ter compensatie wel een uitkering van het
Rijk ontvangen.
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6. Verschillen kleiner dan een ton
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000
Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

49.821

48.547

1.274

23.540

23.479

-61

Mutaties met de reserves

19.328

8.666

10.662

24.238

13.853

-10.385

69.149

57.213

11.936

47.778

37.332

-10.446

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

1.490

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

Lasten

Baten

Reserves

Oorzaken van de verschillen

Structureel

1. Baten rioolheffing tegengevallen

Incidenteel

2. Project drijvend groen vertraagd

Incidenteel

200

3. Klimaatadaptieve maatregelen in de Dordwijkzone vertraagd

Incidenteel

759

4. Voorbereiding Dordwijkzone Stadspark XXL later opgestart

Incidenteel

114

5. Extra groene maatregelen langs N3 vertraagd

Incidenteel

200

6. Impuls bestrijding essentakziekte deels ingezet

Incidenteel

183

7. Baggeren stedelijk gebied vertraagd

Incidenteel

60

8. Meer werkzaamheden voor kabels en leidingen uitgevoerd

Incidenteel

-133

9. Kosten droog beheer zeehavengebied verrekend

Incidenteel

500

10. Projectkosten aan derden doorberekend

Incidenteel

-360

11. Exploitatie constructies meegevallen

Incidenteel

182

12. Exploitatie walstroom tegengevallen

Structureel

-110

13. Onderhoud slimme I-VRI's tegengevallen

Structureel

-100

14. Extra inzet personeel op opgaven

Incidenteel

-310

15. Plaatsing geluidscherm Leerpark 2F vertraagd

Incidenteel

85

16. Kosten project Maasterras meegevallen

Incidenteel

117

17. Project Spartelvijver vertraagd

Incidenteel

18. Kosten afvaloverlast en preventie tegengevallen

Incidenteel

-77

19. Kosten opgave Bouwende Stad tegengevallen

Incidenteel

-113

20. Voorbereidingskosten Spoorzone AD2030 meegevallen

Incidenteel

326

21. Europese subsidieprojecten verrekend

Incidenteel

-88

22. Aanpak zwerfafval vertraagd

Incidenteel

80

23. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

-241

67

150

1.274

-61

277

-/- betreft een nadeel

-193

-759
-114

305

360

40

-117
684

-326
119

(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken
1. Baten rioolheffing tegengevallen
De baten zijn incidenteel € 193.000 lager dan begroot, door minder inkomsten uit rioolheffing door
minder waterafvoer door zakelijke partijen en een kleinere groei van het aantal rioolaansluitingen
dan voorzien op basis van de woningbouwambitie.
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2. Project drijvend groen vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 200.000 lager dan begroot, door vertraging van het project 'drijvend
groen' bij de Stadswerven naar 2022. De voorbereiding van het project duurt langer dan verwacht
in verband met getijden waar rekening mee gehouden dient te worden.
Een bedrag van € 200.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld
naar 2022.
3. Klimaatadaptieve maatregelen in de Dordwijkzone vertraagd
De lasten en baten zijn incidenteel € 759.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van diverse
klimaatadaptieve maatregelen in de Dordwijkzone doorloopt in 2022. De baten vanuit de
Rijksbijdrage voor de uitvoeringspilot Ruimtelijke Adaptatie verschuiven eveneens naar 2022.
4. Voorbereiding Dordwijkzone Stadspark XXL later opgestart
De lasten zijn incidenteel € 114.000 lager dan begroot, omdat de projectorganisatie eind december
2021 na besluitvorming over het voorbereidingsbudget pas opgezet kon worden en de
voorbereiding van het project aansluitend kon worden opgestart. Derhalve is € 114.000 minder
onttrokken uit de AD2030 Reserve Dordwijkzone.
5. Extra groene maatregelen langs N3 vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 200.000 lager dan begroot, omdat het vergroenen van geluidsschermen
pas kan starten na oplevering van de N3 door Rijkswaterstaat (RWS) in februari 2022.
6. Impuls bestrijding essentakziekte deels aangewend
De lasten zijn incidenteel € 183.000 lager dan begroot, omdat het huidig essenbestand in
Dordrecht nu voldoende gezond is, dat de financiële impuls voor het laatste jaar van de tijdelijke
intensivering bestrijding essentakziekte niet volledig ingezet hoefde te worden.
7. Uitvoering baggerwerkzaamheden vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 60.000 lager dan begroot, omdat de geplande maatregelen uit het
bestek stedelijk groenonderhoud watergangen doorlopen naar 2022. Dit komt doordat in 2021 met
een nieuwe aannemer is gestart en de hoeveelheid slootvuil groter was dan voorzien. Bovendien
waren door het groeizame weer de rietkragen dikker en hoger dan normaal.
Een bedrag van € 60.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar
2022.
8. Meer werkzaamheden voor kabels en leidingen uitgevoerd
De lasten zijn incidenteel € 133.000 hoger dan begroot, omdat meer vergunningen zijn verleend
voor kabels en leidingen en meer graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd voor het dichten van
sleuven. Het betreft werkzaamheden als gevolg van nieuwbouw en ontwikkelgebieden, het
oplossen van storingen en onderhoud aan bestaande netten door netbeheerders en gemeente en
de energietransitie.
De baten zijn incidenteel € 305.000 hoger dan begroot, omdat meer vergunningen zijn verleend
voor kabels en leidingen en meer graafwerkzaamheden zijn doorberekend voor het dichten van
sleuven.
9. Onderhoudskosten droog beheer zeehavengebied verrekend
De lasten voor onderhoud droog beheer in het zeehavengebied zijn incidenteel € 500.000 lager dan
begroot door gewijzigde contractafspraken met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) waarbij de
lagere kosten volledig worden gecompenseerd door lagere erfpacht inkomsten. Zie ook toelichting
op het programma Bouwend en Bereikbaar.
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10. Projectkosten aan derden doorberekend
De lasten en baten zijn incidenteel € 360.000 hoger dan begroot, omdat de kosten van een aantal
projecten (bijvoorbeeld voor VRI's, openbare verlichting en asfalteringswerk) zijn doorberekend
aan derden in de regio.
11. Exploitatie constructies meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 182.000 lager dan begroot, omdat na inspectie geen grote
betonreparaties en/of schilderwerken voor met name tunnels en hekwerken nodig bleken en het
onderhoud aan de twee nieuw geplaatste openbare toiletten meevalt.
12. Exploitatie walstroom tegengevallen
De lasten zijn structureel € 110.000 hoger dan begroot, omdat:

de elektriciteitstarieven significant zijn gestegen (€ 70.000).

er voor € 40.000 meer elektriciteit is afgenomen en doorberekend aan stroomverbruikers.
De baten zijn structureel € 40.000 hoger dan begroot, omdat meer elektriciteit kan worden
doorberekend aan afnemers.
13. Onderhoud slimme I-VRI's tegengevallen
De lasten zijn structureel € 100.000 hoger dan begroot, omdat het oplossen van
automaatstoringen bij de steeds meer toegepaste nieuwe 'slimme technologie' van de I-VRI's
complexer en duurder is dan van minder gecompliceerde VRI's.
14. Extra inzet personeel op opgaven
De lasten zijn incidenteel € 310.000 hoger dan begroot, door intensivering op de opgaven
Bouwende stad en Waterstad.
15. Plaatsing geluidscherm Leerpark 2F vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 85.000 lager dan begroot, omdat de realisatie van het geluidscherm op
de locatie van Leerpark 2F is vertraagd, door een langer dan verwachte vergunningen procedure.
Een bedrag van € 85.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar
2022.
16. Kosten project Maasterras meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 117.00 lager dan begroot, doordat de Omgeving Effecten Rapportage
(OER) en het stedenbouwkundig plan voor het Maasterras en omgeving pas in 2022 worden
opgesteld.
Er is hierdoor € 117.000 minder onttrokken aan de reserve Spoorzone.
17. Project Spartelvijver vertraagd
Er is € 684.000 minder naar de reserve Afschrijving gestort, omdat de uitvoering van de extra
maatregelen aan de Spartelvijver, waarvoor eind 2021 een aanvullend krediet is verleend, nu in
voorbereiding zijn, maar pas in 2022 worden uitgevoerd.
18. Kosten afvaloverlast en preventie tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 77.000 hoger dan begroot, omdat er extra capaciteit is ingezet voor het
opruimen van afvaloverlast en preventie.
19. Kosten opgave Bouwende stad tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 113.000 hoger dan begroot, omdat meer opdrachten voor inhuur zijn
gegeven en een architectenbureau is ingeschakeld.
20. Voorbereidingskosten Spoorzone AD2030 meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 326.000 lager dan begroot, door vertraging van activiteiten op
programmaniveau. Door krapte op de arbeidsmarkt starten aangetrokken personeel en de
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onderzoeken pas in 2022. Hierdoor is ook de onttrekking aan de reserve € 326.000 lager dan
begroot.
21. Europese subsidieprojecten verrekend
De lasten zijn € 88.000 hoger dan begroot, omdat voor Europese subsidieprojecten vanuit de
opgave Waterstad meer activiteiten zijn georganiseerd en klimaatadaptieve maatregelen zijn
genomen.
De baten zijn € 119.000 hoger dan begroot, omdat subsidies zijn ontvangen over deze hogere
lasten en door een verrekening over voorgaande jaren.
22. Aanpak zwerfafval vertraagd
De lasten zijn € 80.000 lager dan begroot, omdat de maatregelen gericht op gedragsverandering
om zwerfafval te beperken vertraagd zijn door coronamaatregelen.
Een bedrag van € 80.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar
2022.
23. Verschillen kleiner dan een ton
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000
Lasten

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

278.511

270.949

7.562

66.451

65.428

-1.023

2.639

2.639

6.201

5.686

-515

281.150

273.588

72.652

71.114

-1.538

Mutaties met de reserves

7.562

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

6.024

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Incidenteel/
Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Landelijke coronacompensatiepakketten later ingezet

Incidenteel

1.099

2. Uitgaven sociaal pontonnier meegevallen

Incidenteel

290

-290

3. Kasritme sociaal investeringsplan gewijzigd

Incidenteel

-139

139

4. Koploperstraject cliëntondersteuning vertraagd

Incidenteel

79

5. Gebruik WMO-voorzieningen gedaald

Incidenteel

1.071

6. Ondersteuning en waardering mantelzorgers vertraagd

Incidenteel

178

7. Overige lasten en baten maatschappelijke ondersteuning
meegevallen

Incidenteel

223

8. Beroep op minimavoorzieningen toegenomen

Incidenteel

-139

9. Exploitatie Essenhof meegevallen

Incidenteel

50

214

10. Hersteloperatie toeslagen ingezet

Incidenteel

-598

598

11. Verrekening TOZO 2020 doorgevoerd

Incidenteel

1.328

-1.254

12. Lasten en baten inkomensondersteuning lager uitgevallen

Incidenteel

464

-646

13. Begroting Veiligheidshuis

Incidenteel

88

-88

14. Lasten en baten Beschermd Wonen en Opvang per saldo
meegevallen

Incidenteel

549

-177

15. Uitvoering Visie Opvang vertraagd

Incidenteel

353

16. Regionale jeugdhulp minder duur uitgevallen

Incidenteel

183

17. Resultaat Drechtwerk meegevallen

Incidenteel

307

18. Uitgaven integratie meegevallen

Incidenteel

169

19. Nacalculatie WLZ-hulpmiddelen tegengevallen

Incidenteel

-116

20. Initiatieven Participatie deels niet uitgevoerd

Incidenteel

1.761

21. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

362

217

-11

7.562

-1.023

-515

-/- betreft een nadeel

11

102

-353

(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken
1. Landelijke coronacompensatiepakketten later ingezet
De lasten zijn incidenteel € 1.099.000 lager dan begroot, omdat:

de capaciteit bij het Sociaal Wijkteam in 2022 in plaats van in 2021 wordt ingezet om de
toename van cliënten en de complexiteit van vragen het hoofd te bieden (€ 590.000).

de middelen voor het doorbreken van sociaal isolement, versterken van mentaal welbevinden
en activeren van kwetsbare groepen volledig begroot waren in 2021, terwijl het grootste deel
in 2022 wordt uitgegeven (€ 509.000).
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Een bedrag van € 1.099.430 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld
naar 2022.
2. Uitgaven sociaal pontonnier meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 290.000 lager dan begroot, omdat het uitvoeringsbudget van de sociaal
pontonnier vooral voor kleinere maatwerk-uitgaven voor de multiprobleem-gezinnen is ingezet. Er
was in toenemende mate sprake van oplossingen buiten de bestaande systeemkaders voor
multiprobleem-gezinnen, met name op het gebied van huisvesting.
Er is hierdoor € 290.000 minder van de reserve Beleidswensen geboekt.
3. Kasritme sociaal investeringsplan gewijzigd
De lasten zijn incidenteel € 139.000 hoger dan begroot, omdat de fasering c.q. uitvoering van
interventies (waaronder het FLITS-project voor beschikkingsvrije ambulante jeugdhulp) over de
jaarschijven 2021 en 2022 anders verliep dan geraamd.
Er is hierdoor € 139.000 meer van de SI-reserve Sociaal domein & sociale infrastructuur geboekt.
4. Koploperschap cliëntondersteuning vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 79.000 lager dan begroot, omdat de activiteiten rondom het versterken
van het aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning in het jeugddomein en het creëren van
een sluitend en onderling verbonden aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning doorlopen
naar 2022.
De baten zijn incidenteel € 11.000 hoger dan begroot, omdat we de subsidie aan Stichting
ContourdeTwern voor (onafhankelijke) cliëntondersteuning lager hebben vastgesteld door het
elders positioneren van deze activiteit.
Een bedrag van € 90.342 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar
2022.
5. Gebruik WMO-voorzieningen gedaald
De lasten zijn incidenteel € 1.071.000 lager dan begroot, omdat

minder huishoudelijke ondersteuning is verleend door krapte op de arbeidsmarkt en een hoger
ziekteverzuim door corona bij de zorgaanbieder (€ 809.000).

cliënten minder gebruik maakten van de geïndiceerde dienstverlening voor individuele en
collectieve begeleiding c.q. de dagbesteding vanwege de 1,5 meter maatregel (€ 262.000).
6. Ondersteuning en waardering mantelzorgers vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 178.000 lager dan begroot, omdat:

de logeerzorg voor mantelzorgers anders werd gefinancierd en minder werd gebruikt door de
coronacrisis.

het doorontwikkelen van de voorziening logeerzorg voor mantelzorgers is vertraagd.

verschillende activiteiten en evenementen, gericht op verbinden en ontmoeten van
mantelzorgers, zijn geannuleerd door de corona-beperkingen.

minder mantelzorgers de Dordtpas hebben gebruikt en de tegoeden van de Dordtpas niet
volledig zijn besteed mede door invloed van corona.
Een bedrag van € 178.024 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld
naar 2022.
7. Overige lasten en baten maatschappelijke ondersteuning meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 223.000 lager dan begroot, omdat:

de verbouwing van de ontmoetingsplek aan het Vrieseplein later startte dan gepland.

we minder gebruik hoefden te maken van de WMO-stelpost, die voor onvoorziene WMOinitiatieven wordt ingezet.
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De baten zijn incidenteel € 102.000 hoger dan begroot, omdat

huisvestingskosten bij Stichting Jeugdteams ZHZ in rekening zijn gebracht.

subsidies lager zijn vastgesteld vanwege 1) minder gebruik van de respijtvoorziening
'vervangende mantelzorg aan huis' en 2) op kleinere schaal georganiseerde activiteiten van
Stichting Centraal Oranjedag Comité Dordrecht.
8. Beroep op minimavoorzieningen toegenomen
De lasten zijn incidenteel € 139.000 hoger dan begroot, omdat:

meer financiële ondersteuning voor vaste lasten zoals huur en nutsvoorzieningen, via de
zogenoemde TONK-regeling, is verleend.

minder gebruik van het persoonlijk minimabudget en het SMS-kinderfonds werd gemaakt.
9. Exploitatie Essenhof meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 50.000 lager dan begroot, omdat de aanpassing en optimalisatie van de
bedrijfsvoering en personele bezetting bij de Essenhof is vertraagd door corona. Zie bijlage bij
raadsinformatiebrief met kenmerk 2021-0087781.
De baten zijn incidenteel € 214.000 hoger dan begroot, omdat er vaker in (duurdere) particuliere
graven begraven werd dan in algemene graven. Daarnaast werd er zowel bij particuliere, als bij
algemene graven voor langere uitgiftetermijnen gekozen, hetgeen hogere inkomsten genereerde.
Een bedrag van € 50.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar
2022.
10. Hersteloperatie toeslagen ingezet
De lasten zijn incidenteel € 598.000 hoger dan begroot, omdat gemeentelijke
hulpverleningstrajecten zijn opgestart voor de gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire.
De baten zijn incidenteel € 598.000 hoger dan begroot, omdat het Rijk de gemeenten compenseert
voor voornoemde lasten.
11. Verrekening TOZO 2020 doorgevoerd
De lasten voor TOZO zijn incidenteel € 1.328.000 lager dan begroot door een afrekening van 2020.
De baten zijn incidenteel € 1.254.000 lager dan begroot omdat de afrekening 2020 is doorgevoerd
in 2021.
12. Lasten en baten inkomensondersteuning lager uitgevallen
De lasten zijn incidenteel € 464.000 lager dan begroot, omdat er minder aanspraak op
inkomensondersteuning is gemaakt.
De baten zijn incidenteel € 646.000 lager dan begroot, omdat de rijksbijdrage BUIG naar beneden
is bijgesteld.
13. Begroting Veiligheidshuis
De lasten zijn incidenteel € 88.000 lager dan begroot, omdat minder inzet van ingehuurd personeel
heeft plaatsgevonden.
De baten zijn incidenteel € 88.000 lager dan begroot, omdat het begrotingsvoordeel ontstaan door
de lagere inhuur wordt toegevoegd aan de reserve van de gemeenschappelijke regeling voor het
Veiligheidshuis.
14. Lasten en baten Beschermd Wonen en Opvang per saldo meegevallen
De lasten voor Beschermd Wonen en Opvang zijn incidenteel € 549.000 lager dan begroot, omdat
meer cliënten dan verwacht zijn geïndiceerd voor de Wet Langdurige Zorg.
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De baten zijn incidenteel € 177.000 lager dan begroot, omdat er minder eigen bijdragen voor
Beschermd Wonen zijn ontvangen door het hogere aantal cliënten dat is geïndiceerd voor de Wet
Langdurige Zorg.
15. Uitvoering Visie Opvang vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 353.000 lager dan begroot, omdat er door corona vertraging in de
uitvoering van de "Visie Opvang" is ontstaan.
Er is hierdoor € 353.000 minder van de reserve Dak en Thuisloosheid geboekt.
16. Regionale jeugdhulp minder duur uitgevallen
De lasten zijn incidenteel € 183.000 lager dan begroot, omdat met name het herstelde
profijtbeginsel-voordeel de toegenomen kosten per jeugdige compenseerde. Daarnaast heeft de
SOJ geen fraudecontroles op de PersoonsGebonden Budgetten uitgevoerd en niet alle ICTstelposten benut. Zie voorlopige jaarstukken 2021 van de GR dienst Gezondheid & Jeugd.

17. Resultaat Drechtwerk meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 307.000 lager dan begroot omdat:

Drechtwerk hogere opbrengsten voor detacheringen en opdrachten heeft gerealiseerd
(€ 776.000).

Voor het opvangen van de exploitatietekorten door corona voor sociale werkplaats bedrijven is
compensatie beschikbaar gesteld. (€ 469.000).
18. Uitgaven integratie meegevallen
De lasten voor de onderwerpen die onder integratie vallen zijn incidenteel € 169.000 lager dan
begroot, omdat:

de extra middelen die Dordrecht met ingang van 2021 voor antidiscriminatie ontvangt nog niet
effectief konden worden ingezet als gevolg van beperkingen door corona (€ 50.000).

de lasten voor inburgering lager zijn uitgevallen vanwege bekeringen in de uitvoering van
trajecten als gevolg van corona (€ 59.000).

het aantal projecten in het kader van het LHBTI-beleid beperkt is gebleven als gevolg van
corona (€ 60.000).
19. Nacalculatie WLZ-hulpmiddelen tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 116.000 lager dan begroot, omdat een na-ijlende verlaging van de
Algemene Uitkering voor mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen en scootmobielen), voor cliënten
in een WLZ-instelling (Wet Langdurige Zorg) niet kon worden opgevangen door lagere uitgaven
voor hulpmiddelen bij de SDD.
20. Initiatieven Participatie deels niet uitgevoerd
De lasten zijn incidenteel € 1.761.000 lager dan begroot, omdat in het afgelopen jaar diverse
malen instrumenten/initiatieven zoals bijvoorbeeld Perspct (deels) zijn stilgelegd door de lockdown.
21. Verschillen kleiner dan een ton
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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Lerend en Ondernemend Dordrecht
Lerend en Ondernemend Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000
Lasten

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

41.086

41.539

-453

19.711

21.833

2.122

8.413

8.408

5

11.960

10.805

-1.155

49.499

49.947

-448

31.671

32.638

967

Mutaties met de reserves

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

519

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Incidenteel/
Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Meer voorschoolse educatie ingezet

Incidenteel

-232

552

2. Dordts Leerprogramma later gestart

Incidenteel

575

3. Nationaal Onderwijs Programma opgestart

Incidenteel

-326

4. Leerlingenvervoer meegevallen

Incidenteel

187

5. Volledige vergoeding voor vaccinatie locatie ontvangen

Incidenteel

6. Pijler toegepaste innovatie (Regiodeal) opgestart

Incidenteel

103

7. Uitvoering arbeidsmarktbeleid vertraagd

Incidenteel

1.114

8. ESF programma 2014-2020 (voorlopig) vastgesteld

Incidenteel

-279

302

9. Boekwaarde overgedragen investeringen Arcade lager uitgevallen

Incidenteel

455

-230

10. Afrekening met Arcade als afronding doordecentralisatie
uitgevoerd

Incidenteel

-885

780

11. Hogere baten scholen voortgezet onderwijs ontvangen

Structureel

12. Minder onderhoud gymzalen uitgevoerd

Incidenteel

334

13. Uitgaven Crisis en herstelfonds meerjarig begroot

Incidenteel

190

14. WDO sloop pand vertraagd

Incidenteel

123

15. Mijlweg bijdragen derden herzien

Incidenteel

-2.097

16. Personeelslasten tegengevallen

Incidenteel

-143

17. Uitvoering VSV-programma vertraagd

Incidenteel

101

18. Sloop Brouwersdijk 4 vertraagd

Incidenteel

93

19. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

-/- betreft een nadeel

-575
326

197
-103

191

-190
-156
200

-101
-93

234

8

-136

-453

2.122

-1.150

(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken
1. Meer voorschoolse educatie ingezet
De lasten zijn incidenteel € 232.000 hoger dan begroot, omdat

we meer subsidies hebben verstrekt ter bestrijding van onderwijsachterstanden bij peuters
door tijdelijke verhoging van het subsidieplafond (€ 442.000). Zie raadsinformatiebrief
Voortgang Dordtse Onderwijsvisie, 2020-2030.

de zogenaamde Asscher-middelen voor een uitgebreid(er) aanbod van voorschoolse educatie
niet nodig waren (€ 210.000).
De baten zijn incidenteel € 552.000 hoger dan begroot, omdat

extra verstrekte rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid zijn ingezet (€ 383.000).
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subsidies 2020 aan peuter- en kinderopvangorganisaties lager zijn vastgesteld (€ 169.000).

2. Dordts Leerprogramma later gestart
De lasten zijn incidenteel € 575.000 lager dan begroot, omdat deels de begrote uitgaven van het
programma het schooljaar 2021/2022 betreffen en deels de aanvragen vanuit 11 Dordtse
basisscholen voor het Dordtse Leerprogramma vertraging opliepen door corona-omstandigheden.
Er is hierdoor € 575.000 minder van de reserve Dordtse Leerprogramma geboekt.

3. Nationaal Onderwijs Programma opgestart
De lasten zijn incidenteel € 326.000 hoger dan begroot, omdat het Rijk de gemeente heeft
gevraagd extra te interveniëren in het tegengaan en voorkomen van onderwijsachterstanden bij
kinderen opgelopen door de coronapandemie. De gemeente heeft hierop geacteerd door extra
opvang te realiseren voor kwetsbare groepen, extra (zorg)professionals in te zetten in het
onderwijs en de zomerschool eenmalig uit te breiden.
De baten zijn incidenteel € 326.000 hoger dan begroot, omdat het Rijk een specifieke uitkering
voor het inhalen van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen heeft verstrekt.
4. Leerlingenvervoer meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 187.000 lager dan begroot omdat, de aanbesteding gunstig is uit
gevallen en corona heeft gezorgd voor minder vervoersbewegingen van de leerlingen.
5. Volledige vergoeding voor vaccinatie locatie ontvangen
De baten zijn incidenteel € 197.000 hoger dan begroot, omdat de Gemeenschappelijke Regeling
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid alsnog besloten heeft om de volledige kosten voor
de aanleg van vaccinatielocatie Amstelwijck te vergoeden, welke eerst uit de post Onvoorzien was
gedekt.
6. Pijler toegepaste innovatie (Regiodeal) opgestart
De lasten zijn incidenteel € 103.000 lager dan begroot, omdat de opstart van de activiteiten in een
lager tempo is gegaan dan eerder werd gedacht.
De baten zijn incidenteel € 103.000 lager dan begroot, vanwege de lagere opstartkosten.
7. Uitvoering arbeidsmarktbeleid vertraagd
De lasten zijn € 1.114.000 lager dan begroot, door diverse coronagerelateerde vertragingen bij
stakeholders (onder andere opleiders en begeleiders) in de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid.
Voor een deel worden deze vertragingen in 2022 ingelopen.
Een bedrag van € 523.886 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld
naar 2022.
8. ESF Programma 2014-2020 (voorlopig) vastgesteld.
De lasten zijn incidenteel € 279.000 hoger dan begroot, omdat voor de tweede tranche van het
Europees Sociaal Fonds Programma 2014-2020 een voorlopige vaststelling is opgemaakt door het
ministerie van SZW en uit de positieve afwikkeling een hogere doorbetaling volgt aan de
uitvoerende instellingen.
De baten zijn incidenteel € 302.000 hoger dan begroot, omdat de voorlopige vaststelling in het
kader van het ESF Programma 2014-2020 positiever is uitgevallen dan eerder verwacht.
9. Boekwaarde overgedragen investeringen Arcade lager uitgevallen
De lasten zijn incidenteel € 455.000 lager dan begroot, omdat de boekwaarde van de
investeringen, die nog op de balans bij de gemeente stonden, lager was dan begroot.
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De baten zijn incidenteel € 230.000 lager dan begroot, door de (corresponderende) lagere
overdrachtswaarde voor de panden Boogschutter en Schuilenburg.
Deze handelingen zijn onderdeel van het besluit van 19 december 2017 (zie RIS-dossier 2063876).
Het verschil tussen de lagere lasten en de lagere baten wordt veroorzaakt, doordat een klein deel
van de investering destijds niet is geactiveerd.
10. Afrekening met Arcade als afronding door decentralisatie uitgevoerd
De lasten zijn incidenteel € 855.000 hoger dan begroot, omdat een deel van de kosten voor
scholen van de doordecentralisatie (DDC) nog bij de gemeente is geland. Nog niet alle scholen zijn
overgedragen en er is sprake van overdrachtskosten.
De baten zijn incidenteel € 780.000 hoger dan begroot, omdat een deel van de inkomsten voor
scholen nog bij de gemeente is geland en vanwege de afrekening van de kosten voor scholen van
de doordecentralisatie met Arcade.
11. Hogere baten scholen voortgezet onderwijs ontvangen
De baten zijn structureel € 191.000 hoger dan begroot, omdat de huur en vergoeding voor
materiële instandhouding voor een aantal scholen in het voortgezet onderwijs niet volledig is
begroot.
12. Minder onderhoud gymzalen uitgevoerd
De lasten zijn incidenteel € 334.000 lager dan begroot, omdat de budgetten in de exploitatie zijn
gebaseerd op een gemiddelde. Zo zijn de kosten voor de gymzalen op het Leerpark lager doordat
in 2020 groot onderhoud heeft plaatsgevonden. Vanwege aankomende nieuwbouw voor de
gymzalen aan het Latourpad, Heimerstein en de Brouwersdijk wordt beperkt onderhoud
uitgevoerd. Tenslotte is sprake van een incidenteel voordeel bij gymzaal het Palet wegens een
afrekening van servicekosten over een eerdere periode.
13. Uitgaven Crisis en Herstelfonds meerjarig begroot
De lasten zijn incidenteel € 190.000 lager dan begroot, omdat in 2021 de benodigde
ondersteuningsmaatregelen minder hebben gekost dan werd verwacht. In 2022 zal de
ondersteuning worden voortgezet.
Er is derhalve € 190.000 minder van de reserve Crisis en Herstel geboekt.
14. WDO sloop pand vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 123.000 lager dan begroot, omdat enerzijds de sloop van de
aangekochte woning aan de Rijksstraatweg is doorgeschoven naar 2022 (€ 156.000) en er
anderzijds een beperkt bedrag aan programmakosten is uitgegeven wat niet begroot was
(€ 33.000).
Er is € 156.000 minder van de reserve Westelijke Dordtse Oever geboekt doordat de sloop van het
pand aan de Rijksstraatweg nog niet heeft plaatsgevonden.
15. Mijlweg bijdragen van derden herzien
De lasten zijn incidenteel € 2.097.000 hoger dan begroot, omdat uit een hernieuwd
accountantsonderzoek met betrekking tot een in 2014 verstrekte bijdrage van Rijkswaterstaat in
2021 duidelijk is geworden dat hieruit een niet begrote terugbetalingsplicht volgt.
De baten zijn incidenteel € 200.000 hoger dan begroot, omdat uit hetzelfde accountantsonderzoek
blijkt dat door de lagere bijdrage van Rijkswaterstaat de subsidie van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat aan hetzelfde project te laag is vastgesteld en een nabetaling volgt.
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16. Personeelslasten tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 143.000 hoger dan begroot, omdat er sprake was van vervangende
inhuur op de vacature onderwijshuisvesting en extra inhuur voor de afronding van de
doordecentralisatie (DDC) van het primair (speciaal) onderwijs.
17. Uitvoering VSV-programma vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 101.000 lager dan begroot, omdat diverse trainingen en bijeenkomsten
alsook de jaarlijkse conferentie ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten (VSV) zijn afgelast c.q.
uitgesteld vanwege corona.
De baten zijn incidenteel € 101.000 lager dan begroot, omdat de specifieke rijksuitkering 'Regeling
regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024' deels is doorgeschoven naar 2022.
18. Sloop Brouwersdijk 4 vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 93.000 lager dan begroot, omdat door een uit te voeren natuurtoets de
sloop van Brouwersdijk 4 is vertraagd. Op deze locatie wordt een school ontwikkeld.
Er is derhalve € 93.000 minder van de reserve Onderwijshuisvesting geboekt.
19. Verschillen kleiner dan een ton
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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Gezond en Levendig Dordrecht
Gezond en Levendig Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000
Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

47.463

43.139

4.324

12.690

13.349

659

2.391

1.461

930

10.124

7.511

-2.613

49.854

44.600

5.254

22.814

20.860

-1.954

Gezond en Levendig Dordrecht
Mutaties met de reserves

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

3.300

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Incidenteel/
Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Onderhoudsuitgaven sportcomplexen meegevallen

Incidenteel

138

2. Planning toekomstvisie sportparken geactualiseerd

Incidenteel

755

3. Overlagen (fiets)paden Schenkeldijk doorgeschoven

Incidenteel

219

4. Onderhoud Sportboulevard tegengevallen

Incidenteel/Structureel

5. Middelen 2e tranche coronasubsidie sport doorgeschoven

Incidenteel

150

6. Ontwikkeling Viersprong voortzetten in 2022

Incidenteel

501

7. Rijksbijdrage corona voor cultuur doorgeschoven

Incidenteel

919

8. Besteding middelen cultuurfonds doorgeschoven

Incidenteel

300

9. Regulier budget cultuur niet uitgeput

Incidenteel

181

10. Viering 800 jaar Stad niet doorgegaan

Incidenteel

166

11. Tij Festival uitgesteld

Incidenteel

210

12. Minder evenementen plaatsgevonden

Incidenteel

136

172

13. Hogere personeelslasten museum deels gecompenseerd

Incidenteel

-246

123

14. Projecten Kunst in de openbare ruimte doorgeschoven

Incidenteel

347

15. Cuyptentoonstelling beperkt opengesteld

Incidenteel

425

-132

16. Herpositionering Hof vertraagd

Incidenteel

246

-246

17. Publieksinkomsten museum lager uitgevallen

Incidenteel

-312

18. Compensatie Mondriaanfonds ontvangen

Incidenteel

143

19. Invlechting Parkschap en Nieuwe Dordtse Biesbosch meegevallen

Incidenteel

173

20. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

121

336

-67

4.324

659

-1.683

-/- betreft een nadeel

-737

-417

-501

197

(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken
Een bedrag van € 71.000 van het positieve programmasaldo is conform raadsbesluit 0014639 van
22 februari 2022 overgeheveld naar 2022. Dit bedrag is beschikbaar voor de verdere uitvoering
van het Lokaal Sportakkoord.
1. Onderhoudslasten sportcomplexen meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 138.000 lager dan begroot, onder andere omdat werkzaamheden deels
in eigen beheer zijn uitgevoerd en omdat minder onderhoud nodig was aan het wagenpark.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

259

2. Planning werkzaamheden Schenkeldijk geactualiseerd
De lasten zijn incidenteel € 755.000 lager dan begroot, omdat mede op grond van de eerste
aanbesteding de planning is geactualiseerd en enkele budgetten pas in 2022 tot uitbetaling leiden.
Er is derhalve € 737.000 minder uit de reserve sportparken geboekt.
3. Overlagen (fiets)paden Schenkeldijk doorgeschoven
De lasten zijn incidenteel € 219.000 lager dan begroot, omdat het overlagen van (fiets)paden op
de Schenkeldijk is vertraagd in afwachting van de nieuwbouw van v.v. Dubbeldam.
Een bedrag van € 219.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld
naar 2022.
4. Onderhoud Sportboulevard tegengevallen
De lasten zijn € 417.000 hoger dan begroot, omdat:

vóór de vervanging van het leidingwerk en als gevolg van de beperking van de openingstijden
(vanwege corona) extra correctief onderhoud nodig was om legionellabesmettingen tegen te
gaan (incidenteel € 255.000).

de uitgaven voor het uit het contractonderhoud voortvloeiend onderhoud niet zijn begroot
(structureel € 162.000).
Het betreft de lasten over 2020, die in het daaropvolgende jaar (2021) zijn afgerekend.
5. Middelen tweede tranche coronasubsidie sport doorgeschoven
De lasten zijn incidenteel € 150.000 lager dan begroot, omdat aanvragen voor de
coronagerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021-2022 nog tot 31 maart 2022
kunnen worden ingediend.
Een bedrag van € 150.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld
naar 2022.
6. Ontwikkeling Viersprong voortzetten in 2022
De lasten zijn incidenteel € 501.000 lager dan begroot, omdat de planontwikkeling voor de upgrade
van de Viersprong in 2022 wordt voortgezet. Afronding van de upgrade van de Viersprong zal
waarschijnlijk in 2022 plaatsvinden.
Er is derhalve € 501.000 minder van de reserve Upgrade Viersprong geboekt.
7. Rijksbijdrage corona voor cultuur doorgeschoven
De lasten zijn incidenteel € 919.000 lager dan begroot, omdat de ontvangen rijksbijdrage
coronasteun voor het in stand houden van de cultuursector en de gemeentelijke steunregeling nog
niet volledig zijn besteed. Het restant schuift door naar het volgend jaar om de onderliggende
subsidieregelingen (CAWW, covidsteun gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen) te
bekostigen.
De bedragen van € 781.000 en € 106.000 zijn conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022
overgeheveld naar 2022.
8. Besteding middelen cultuurfonds doorgeschoven
De lasten zijn incidenteel € 300.000 lager dan begroot, omdat als gevolg van corona geen
besteding heeft plaatsgevonden uit het bij de Begroting 2019 voor een periode van vier jaar
beschikbaar gestelde bedrag voor het cultuurfonds.
Een bedrag van € 300.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld
naar 2022.
9. Regulier budget cultuur niet uitgeput
De lasten zijn incidenteel € 181.205 lager dan begroot, omdat als gevolg van corona minder
culturele activiteiten hebben plaatsgevonden.
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Een bedrag van € 89.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar
2022. Dit bedrag is beschikbaar om lokale, regionale en beeldbepalende evenementen in het
evenementenjaar 2022 financieel te ondersteunen om de waardevolle opgebouwde
evenementeninfrastructuur in onze stad te behouden.
10. Viering 800 jaar Stad niet doorgegaan
De lasten zijn incidenteel € 166.000 lager dan begroot, omdat de nog geplande activiteiten voor de
uitgestelde viering van 800 jaar Stad geen doorgang hebben gevonden en het budget doorschuift
voor inzet in het volgend jaar.
De baten zijn incidenteel € 197.000 hoger dan begroot, omdat reeds beschikte subsidies zijn terug
ontvangen.
Een bedrag van € 319.224 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld
naar 2022.
11. Tij Festival uitgesteld
De lasten zijn incidenteel € 210.000 lager dan begroot, doordat het Tij Festival dat georganiseerd
is voor de herdenking van de St. Elisabethsvloed vanwege coronamaatregelen is uitgesteld naar
2022.
Een bedrag van € 210.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld
naar 2022.
12. Minder evenementen plaatsgevonden
De lasten zijn incidenteel € 136.000 lager dan begroot, omdat minder evenementen doorgang
hebben gevonden.
De baten zijn incidenteel € 172.000 hoger dan begroot, omdat reeds verstrekte subsidies geheel of
gedeeltelijk zijn terug ontvangen in verband met afgelasting of wijziging van geprogrammeerde
evenementen.
De bedragen van € 122.000 voor de Dordtse feesten en € 59.000 voor Dordt in Stoom zijn conform
raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022. Het bedrag voor Dordt in
Stoom wordt ingezet voor de gecombineerde aanvraag van subsidie 2021/2022.
13. Hogere personeelslasten museum deels gecompenseerd
De lasten zijn incidenteel € 246.000 hoger dan begroot, onder andere omdat onder andere extra
inzet voor de Cuyp-tentoonstelling nodig was en door de nabetaling van de eenmalige caouitkering.
De baten zijn incidenteel € 123.000 hoger dan begroot, door inkomsten uit detachering.
14. Projecten Kunst in de openbare ruimte doorgeschoven
De lasten zijn incidenteel € 347.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van de projecten
Kunst in de openbare ruimte een lange doorlooptijd kennen en doorschuiven naar volgend jaar.
Een bedrag van € 347.276 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld
naar 2022.
15. Cuyp-tentoonstelling beperkt opengesteld
De lasten zijn incidenteel € 425.000 lager dan begroot, omdat de Cuyp-tentoonstelling als gevolg
van coronamaatregelen beperkt open was voor publiek. De kosten zijn nog niet gemaakt en
schuiven door naar de verlengde tentoonstelling volgend jaar.
Derhalve is € 132.000 minder geboekt uit de reserve programmering van het museum.
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16. Herpositionering Hof vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 246.000 lager dan begroot, omdat de kosten van de reeds in uitvoering
zijnde herpositionering van het Hof pas volgend jaar worden afgerekend.
Derhalve is € 246.000 minder geboekt uit de reserve SI Hofkwartier.
17. Publieksinkomsten museum lager uitgevallen
De baten zijn incidenteel € 312.000 lager, omdat als gevolg van corona de inkomsten uit entree,
winkelverkoop en rondleidingen lager zijn.
18. Compensatie Mondriaanfonds ontvangen
De baten zijn incidenteel € 143.000 hoger dan begroot, omdat het restant van de in 2020
ontvangen corona-bijdrage van € 275.500 van het Mondriaanfonds is ingezet als compensatie in
het tekort op de exploitatie van het museum.
19. Invlechting Parkschap en Nieuwe Dordtse Biesbosch meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 173.000 lager dan begroot, omdat de nieuwe samenwerking in de
Biesbosch en het inregelen van beheer en onderhoud van de Nieuwe Dordtse Biesbosch in 2021
minder kosten met zich meebrachten dan eerder werd verwacht.
20. Verschillen kleiner dan een ton
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000
Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

23.749

22.919

830

17.837

18.473

636

34

329

-295

2.527

1.632

-895

23.783

23.248

535

20.364

20.105

-259

Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Mutaties met de reserves

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

276

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Incidenteel/
Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Subsidie RREW nog niet volledig ingezet

Incidenteel

189

-189

2. Hogere baten en lasten door maatregelen grondstoffenplan

Incidenteel

-543

838

3. Bodemsanering vertraagd

Incidenteel

637

4. Rijksbijdrage PFAS ontvangen

Incidenteel

-68

223

5. Sanering verkeerslawaai vertraagd

Incidenteel

298

-298

6. Afronding calamiteiten route Staart deels doorgeschoven

Incidenteel

258

7. Personeelskosten meegevallen

Incidenteel

100

8

8. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

-41

54

830

636

-/- betreft een nadeel

-295
-637

-258

-1.190

(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken
1. Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) nog niet volledig
ingezet
De lasten en de baten zijn incidenteel € 189.000 lager dan begroot, omdat de rijkssubsidie voor de
reductie van het energieverbruik in woningen nog niet volledig is benut. Deze subsidie bedraagt €
600.000 en de activiteiten worden uitgevoerd van april 2021 tot en met juli 2022. In 2021 is er €
411.000 uitgegeven, met name aan vouchers waarmee woningeigenaren én huurders
energiebesparende maatregelen kunnen treffen. Het resterend budget zetten we in 2022 in.
2. Hogere baten en lasten door maatregelen grondstoffenplan
De lasten zijn incidenteel € 543.000 hoger dan begroot, omdat we te maken hebben gehad met
meerkosten voor de implementatie van het grondstoffenbeleid en voor het inzamelen en verwerken
van afval. De hogere kosten voor inzameling en verwerking zijn grotendeels veroorzaakt door het
extra corona-afval (extra afval door bijvoorbeeld thuiswerken, of verbouwingen)
De baten zijn incidenteel € 838.000 hoger dan begroot, omdat we zijn gestart met de maatregelen
uit het grondstoffenplan. Dit heeft geresulteerd in een betere afvalscheiding, waardoor de
inkomsten voor gescheiden plastic en papier zijn toegenomen.
De hogere baten overtreffen de extra lasten, het positieve saldo van € 295.000 is toegevoegd aan
de reserve afval.
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3. Bodemsanering vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 637.000 lager dan begroot, omdat er op een aantal nazorglocaties
vertraging is ontstaan door gebrek aan mankracht en een aantal projecten later zijn opgestart
omdat er eerst nog goedkopere alternatieven zijn verkend.
Er is hierdoor € 637.000 minder van de reserve Bodemsanering geboekt.
4. Rijksbijdrage PFAS ontvangen
De lasten zijn incidenteel € 68.000 hoger dan begroot, omdat de kosten van het PFAS onderzoek
hoger zijn uitgevallen dan werd gedacht.
De baten zijn incidenteel € 223.000 hoger dan begroot, omdat van het Rijk een bijdrage in de
kosten van het PFAS onderzoek is ontvangen.
5. Sanering verkeerslawaai vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 298.000 lager dan begroot, omdat de voorbereiding van de
werkzaamheden voor het saneren van verkeerslawaai in woningen, door beperkte
personeelsbezetting, langere tijd nodig heeft dan eerder werd verwacht.
De baten zijn incidenteel € 298.000 lager dan begroot, omdat het boeken van de rijksbijdrage voor
deze sanering door deze vertraging ook nog niet nodig was.
6. Afronding calamiteiten route Staart deels doorgeschoven
De lasten zijn incidenteel € 258.000 lager dan begroot, omdat de afronding van de calamiteiten
route aan de Staart in 2022 zal plaatsvinden en daarmee ook de uitgaven deels in 2022 zullen
plaatsvinden.
De onttrekking vanuit de reserve Beleidswensen is € 258.000 lager dan begroot als gevolg van
bovenstaande.
7. Personeelskosten meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat de kosten voor intensivering op
milieuonderzoek voor de Opgave Bouwende Stad lager zijn uitgevallen dan bij de
Bestuursrapportage 2021 gemeld.
8. Verschillen kleiner dan een ton
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000
Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

52.629

67.280

-14.651

63.052

65.157

2.105

Mutaties met de reserves

22.786

15.665

7.121

11.144

18.292

7.148

75.415

82.945

-7.530

74.196

83.449

9.253

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

1.723

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Incidenteel/
Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Budget fietsnota meerjarig besteed

Incidenteel

125

-125

2. Voorbereiding Verkeersstructuurplan Spuiboulevard vertraagd

Incidenteel

113

-113

3. Activiteiten OZHZ en WABO leges toegenomen

Incidenteel

-63

4. Invoering Omgevingswet vertraagd

Incidenteel

257

5. Opstellen kerkenvisie gestart

Incidenteel

52

6. Project Zuidelijk Stationsgebied tegengevallen

Incidenteel

735

-333

-642

7. Parkeren meegevallen

Incidenteel

673

-362

-311

8. Inkomsten erfpacht tegengevallen

Incidenteel

9. Verkoop grond niet begroot

Incidenteel

10. Bouwgronden wonen neutraal
11. Bouwgronden bedrijven neutraal

704

-415
-13.176

13.176

Incidenteel

1.200

-9.443

8.216

Incidenteel

-5.926

-1.397

7.362

12. Bouw fietsenstalling Stadspolders vertraagd

Incidenteel

132

13. Personeelslasten meegevallen

Incidenteel

343

14. Beheerlasten materiele vaste activa meegevallen

Incidenteel

792

15. Verschillen kleiner dan € 100.000

incidenteel

92

175

14

-14.651

2.105

14.269

-/- betreft een nadeel

-132

(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken
1. Budget fietsnota meerjarig besteed
De lasten zijn incidenteel € 125.000 lager dan begroot, omdat er sprake is van een meerjarig
budget. Van dit budget besteden we jaarlijks wat nodig is en schuift het resterend deel door naar
het opvolgende jaar, tot het fietsprogramma afloopt.
Er is € 125.000 minder uit de SI reserve Fietsimpuls geboekt, omdat de bestedingen doorlopen in
2022.
2. Voorbereiding Verkeersstructuurplan Spuiboulevard vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 113.000 lager dan begroot, omdat door personele wisselingen de
voorbereidingsfase voor het verkeersstructuurplan Spuiboulevard is vertraagd.
Er is € 113.000 minder uit de SI reserve Spoorzone/Spuiboulevard geboekt, omdat de hierboven
genoemde voorbereidende werkzaamheden doorlopen in 2022.
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3. Activiteiten OZHZ en WABO leges toegenomen
De lasten zijn incidenteel € 63.000 hoger dan begroot, omdat bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid (OZHZ) in 2021 sprake was van een toename van het aantal activiteiten, met name op het
gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De baten zijn incidenteel € 704.000 hoger dan begroot, omdat er meer grote Wabo-vergunningen
zijn aangevraagd.
4. Invoering Omgevingswet vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 257.000 lager dan begroot, omdat het Rijk de invoering van de
Omgevingswet heeft uitgesteld naar een later tijdstip.
5. Opstellen kerkenvisie gestart
De lasten zijn incidenteel € 51.847 lager dan begroot, omdat de opstelling van een kerkenvisie pas
in de loop van 2021 is gestart, waardoor de werkzaamheden doorlopen in 2022.
Een bedrag van € 51.847 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar
2022.
6. Project Zuidelijk Stationsgebied
De lasten zijn incidenteel € 735.000 lager dan begroot, omdat de aanbesteding van de
fietsenstalling (door ProRail) is vertraagd en verschoven is naar 2022.
De baten vallen incidenteel € 333.000 lager uit, omdat de subsidie van de provincie Zuid-Holland
gekoppeld is aan de aanbesteding.
De onttrekking uit de reserve SI Zuidelijk Stationsgebied is voor Fietsenstalling € 402.000 en voor
Weizigtpark € 240.000 lager, omdat voor beide geldt dat de aanbesteding is verschoven naar
2022.
7. Parkeren meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 673.000 lager dan begroot, omdat door corona de lasten voor zowel
parkeren op straat als in de garage lager zijn (€ 220.000) en twee exploitatie projecten
'mantelzorg parkeer oplossing' en 'parkeren in de wijken' (€ 453.000) doorschuiven naar 2022.
De baten zijn € 362.000 lager dan begroot, omdat door corona het aantal bezoekers is
achtergebleven.
Er is € 311.000 minder uit de reserve Parkeervoorzieningen geboekt als gevolg van de hierboven
genoemde redenen.
8. Inkomsten erfpacht tegengevallen
De baten zijn incidenteel € 415.000 lager dan begroot door:

hogere verkoopopbrengsten van erfpachtgronden van € 85.000.

lagere erfpachtinkomsten van € 500.000 door gewijzigde contractafspraken met het
Havenbedrijf Rotterdam (HbR) waarbij de lagere inkomsten volledig worden gecompenseerd
door lagere kosten voor het onderhoud droog beheer in het zeehavengebied. Zie ook
toelichting op het programma Groen en Ruimtelijk.
9 Verkoop grond niet begroot
Zowel de lasten als de baten zijn incidenteel € 13.176.000 hoger dan begroot door één
verkooptransactie van erfpachtgrond.
10. Bouwgronden wonen neutraal
De lasten zijn incidenteel € 1.200.000 lager dan begroot door:

een afwaardering van € 449.000 van een deel van de voorbereidingskosten van Spuiboulevard
door wijziging van de uitgangspunten van het project.
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lagere uitvoeringskosten van € 360.000 bij een derdenontwikkeling door vertraging in
uitvoering.
lagere kosten van € 5.691.000 door vertraging in het bouw- en/of woonrijp maken bij de
volgende projecten: Stadswerven (€ 1.627.000), Middenzone (€ 1.679.000), Oud Krispijn Zuid
(€ 1.144.000), Professor Langeveldlaan (€ 725.000) en Wielwijk (€ 516.000).
lagere kosten van € 2.152.000 bij Amstelwijck Wonen door vertraging in de realisatie van de
geluidschermen en de verplaatsing van de sportverenigingen.
lagere kosten van € 1.341.000 bij Oranjepark door vertraging in de sloop en
saneringswerkzaamheden.
hogere kosten van € 709.000 bij Oudendijk door kosten voor aanpassing van het rioolgemaal,
welke wij door een uitspraak van de rechter nog moeten uitvoeren.
deels hogere en deels lagere winstnemingen als gevolg van afwijkingen in kosten en
opbrengsten. Dit leidt tot een nadeel van € 563.000.
een nadeel van € 158.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken
van grondexploitaties.
een nadeel van per saldo € 6.878.000 door mutaties in de verliesvoorzieningen van
voornamelijk Stadswerven, Leerpark, Oranjepark en Blekersdijk die worden verrekend met de
algemene reserve grondbedrijf.
overige afwijkingen van € 413.000 voordelig op projecten met een afwijking kleiner dan
€ 250.000.

De baten zijn incidenteel € 9.443.000.000 lager dan begroot door:

hogere opbrengsten van € 1.305.000 door een ontvangen reserveringsvergoeding bij
Middenzone (€ 800.000) en versnelde verkopen bij Grote Hondring (€ 505.000).

een ontvangen exploitatiebijdrage van € 343.000 bij Amstelwijck Wonen.

lagere inkomsten van € 1.745.000 door vertraagde verkopen bij Oranjepark (€ 1.297.000) en
bij Troelstraweg (€ 448.000).

lagere inkomsten van € 783.000 bij Stadswerven door vertraging in de ontvangst van
subsidies.

een niet ontvangen bijdrage van € 333.000 bij een derdenontwikkeling.

een nadeel van € 8.063.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het
verwerken van grondexploitaties.

overige afwijkingen van € 167.000 nadelig met een afwijking van kleiner dan € 250.000.
Er is € 8.216.000 minder naar de algemene reserve grondbedrijf geboekt door winstnemingen
(€ 563.000) en mutaties verliesvoorzieningen (€ 6.878.000) en overige mutaties (€ 775.000).
11. Bouwgronden bedrijven neutraal
De lasten zijn incidenteel € 5.926.000 hoger dan begroot vanwege:

lagere kosten van € 630.000 op Amstelwijck Businesspark door vertraging in het bouwrijp
maken.

lagere kosten van € 1.849.000 op DK IV deel 2 door vertragingen in geplande verwervingen en
het bouw- en woonrijp maken.

hogere kosten van € 1.139.000 op DK IV deel 1 door versnelling van de gronduitgifte en in dat
kader het naar voren halen van geplande werkzaamheden.

lagere winstneming bij DKIV deel 1 van € 3.450.000, B&S van € 3.050.000 en bij Amstelwijck
Businesspark van € 810.000.

een nadeel van € 52.000 door mutaties in de verliesvoorzieningen die worden verrekend met
de algemene reserve grondbedrijf.

een nadeel van € 114.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken
van grondexploitaties.

overige afwijkingen van € 210.000 voordelig op projecten met een afwijking van kleiner dan €
250.000.
De baten zijn incidenteel € 1.397.000 lager dan begroot door:
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lagere inkomsten van € 9.763.000 door een vertragingen van verkopen bij B&S (€ 4.576.000),
DKIV deel 1 (€ 2.529.000), Nijverheidsstraat (€ 1.543.000) en Amstelwijck Businesspark (€
1.115.000).
een voordeel van € 8.478.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het
verwerken van grondexploitaties.
overige afwijkingen van € 112.000 nadelig op projecten met een afwijking van kleiner dan
€ 250.000.

Er is € 7.362.000 minder naar de algemene reserve grondbedrijf geboekt door lagere
winstnemingen (€ 7.310.000) en hogere verliesvoorzieningen (€ 52.000).
12. Bouw fietsenstalling Stadspolders vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 132.000 lager, omdat de bouw van een fietsenstalling bij station
Stadspolders is vertraagd. Deze vertraging kent twee oorzaken:

In de eerste helft van 2021 is er bodemverontreiniging aangetroffen rond de bouwlocatie.

In de tweede helft van 2021 is het project wegens interne personele wisselingen tijdelijk stil
komen te liggen.
Er is € 132.000 minder uit de reserve Stadsvernieuwing onttrokken, omdat het hierboven
benoemde budget vanuit deze reserve begroot was.
13. Personeelslasten meegevallen
Een voordeel van € 343.000 door een hogere doorbelasting van loonkosten naar de
grondexploitaties.
14. Beheerlasten materiële vaste activa (MVA) meegevallen
Lagere beheerlasten van € 792.000, die grotendeels wordt veroorzaakt door het doorschuiven van
beheerkosten naar een nieuw geopende grondexploitaties en gedeeltelijk door lagere kosten bij
overige MVA's.
15. Verschillen kleiner dan een ton
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene Dekkingsmiddelen
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000
Lasten

Algemene Dekkingsmiddelen
Mutaties met de reserves

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

904

372

532

345.823

350.808

4.985

5.116

1.405

3.711

7.421

6.758

-663

6.020

1.777

4.243

353.244

357.566

4.322

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

8.565

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

Lasten

Baten

Reserves

Oorzaken van de verschillen

Structureel

1. Extra rijksbijdragen (AU) ontvangen

Incidenteel

2. Meer belastingopbrengsten zijn ontvangen

Incidenteel

3. Begroot resultaat na Bestuursrapportage 2021

Incidenteel

4. Meer dividend uit deelnemingen ontvangen

Incidenteel

5. Verkoop Berckepoort vertraagd

Incidenteel

779

-429

6. Lasten en baten dispositiepanden hoger uitgevallen

Incidenteel

-220

141

7. Werkkapitaal niet volledig benut

Incidenteel

194

8. Exploitatie kernpanden voordelig uitgepakt

Incidenteel

-138

9. Meer planmatig onderhoud uitgevoerd

Incidenteel

-122

153

10. Beleidswens verduurzaming vastgoed vertraagd

Incidenteel

176

-176

11. Extra inhuur op vastgoed gepleegd

Incidenteel

-114

12. Verschillen kleiner dan € 100.000

-/- betreft een nadeel

4.010
140

551
3.068
227

509

-163

-24

3

532

4.985

3.048

(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken
1. Extra uitkering Rijk ontvangen
De baten zijn incidenteel € 4.010.000 hoger dan begroot, omdat een hogere algemene uitkering is
ontvangen voor:

coronamaatregelen (€ 2.462.000, Decembercirculaire 2021).

versterking van de dienstverlening als gevolg van de parlementaire ondervragingscommissie
kinderopvangtoeslag (POK) (€ 1.139.000, Decembercirculaire 2021).

overige bijstellingen (€ 328.000, Decembercirculaire 2021).

bijstelling uitkering over voorgaande jaren (€ 81.000).
Een bedrag van € 1.699.000 van de extra ontvangen rijksbijdragen is conform raadsbesluit
0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.
2. Meer belastingopbrengsten zijn ontvangen
De lasten zijn incidenteel € 140.000 lager dan begroot, omdat minder aanslagen als oninbaar zijn
afgeboekt.
De baten zijn incidenteel € 551.000 hoger dan begroot, omdat:

getaxeerde waarden van woningen hoger uitvielen.
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er bij bedrijventerreinen opleggingen bij gebruikers over eerdere jaren zijn uitgevoerd,
welke eerder niet waren begroot.
er een meevaller was in de opbrengst logiesheffing (gegevens worden altijd achteraf
verwerkt).

3. Begroot resultaat 2021
Het begroot (verwacht) resultaat 2021 na Bestuursrapportage 2021 bedroeg € 3.068.000 en wordt
op deze wijze in het jaarresultaat 2021 opgenomen.
4. Meer dividend uit deelnemingen ontvangen
De baten zijn incidenteel € 226.000 hoger dan begroot, omdat:

meer dividend van Stedin is ontvangen (€ 363.000).

minder dividend van Evides is ontvangen (- € 211.000).

meer dividend van stichting Breedband en BNG is ontvangen (€ 75.000).
5. Verkoop Berckepoort vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 779.000 lager dan begroot, omdat de boekwaarde van de Berckepoort
is blijven staan door het niet doorgaan van de verkoop en omdat de verkoopkosten fors lager zijn
dan begroot.
De baten zijn incidenteel € 429.000 lager dan begroot, met als belangrijkste oorzaak dat de
verkoop van de Berckepoort is vertraagd naar 2022.
6. Lasten en baten dispositiepanden hoger uitgevallen
De lasten zijn incidenteel € 220.000 hoger dan begroot, omdat er geen kosten meer waren begroot
voor de in 2021 verkochte Bonifatiuskerk, de Voorstraat 180 en de Biesboschhal (geplande
verkopen) en vanwege energiekosten voor Munt 5. Daarbij geldt dat het werkkapitaal kosten als
gevolg van de omstandigheden dat een bepaald pand in het begrote jaar nog niet verkocht wordt,
kan opvangen (zie Vastgoednota 2016-2018).
De baten zijn incidenteel € 141.000 hoger dan begroot, omdat wegens de beoogde verkoop geen
huur en servicekosten waren begroot voor Voorstraat 180 en de Biesboschhal. De verkoop is door
corona respectievelijk een bezwaarprocedure vertraagd.
7. Werkkapitaal niet volledig benut
De lasten zijn incidenteel € 194.000 lager dan begroot, omdat

hiermee het nadeel op de dispositiepanden wordt opgevangen (zie punt 6).

door een gebrek aan uitvoeringscapaciteit de onvoorziene kosten zijn meegevallen. Als gevolg
van het besluit om Munt 5 toe te voegen aan de kernportefeuille moeten kosten worden
gemaakt, die conform de Vastgoednota 2016-2018 uit het werkkapitaal kunnen worden gedekt.
We waren voornemens dit in 2021 uit te voeren, maar dit is niet gelukt.
8. Exploitatie kernpanden voordelig uitgepakt
De lasten zijn incidenteel € 138.000 hoger dan begroot, omdat de tijdelijke huisvesting van de
brandweer op Noordendijk 252 kosten met zich mee bracht en vanwege niet begrote
(energie)kosten voor Spuiboulevard 220 (voormalig Belastingkantoor).
De baten zijn incidenteel € 509.000 hoger dan begroot, omdat meer huur- en servicekosten zijn
ontvangen. Met als belangrijkste post de niet begrote huuropbrengsten voor Spuiboulevard 220
inclusief de afrekening van voorgaande jaren.
9. Meer planmatig onderhoud uitgevoerd
De lasten zijn incidenteel € 122.000 hoger dan begroot, omdat in de prognose voor 2021 het
planmatig onderhoud voor theatertechniek Energiehuis abusievelijk niet was meegenomen.
Er is derhalve € 153.000 meer geboekt uit de onderhoudsreserve Vastgoed.
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10. Beleidswens verduurzaming vastgoed vertraagd
De lasten zijn incidenteel € 176.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van de beleidswens
verduurzaming maatschappelijk vastgoed is vertraagd.
Derhalve is € 176.000 minder uit de reserve Beleidswensen geboekt.
11. Extra inhuur op Vastgoed gepleegd
De lasten zijn incidenteel € 114.000 hoger dan begroot, omdat personeel is ingehuurd wegens
vacatureruimte en omdat de bestaande formatie onvoldoende aansluit op de bestaande
vastgoedportefeuille.
12. Verschillen kleiner dan een ton
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.
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Overhead
Overhead
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000
Lasten

Overhead
Mutaties met de reserves

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

45.738

44.613

1.125

585

959

374

4.288

5.337

-1.049

9.226

8.603

-623

50.026

49.950

76

9.811

9.562

-249

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

-173

Overhead
Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Incidenteel/
Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Werkzaamheden GRD transitie zijn nog niet geheel afgerond

Incidenteel

1.561

2. Extra personeel op leiding en staf ingezet

Incidenteel

-448

214

3. Materiële overheadkosten zijn meegevallen

Incidenteel

315

160

4. Bijdrage GR Drechtsteden is tegengevallen

Incidenteel

-303
1.125

-/- betreft een nadeel

-1.672

374

-1.672

(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken
1. Werkzaamheden GRD transitie zijn nog niet geheel afgerond
De lasten zijn incidenteel € 1.561.000 lager dan begroot, omdat een aantal activiteiten rondom de
GRD-transitie pas na 1 januari kunnen worden afgerond.
Er is € 1.672.000 minder uit de reserve GRD transitiekosten geboekt, omdat dit het overschot is op
de beschikbaar gestelde € 3,8 miljoen voor activiteiten die door de GR Drechtsteden zijn
uitgevoerd.
2. Extra personeel op leiding en staf ingezet
De lasten zijn incidenteel € 448.000 hoger dan begroot, omdat vanwege toenemende werkdruk en
complexe organisatievraagstukken enkele extra teamleiders en stafmedewerkers zijn ingezet.
De baten zijn incidenteel € 214.000 hoger dan begroot, omdat een aantal stafmedewerkers is
gedetacheerd binnen de Drechtsteden.
3. Materiële overheadkosten zijn meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 315.000 lager dan begroot, omdat:

vooruitlopend op het nieuwe Huis van Stad en Regio terughoudend onderhoud is uitgevoerd.

reiskosten lager uitvielen door thuiswerken als gevolg van corona.

kosten voor via individueel keuzebudget (IKB) beschikbaar gestelde producten (fiets, sport et
cetera).

overige overheadkosten meevielen.
De baten zijn incidenteel € 160.000 hoger dan begroot, omdat werknemers vanuit hun IKB (bruto)
bijdragen in de kosten (zie lasten).
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4. Bijdrage GR Drechtsteden is tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 303.000 hoger dan begroot, omdat:

de uitgaven van de GR Drechtsteden over 2020 én over 2021 bij de prognose tweede burap
2021 lager uitvielen (€ 202.000).

de uiteindelijke bijdrage aan de GR Drechtsteden op basis van de Jaarstukken GRD 2021
€ 505.000 hoger uitviel, met name als gevolg van activiteiten bij belastingen en onderzoek
(GBD/OCD).
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Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000
Lasten
Begroot

Algemene Dekkingsmiddelen

Baten

Werkelijk

Verschil

187

187

Begroot

Werkelijk

Verschil

-187

154

154

-187

154

154

Mutaties met de reserves

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

-33

Incidenteel/
Oorzaken van de verschillen
1. Vennootschapsbelasting reclame en afval opgelegd

-/- betreft een nadeel

Structureel

Verschil

Verschil

Verschil

Lasten

Baten

Reserves

-187

154

-187

154

0

(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken
1. Vennootschapsbelasting reclame en afval opgelegd
De lasten zijn incidenteel € 187.000 hoger dan begroot, omdat de Belastingdienst een deel van de
activiteiten rondom afval en reclame als winstgevende ondernemersactiviteiten aanmerkt en
hiervoor een aanslag heeft opgelegd.
De baten zijn incidenteel € 154.000 hoger dan begroot, omdat een voorziening is aangewend voor
opgelegde aanslagen van vóór 2021.
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Onvoorzien
Onvoorzien
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000
Lasten
Begroot

Werkelijk

Baten
Verschil

Begroot

Werkelijk

Onvoorzien
Mutaties met de reserves

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

In de begroting is een structureel bedrag opgenomen van € 400.000 voor onvoorziene kosten.
Middels twee bijstellingen van de Begroting 2021 door de raad is dit begrote bedrag bijgesteld naar
€ 0, zie het Overzicht primitieve begroting en afwijkingen 2021 voor deze bijstelling. Omdat er ook
geen uitgaven zijn geweest, zijn er geen verschillen om toe te lichten op het programma
Onvoorzien.
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Verschil

Projecten
In




het onderdeel projecten wordt achtereenvolgens ingegaan op:
de in 2021 actieve projecten per programma.
de begrotingssystematiek.
relevante ontwikkelingen binnen de projectenportefeuille.

We rapporteren vervolgens over de volgende grote projecten:
1. Spoorzone.
1a. Leerpark - Gezondheidspark.
1b. Amstelwijck - Wilgenwende.
1c. Spuiboulevard incl. nieuwe stadskantoor.
1d. Maasterras.
1e. Stationsgebied Zuid.
2. Stadswerven.
3. Westelijke Dordtse Oever.

Overzicht projecten
Een project is een eenmalige en eindige taak of activiteit met een concreet gedefinieerd
eindresultaat, waarvan de uitvoering zich, in de meeste gevallen, over meerdere jaren uitstrekt. De
reserveringen zijn bij voorgaande kadernota’s, bij het vaststellen van de prognose grondbedrijf of
bij MJP’s genomen besluiten gedaan. Kredieten zijn formeel door de raad geautoriseerde en
beschikbaar gestelde budgetten (vanuit de reserveringen) ten behoeve van de voorbereiding en/of
uitvoering van een formeel voorgenomen project. In de tabel 'overzicht actieve projecten' zijn
zowel de grote projecten als de overige projecten opgenomen. De bedragen genoemd bij de
grondexploitaties zijn feitelijk allemaal reserveringen die voornamelijk door toekomstige
grondopbrengsten worden gedekt. Bij de overige projecten vormt het reserveringsbedrag het totaal
aan verwachte uitgaven dat nodig is om het project te realiseren. De dekking hiervan vindt plaats
door gemeentelijke middelen en bijdragen van derden zoals subsidies.
In de tabel zijn de reserveringen, kredieten en uitgaven per project weergegeven. Hiermee wordt
zichtbaar welk gedeelte van het krediet is uitgegeven en welk gedeelte nog beschikbaar (en
eventueel heroverweegbaar) is. Om de tabel niet onnodig complex te maken is er voor gekozen om
de bedragen niet uit de splitsen in de verschillende dekkingsbronnen; in de projectbladen voor de
grote projecten wordt op beknopte wijze inzichtelijk gemaakt of de uitgaven gedekt zijn door de
gemeente of door middelen van derden.
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Overzicht actieve projecten: per programma met meerjarige kredieten

Reservering

Krediet

Realisatie
t/m dec
2021

n.v.t.

n.v.t.

416.294

0

0

416.294

Herstructurering Dordt West (va
2016)

30.999.288

30.999.288

16.134.445

Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB)

34.017.200

34.017.200

33.226.638

65.016.488

65.016.488

49.361.083

WDO Voorbereiding

51.220.000

35.408.982

35.380.572

Leerpark

47.320.287

47.320.287

44.248.096

98.540.287

82.729.269

79.628.668

1.405.144

1.390.513

1.288.391

1.040.707

884.920

428.565

Blekersdijk

3.119.721

3.055.177

3.178.325

Noordendijk - in voorbereiding -

4.080.867

3.467.857

2.643.709

Oudendijk

5.847.148

5.559.347

4.511.632

Oranjepark GREX

5.242.446

4.774.082

1.211.737

47.948.524

44.323.182

47.367.524

1.788.396

1.788.396

718.413

4.357.582

4.357.582

3.527.547

18.985.690

4.680.685

2.050.267

5.785.231

5.798.382

2.816.011

367.801

359.874

321.912

1.037.895

794.797

760.300

132.741

132.741

109.032

Begrotingsprogramma

Omschrijving project

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Brandweer 2e uitrukpost
Oranjepark
* wordt verrekend met de VRZHZ

Totaal Leefbaar en Veilig Dordrecht
Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Lerend en Ondernemend
Dordrecht

Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht Mijlweg/vd Wees
Brandstofverkooppunt
Grote Hondring 20

Dordtse Kil IV (WDO) (BIE)
Papeterspad complex
Gezondheidspark (GZP)
Overkampzone
Gezondheidspark (GZP) Middenzone
Uitgifte Drechtwerk B&S
Baanhoekweg 20
Brandstofverkooppunt
Troelstrahof
Spuiboulevard 4-88
OMC Terrein

4.284.631

2.429.606

487.084

AW Wonen

45.749.422

22.043.786

5.455.766

AW Businesspark

21.937.534

20.702.497

12.681.660

PM

PM

PM

PM

PM

PM

900.545

900.545

45.726

131.446.008

103.669.887

99.711.640

16.000.000

13.695.794

873.674

Admiraalsplein/PH-flat woningbouw
- in voorbereiding Karel Doormanweg 4-8 - in
voorbereiding Steegoversloot 38-40 - In
voorbereiding Stadswerven
Zuidelijk Stationsgebied
(Spoorzone)
Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

321.458.033 244.809.650 190.188.916

Eindtotaal

485.014.808 392.555.407 319.594.961
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Begrotingsmethodiek projecten
Tot en met 2013 werd het overgrote deel van de meerjarig verstrekte projectkredieten begroot in
de lopende jaarschijf. Aan het eind van het jaar werden de restantkredieten en bijbehorende
dekkingsmiddelen overgeheveld naar het volgende boekjaar. Deze methodiek werd tot en met
2013 toegepast voor zowel exploitatieprojecten als voor investeringsprojecten.
Door toenemende aandacht voor meerjarig begroten is de hoogte van over te hevelen
restantkredieten afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Door te gaan werken met
jaarschijven krijgt de meerjarenbegroting een realistischer en, ten opzichte van het huidige
begrotingsjaar, minder fluctuerend beeld van de te verwachten projectuitgaven. Daarnaast zullen
de programma’s jaarlijks een steeds minder groot exploitatiesaldo op inkomsten en uitgaven
vertonen ten opzichte van de begroting.
Bij grondexploitaties geldt dat jaarlijks de nieuwe prognose wordt vastgesteld waarmee ook de
begroting voor het lopende boekjaar wijzigt.

Relevante ontwikkelingen in projecten
Omdat relevante informatie met betrekking tot de grote projecten in de projectbladen is terug te
lezen houden we de informatie hierover in dit onderdeel beperkt. Op 23 april 2019 heeft de raad
besloten over het takenpakket van de commissie grote projecten (zie RIS-dossier 2376407) en
heeft daarmee ook de nieuwe projectbladen vastgesteld: Spoorzone (a. Leerpark-Gezondheidspark,
b. Amstelwijck, c. Spuiboulevard incl. nieuwbouw stadskantoor, d. Maasterras, e. Stationsgebied
Zuid), Stadswerven en Westelijke Dordtse Oever. Voor het laatstgenoemde project wordt bij deze
jaarrekening het projectblad voor de laatste maal geactualiseerd omdat dit project in 2022 wordt
afgerond en geen onderdeel meer zal uitmaken van de Begroting 2023.
Voor een uitgebreide toelichting op de voortgang van de grote projecten verwijzen we naar de
desbetreffende projectbladen op deze website. Indien er voor de overige projecten ontwikkelingen
zijn, wordt de raad op de hoogte gebracht door middel van separate raadsinformatiebrieven of
wordt om besluitvorming gevraagd door middel van separate raadsvoorstellen.
College en raad hebben zich uitgesproken voor de groeiambitie. College en raad streven ernaar om
10.000 woningen toe te voegen aan de bestaande woningvoorraad gedurende een periode van 15
tot 20 jaar. Deze groeiambitie heeft tot doel de sociaaleconomische positie van de stad te
versterken en te voldoen aan de toenemende vraag naar woningen. Hiermee is de basis gelegd
naar de opgaven, waaronder Bouwende Stad, Bereikbare Stad en Ondernemend Stad. In
het Coalitieakkoord 2018-2022 wordt ingezet op 4.000 nieuwe banen. Die banenontwikkeling moet
vooral terugkomen in de Westelijke Dordtse Oever/Dordtse Kil IV, Amstelwijck, de
Campusontwikkeling Leerpark en de Binnenstad. De werklocaties sluiten aan bij de positieve
groeiverwachtingen in de maakindustrie, logistiek, dienstverlening, zorg en de leisure/toerisme.
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Grote projecten
In april 2019 heeft de raad het takenpakket van de commissie grote projecten vastgesteld, zie RISdossier 2376407:

De Spoorzone met als deelprojecten: a. Leerpark-Gezondheidspark, b. Amstelwijck, c.
Spuiboulevard incl. nieuwbouw Stadskantoor, d. Maasterras en e. Zuidelijke Stationsomgeving.

Stadswerven.

Westelijke Dordtse Oever.

Leeswijzer
Per groot project is een webpagina aangemaakt. Bij elk groot project wordt ingegaan op de
volgende onderdelen.
Het project
Hier staat vermeld de datum van rapportage, de verantwoordelijke portefeuillehouder, de
doelstellingen en/of beoogd resultaat. Daaronder staan "knoppen" waarop na een klik meer
informatie verschijnt met betrekking tot de onderwerpen "Actuele ontwikkelingen", "Wat gaan we
nog doen", "Wat hebben we al gedaan", "Communicatie", "Financiën en risico's" en "kaders en
uitgangspunten".
Actuele ontwikkelingen
Hier wordt in het kort omschreven wat de actuele status van het project is en welke informatie op
dit moment relevant is om te delen met de raad. Hierin kunnen eventuele kansen en bedreigingen
vermeld worden, successen worden gevierd of tegenvallende resultaten worden gemeld en kan
voorgesorteerd worden op eventueel toekomstige besluitvorming en trends die zich voor doen.
Wat gaan we nog doen?
Hier wordt weergegeven welke activiteiten er nog gaan plaatsvinden en/of welke producten er nog
worden opgeleverd en welke bedragen daarvoor geraamd zijn.
Wat hebben we al gedaan?
Hier staat vermeld wat er tot op heden is gerealiseerd in het project, welke producten zijn
opgeleverd, welke mijlpalen en doelstellingen er zijn behaald.
Communicatie
Hier staat vermeld wat en met wie en waarom er wordt gecommuniceerd met de verschillende
stakeholders van het project. Communicatie is een belangrijk instrument om realisatie van
projectdoelstellingen mogelijk te maken. Hoe wordt gecommuniceerd met belanghebbenden en
welke instrumenten worden daarvoor ingezet. Er valt te denken aan bewonersavonden,
persberichten, advertenties, internetpagina’s maar ook inzet van “nieuwe media” zoals Facebook
en Twitter.
Financiën en risico's
Hier is een grafiek opgenomen waarin in taartvorm de samenstelling van de financiële middelen is
weergegeven. Daarnaast wordt, indien van toepassing, in tabelvorm een samenvatting van de
grondexploitatie gegeven met betrekking tot de kosten, opbrengsten, saldo en eventueel getroffen
voorziening voor het project. Ook is in een grafiek het verloop van de cashflow weergegeven. Tot
slot is hier ruimte om de top 5 risico's met beheersmaatregelen te vermelden. Sinds 2009 is het
risico-informatiesysteem van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (Naris) bij de
gemeente Dordrecht in gebruik. Dit systeem biedt de organisatie een handvat om op continue en
systematische wijze de organisatie op risico’s te analyseren, met als uiteindelijk doel een balans te
vinden tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Financiële risico’s van grote projecten zijn
opgenomen in Naris voor zover deze geen onderdeel zijn van de gereserveerde projectmiddelen
(als post onvoorzien). De risico’s krijgen op basis van ‘kans maal effect’ een rode, oranje of groene
codering. Indien een zuivere berekening niet mogelijk is, gebeurt dit op basis van inschatting
(bijvoorbeeld afbreukrisico’s). Aan de raad worden de grootste en voornaamste risico’s met
beheersmaatregelen toegelicht waarbij de output uit het hiervoor genoemde systeem als basis
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dient. Deze risico’s worden vermeld voor zover deze (openbare) informatie niet schadelijk is voor
de positie van de gemeente. Bij “schadelijk” moet bijvoorbeeld gedacht worden aan gevallen waar
sprake is van mogelijke (schade)claims of onderhandelingen met marktpartijen.
Kaders en uitgangspunten
In dit onderdeel is aandacht voor de contractuele kaders, de betrokken private partijen, welke
bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen, et cetera er zijn vastgesteld. Ook wordt hier
vermeld wat de scope van het project is, wat het programma is en worden alle eerdere
raadsbesluiten opgesomd.

Spoorzone
Het startpunt van Dordrecht voor de toekomst
Gemeente Dordrecht heeft de komende jaren grote ambities voor de ontwikkeling van de
zogeheten Dordtse Spoorzone, het gebied rond het spoortraject dat binnen de stadsgrenzen van
Dordrecht-Zuid tot de Zwijndrechtse brug loopt. Dordrecht zet in op de bouw van 6.000 tot 9.000
woningen voor verschillende woonmilieus en de versterking van de economische positie van de
stad door het creëren van 2.400 nieuwe banen. Het beter verbinden van de wijken, het vergroten
van de bereikbaarheid over water, spoor en weg (ook per fiets), het ontwikkelen van een lightrailverbinding Dordrecht-Leiden, het ontwikkelen van een station bij het Leerpark en oog voor
duurzaamheid en klimaatbestendigheid zijn onderdelen van dit grote plan. Dordrecht heeft hoge
ambities en steekt dat niet onder stoelen of banken. Samen met de gemeente Zwijndrecht en
provincie Zuid-Holland is voor de totale Spoorzone een ambitiedocument opgesteld. Voor de
Dordtse Spoorzone is in maart 2021 de ontwikkelvisie vastgesteld.
Meer kunt u teruglezen op de webpagina over de Dordtse Spoorzone.

Leerpark-Gezondheidspark
Datum rapportage: april 2022
Portefeuillehouder: P.J. Heijkoop en H. van der Linden
Inleiding
Bij raadsbesluit van 19 februari 2019 zijn de projecten Leerpark en Gezondheidspark
samengevoegd tot één onderdeel van de Spoorzone. Dit heeft ertoe geleid dat de
projectrapportages van beide projecten, die eerder elk een eigen projectblad hadden, zijn
samengevoegd tot één projectblad. Aangezien beide ontwikkelingen zich elk in hun eigen
projectgebied afspelen, met eigen doelstellingen, financiële kaders en vorderingen, is de
rapportage op onderdelen een opeenvolgende opsomming van de situatie op het Leerpark en
Gezondheidspark.
Doelstelling/beoogd resultaat project LEERPARK
Op 20 februari 2018 is de Startnotitie Campusontwikkeling Leerpark in de raad vastgesteld (zie
RIS-dossier 2097395), waarmee we een impuls geven aan de doorontwikkeling van het Leerpark
op het gebied van het aantrekken en bundelen van de HBO-vraag van het bedrijfsleven, het
woonprogramma, het creëren van een startersmilieu (de Maakfabriek) en de bereikbaarheid
(spoorhalte). In de startnotitie is een hoog ambitieniveau neergelegd om het Leerpark krachtig
door te ontwikkelen naar een campus waar praktijkgericht onderwijs, toegepaste innovatie en jong
ondernemerschap samenkomen. Het versterkt het Smart Industry profiel van de Drechtsteden en
draagt bij aan de economische structuurversterking van stad en regio (Groeiagenda).
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Het (af)bouwen van woningen, bedrijven en
voorzieningen op het Leerpark maakt de
stad aantrekkelijker en is van stedelijke en
zelfs regionale betekenis geworden. Het
project Leerpark versterkt de economie
(verbreding en accent op maritiem cluster)
en draagt bij aan werkgelegenheid en
kennisinfrastructuur. De ontwikkeling van
een dergelijke infrastructuur verloopt langs
uiteenlopende lijnen. De deelnemende
partijen moeten elkaar versterken in
innovatieve uitdagingen. Van groot belang
zijn daarbij ook optimale verbindingen met
de economische en kennisinfrastructuur in
de Randstad (denk aan fieldlabs smart
industrie, kennisinstellingen). Naast de
realisatie en opschaling van het
woningbouwprogramma (onderdeel van de
ontwikkelafspraken met Heijmans) worden
momenteel al concrete stappen gemaakt,
zijnde ontwikkeling van de Maakfabriek
(productie-, onderwijs en start-up milieu) en het kopgebouw naast de Duurzaamheidsfabriek.
Om ook aansluiting te kunnen maken met de kennis- en economische infrastructuur van de
Randstad en nieuwe doelgroepen aan het gebied te verbinden (zakelijke markt/verbinding met de
universiteiten) is een rechtstreekse koppeling met het spoor met nieuwe halte
Leerpark/Gezondheidspark van belang. Een station of halte bepaalt het ambitieniveau van de
ingeslagen weg en het investeringsniveau (ook vanuit de markt), zowel voor het Leerpark als voor
het Gezondheidspark als één integraal stedelijke knooppunt.
Het project Leerpark zorgt voor gedifferentieerde en aantrekkelijke woonmilieus (duur, stedelijk).
Vanaf oktober 2014 is de bouw weer opgepakt en wordt het Leerpark verder afgebouwd. Daarbij is
een verkenning van de mogelijkheden om extra woningbouw te realiseren uitgevoerd.
Deze verkenning heeft er toe geleid dat een aanvullend programma van ruim 300 woonunits wordt
gerealiseerd voor studenten, starters en kwetsbare doelgroepen. Het project Leerpark versterkt
ook de groene en blauwe ruimte (landschappen en water). Tot slot zorgt het project Leerpark voor
voorzieningen die een duidelijke leemte invullen in de stad, met name op het gebied van
maatschappelijke voorzieningen. Het gebied draagt daarmee bij aan de speerpunten uit de
Groeiagenda voor de Drechtsteden.
Doelstelling/beoogd resultaat project GEZONDHEIDSPARK
Het realiseren van (gestapeld) wonen in de Middenzone (720 woningen), de afronding van de
derde woontoren in de Overkampzone (circa 50 woningen) en het tot ontwikkeling komen van de
beide Yuliuslocaties in deelgebied Oost (circa 200 woningen). De Middenzone krijgt een zodanig
programma dat de thema’s sport en zorg (beperkt) worden versterkt. Hierbij heeft de woonfunctie
een stevig accent.
Actuele ontwikkelingen
Stand van zaken LEERPARK

De bouw van 12 grondgebonden woningen op kavel 5C is gestart.

Er is een plan ontwikkeld met bedrijfsunits en een fitnesscentrum op perceel 6A2.

ER wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op perceel 6B door Heijmans.

De Maakfabriek/startersmilieu perceel 6C is in voorbereiding.

De bouw van de huisvesting Dordrecht Academy op perceel 6D2 is gestart door Kadans.

Uitwerking spoorhalte Leerpark/Gezondheidspark.
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De voorbereidingen voor de bouw van woningen voor studenten/starters/kwetsbare
doelgroepen op kavel 2F, is gestart.
Er is een studie gedaan naar de mogelijkheden voor een parkeervoorziening op Leerpark. Dit
heeft geleid tot een locatie die nu nader wordt uitgewerkt.
Invoering van gereguleerd parkeren wordt voorbereid.

Stand van zaken GEZONDHEIDSPARK
Er zijn drie grotere ontwikkelingen gaande in het Gezondheidspark die bijdragen aan deze
woningbouwopgave, namelijk de Middenzone en de Overkampweg bestaande uit AM en de beide
Yuliuslocaties. Voor de ontwikkeling van de Middenzone is na een marktselectieprocedure een
ontwikkelovereenkomst gesloten met Ballast Nedam Development. Het bestemmingsplan is sinds
eind 2021 onherroepelijk en de omgevingsvergunningen voor de eerste fasen zijn aangevraagd.
Start bouw van de eerste fase (de bouw van de nieuwe parkeergarage) staat gepland voor het eind
van het derde kwartaal 2022.
De voor de bouw van woningen in de Middenzone noodzakelijke geluidsschermen langs de N3 zijn
in voorbereiding. Het daarvoor benodigde bestemmingsplan is in procedure gebracht.
Aan de Overkampweg bouwt AM aan de derde en tevens laatste woontoren. Er is gestart met
opleveren, wat medio mei a.s. is afgerond. Daarnaast heeft Yulius één van haar locaties verkocht
aan ontwikkelaar 4D, die een plan voor zorgwoningen in ontwikkeling heeft. Over de andere positie
van Yulius wordt overleg gevoerd. Zowel met Yulius als met ontwikkelaar 4D zal een anterieure
overeenkomst met betrekking tot kostenverhaal worden gesloten.
Wat gaan we nog doen?
Wat gaan we nog doen op het LEERPARK?
Er zijn plannen in ontwikkeling voor het afronden van de totale Leerpark invulling.

De ambitie is dat op of nabij het Leerpark, een halte op de spoorlijn Dordrecht – Breda wordt
gerealiseerd.

Voor perceel 6C, dat buiten het contract met Heijmans is gehouden, is een voorlopig
programma uitgewerkt samen met potentiele gebruikers en een investeerder voor de
Maakfabriek. Belangrijke onderdelen van de invulling zijn een Startup-center met aanvullend
ruimte voor de Bouwopleidingen van ROC Da Vinci en Bouwmensen in combinatie met
bedrijfsruimte en parkeren.

Voor het centraal gelegen perceel 6D2, dat in eigendom is overgedragen aan de
kenniscentrumontwikkelaar Kadans Science Partners, is gestart met de bouw van een
entreegebouw, bestemd voor HBO onderwijs en bedrijvigheid, met een aansluiting op de
Duurzaamheidsfabriek. De verwachting is dat het gebouw eind 2022 wordt opgeleverd.

Voor het meest oostelijke perceel 2F, gelegen aan de N3, zijn de voorbereidingen in volle gang
voor de realisatie van 333 woonunits voor studenten, starters en kwetsbare doelgroepen. De
bouw start in het voorjaar van 2022, wat moet leiden tot oplevering eind 2022.

De parkeerdruk in het gebied is hoog. In 2020 heeft het college een besluit genomen voor het
invoeren van gereguleerd parkeren. Er is rekening gehouden met de bouw van een
parkeergarage. Op dit moment wordt verder uitgewerkt onder welke voorwaarden deze
voorziening te realiseren is.

Afhankelijk van de toekomstige bebouwing op de laatste kavels aan de spoorzijde, zal het
geluidscherm langs het spoor worden doorgetrokken.

In verband met de afbouw van de laatste kavels van het Leerpark is een logistiek plan
opgesteld. Hierover wordt met alle partners overleg gepleegd.
Wat gaan we nog doen op het GEZONDHEIDSPARK?
Middenzone
Nu het bestemmingsplan een onherroepelijke status heeft en de planvorming voor fase 0 (de
parkeergarage) en fase 1 (het eerste woningbouwdeel met ruim 300 appartementen) zijn de eerste
vergunningsaanvragen volop in voorbereiding. De aanvragen zijn eind 2021 ingediend en worden
gecompleteerd voor behandeling en vergunningverlening.
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Vervolgens zullen de overige fasen in hoog tempo en op elkaar aansluitend worden gerealiseerd,
zodat sprake is van één integraal ontwikkelings- en realiseringsproces. Onderdeel van de plannen
vormt ook een beperkt pakket aan ondersteunende voorzieningen en een fietsenstalling. De
gemeente draagt zorg voor het bouw- en woonrijp maken en voor de inrichting van de openbare
ruimte. De plannen hiervoor worden op dit moment ontwikkeld. Daarnaast wordt in samenwerking
met Ballast Nedam een mobiliteitsplan opgesteld. Stakeholders binnen het gezondheidspark
worden bij de totstandkoming van dit plan betrokken. Daarnaast zijn de beoogde geluidsschermen
langs de N3 inmiddels in planologische procedure gebracht en is realisatie gepland in lijn met de
planning voor de woningbouw.
Kaderstellende stukken
Op 2 september 2019 is de tender voor de Middenzone van Gezondheidspark gepubliceerd. De
kaderstellende stukken hiervoor (waaronder het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan,
de GREX en het programma van eisen en wensen) zijn in juli 2019 vastgesteld door de raad. In
mei 2020 is de tender afgesloten. Inmiddels is met hen een intentieovereenkomst gesloten, heeft
een formele gunning plaatsgevonden en is een ontwikkelingsovereenkomst in bestuurlijke
besluitvorming gebracht en getekend. In december 2020 is het benodigde bestemmingsplan
Gezondheidspark West vastgesteld door de raad en inmiddels onherroepelijk na een procedure bij
de Raad van State.
Wat hebben we al gedaan?
Tot nu toe gerealiseerd op het LEERPARK
Wanneer Actie/Mijlpaal
2007

Oplevering Insula College

2007

Oplevering Da Vinci College

07 2008

Oplevering Samenwerkingsgebouw (Praktijkgebouw)

12 2008

Oplevering Warmte Koude Opslag

12 2008

Ontwikkeling van Onderwijs Leerbedrijven

12 2008

Realisatie ICT voorzieningen

01 2009

Samenwerking vmbo’s en MBO

02 2009

Start programma Leonardo Experience

07 2009

Oplevering Sportgebouw

07 2011

Oplevering tweede uitrukpost Brandweer 6E

07 2012

Verplaatsing DLTC

11 2012

Oplevering kantoor Veiligheidsregio en ambulancepost

11 2012

Oplevering 124 woningen, bedrijfsruimten, parkeren 180 pp.

12 2012

Oplevering 36 woningen met plint leerbedrijven tussen Dalton en Insula

03 2013

Ingebruikname Duurzaamheidsfabriek

12 2014

Nieuwe vaststellingsovereenkomst Heijmans met herziene grondexploitatie

02 2015

Transport percelen 5A fase 1 en 6A I aan Heijmans

04 2015

Besluit vestigen van een recht van overpad tussen de supermarkt en de Bogermanschool

06 2015

Transport percelen 5A fase 2 en 6A II fase 1 aan Heijmans

10 2015

Uitstel is gevraagd en verleend op de afname van perceel 5A3

04 2016

Uitstel is gevraagd en verleend op de afname van perceel 5A4

10 2016

Uitstel is gevraagd en verleend op de afname van perceel 5A5

12 2016

De Plus Supermarkt, inclusief 21 appartementen, perceel 6A1, is opgeleverd

04 2017

Transport overige percelen deelgebied 5A aan Heijmans

07 2017

Transport perceel 6B aan Heijmans

07 2017

Oprichting Vereniging Parkmanagement Leerpark

10 2017

Oplevering eerste tijdelijke maakhal
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12 2017

Oplevering eerste deel 47 grondgebonden woningen 5A

02 2018

Ontheffing Natuurbeschermingswet voor vleermuizen in verband met sloop oude school
5B ontvangen

03 2018

Oplevering tweede deel woningen perceel 5A

04 2018

Sloop school op perceel 5B

07 2018

Nadere afspraken met Heijmans over levering perceel 6D2

07 2018

Transport perceel 5B aan Heijmans

08 2018

Oplevering tweede tijdelijke maakhal

08 2018

Start bouw 41 eengezinswoningen perceel 5B

09 2018

Selectie ontwikkelaar/belegger perceel 6C

05 2019

Transport perceel 6D2 via Heijmans aan Kadans

06 2019

Bekrachtigen samenwerking COL/Kadans Science partners perceel 6c

06 2019

Oplevering 41 woningen perceel 5b

07 2019

Transport perceel 2f aan Heijmans

01 2020

Uitstel is gevraagd en verleend op de afname van perceel 5C

11 2020

Subsidie verkregen van BZK tbv huisvesting kwetsbare groepen op kavel 2F

02 2021

Oplevering 45 appartementen en 8 maisonnettes 6A2

09-2021

Start bouw woningen kavel 5C

09-2021

Grond kavel 2F aangekocht van Heijmans tbv ontwikkeling wooncomplex

09 2021

Start bouw Kopgebouw (Kadans)

Tot nu toe gerealiseerd op het GEZONDHEIDSPARK
In het Gezondheidspark zijn de onderdelen sport- en zorg gerealiseerd en is voor de Middenzone
actief ingezet op een woonontwikkeling. Inmiddels is een marktselectieprocedure afgerond en is de
ontwikkeling gegund aan Ballast Nedam. Recent is de ontwikkelingsovereenkomst ondertekend en
is op basis hiervan de concrete planontwikkeling gestart. De eerste vergunningsaanvragen zijn
ingediend.
Tevens zijn twee van de drie woontorens van AM aan de Overkampweg opgeleverd. De derde
woontoren wordt op dit moment afgebouwd, deze wordt medio mei opgeleverd.
Ondertekening SOK ASZ/Gemeente 2005; beëindiging SOK 2018.
Nieuwbouw GGD en ASZ; Nieuwbouw Sportboulevard; oplevering eerste woontoren Overkampweg
nieuwbouw hostel.
Communicatie
Communicatie door coöperatie Leerpark en door gemeente naar gebruikers, bewoners,
professionals en overige geïnteresseerden vindt plaats via websites www.leerpark.nl, sociale
media, nieuwsbrieven, en (digitale) informatie avonden. Tevens zijn een aantal een
promotiefilmpjes gemaakt door inschakeling van RTV-Dordrecht. In het Gezondheidspark is met AM
op reguliere basis contact. Het Albert Schweitzer wordt regulier geïnformeerd over de voortgang en
de omgeving is geïnformeerd over de toekomstige ontwikkeling rond de locaties van Yulius. Met
Optisport vindt eveneens regulier overleg plaats met betrekking tot zowel hun eigen plannen als
die van de gemeente. De primaire stakeholders worden betrokken bij de totstandkoming van het
mobiliteitsplan. Op het moment dat er meer concrete bouwplannen zijn ontwikkeld, zal dit actief
met de omgeving worden gecommuniceerd.
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Financiën en risico's
Actuele raming en dekking LEERPARK

De financieringsstructuur van het project Leerpark is opgebouwd uit een begroting voor de bouw
van schoolgebouwen, een grondexploitatie (GREX), Leerpark voorzieningen en organisatiekosten
van de Coöperatie Leerpark. De bijdrage onderwijs voor bouw van scholen, de Drechtstedelijke
middelen uit Manden Maken en de provinciale subsidies uit het verleden zijn reeds afgesloten en
afgewikkeld. Nog actueel voor het project Leerpark zijn de grondexploitatie, de
Campusontwikkeling en een aantal kredieten voor Leerpark voorzieningen (gedekt uit de reserve
Strategische Investeringen) en de organisatiekosten van de Coöperatie Leerpark. Voor de
ontwikkeling op plot 2F is in juli 2021 een GREX vastgesteld.
Samenvatting grondexploitatie LEERPARK
De investeringen c.q. uitgaven grondexploitatie zijn volgens de laatste vastgestelde
grondexploitatie geraamd op € 47,3 miljoen, en worden voor € 29,7 miljoen gedekt door opbrengst
gronduitgifte voor woningen, kantoren en bedrijven. Het saldo op basis van eindwaarde van deze
geactualiseerde grondexploitatie bedraagt € 17,6 miljoen (negatief). Hiervoor is reeds in voldoende
mate een verliesvoorziening gevormd.
Realisatie t/m
dec 2021

Te realiseren
in 2022

Lopende grondexploitatie Leerpark

Krediet

Investeringen (plankosten, kosten BWRM
etc.)

29.769.004

28.994.627

628.169

146.208

9.055.482

9.055.482

0

0

10.659

0

6.251

4.408

8.495.801

8.244.003

130.382

121.416

47.320.287

46.294.112

764.802

272.032

26.264.368

24.238.809

2.025.560

0

3.429.292

3.429.292

0

0

20.155

0

20.155

0

29.713.815

27.668.100

2.045.715

0

Afdrachten en overig
Indexering kostenstijging
Rentekosten
Totaal uitgaven/investeringen
Grondopbrengsten
Bijdragen en subsidies
Indexering
Totaal dekkingsmiddelen

Restant krediet

(verwachte) Boekwaarde 31-12-2021

-18.626.012

Verwachte eindwaarde (*)

-17.617.130

* Vanaf 1-1-2018 worden grondexploitaties gewaardeerd op eindwaarde (voorheen netto contante waarde).
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Samenvatting programma LEERPARK (SI-middelen)
Voor de programmakosten en organisatiekosten van de Coöperatie Leerpark inclusief
Duurzaamheidsfabriek is de financiële voortgang weergegeven naar aanleiding van raadsbesluit
777979 d.d. 18-9-2012 (zie RIS-dossier 823389) en daaropvolgende besluitvorming.
Realisatie
Te realiseren
t/m dec 2020
in 2021

Restant
krediet

Programma Leerpark (SI middelen)

Krediet

Ruimte tbv exploitatie DZHF

1.738.899

1.652.656

Kunstbudget Leerpark

133.424

127.300

6.124

Organisatiekosten 2012-2014 (SI deel)

510.000

510.000

0

Afgeronde Leerpark voorzieningen t/m 31-12-2016

331.809

331.809

0

Stimuleringsprogramma Leerpark 2017 e.v.

25.371

5.188

Bijdrage 2e maakhal perceel 6C

50.000

50.000

0

Bewegwijzering

50.000

30.644

19.356

Bijdrage VIV

150.000

150.000

0

Bijdrage klimhal (gebruikersovereenkomst)

140.000

140.000

0

0

3.129.503

2.997.597

89.512

42.394

Organisatiekosten 2015-2017 (exploitatie)

544.139

508.808

35.331

Organisatiekosten 2018 (exploitatie)

165.000

143.025

21.975

Organisatiekosten 2019 (exploitatie)

165.000

140.274

24.726

Organisatiekosten 2020 (exploitatie)

65.500

41173

24.327

Organisatiekosten 2021 (exploitatie)

65.500

Totaal Leerpark voorzieningen

Totaal Leerpark organisatiekosten (expl)

84.512

1.731

5.000

15.183

65.500

0

1.005.139

833.280

65.500

106.359

Exploitatiedekking gemeente

1.005.139

833.280

65.500

106.359

Dekking uit reserve SI Leerpark

3.129.503

2.997.597

89.512

42.394

4.134.642

3.830.877

155.012

148.753

Totaal dekkingsmiddelen
Stand reserve SI Leerpark 1-1-2021

180.683

Af: bestedingen tlv SI 2021

-89.512

Stand reserve SI Leerpark 31-12-2021

91.171

Prognose reserve SI einde project

0

Actuele raming en dekking GEZONDHEIDSPARK
Voor de ontwikkeling van de Middenzone is een tweetal grondexploitaties geopend namelijk één
voor de Overkampzone en in juni 2019 één voor de Middenzone. Om geen gevoelige informatie
prijs te geven in dit stadium die de positie van de gemeente kan schaden, zijn er geen financiële
gegevens met betrekking tot de Middenzone in dit projectblad opgenomen.
Overkampzone
Het saldo van de prognose 2021 is ten opzichte van de prognose 2020 nagenoeg gelijk gebleven.
Gecorrigeerd voor winstnemingen bedraagt het resultaat van de grondexploitatie Overkampzone
€ 2,15 miljoen positief.
Liquiditeitsplanning LEERPARK
Tussen 2022 en met 2023 wordt in totaal circa € 1,0 miljoen geïnvesteerd in de openbare ruimte,
leerparkvoorzieningen en organisatiekosten. Een deel hiervan wordt gedekt uit grondopbrengsten,
een deel uit de reserve Strategische Investeringen Leerpark/Campusontwikkeling en voor
organisatiekosten uit de exploitatiebegroting.
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Liquiditeitsplanning OVERKAMPZONE

In bovenstaande grafiek is de reeds genomen winst verwerkt in de verwachte eindwaarde. De
eindwaarde van het project voor winstnemingen bedraagt € 2,15 miljoen. Bovenstaande grafiek
laat zien dat in 2020 de laatste opbrengsten zijn gerealiseerd en dat de laatste kosten in 2021
gerealiseerd zullen worden.
Liquiditeitsplanning MIDDENZONE
Om geen gevoelige informatie prijs te geven die mogelijk de positie van de gemeente kan schaden,
is hier geen grafiek opgenomen.
Risico's en beheersmaatregelen
#
Risico's LEERPARK
1
Stijging kosten bouw- en woonrijpmaken.

2

Opbrengst van ontwikkeling op perceel 6C
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Beheersmaatregel
Een groot deel van de inrichting is reeds
afgerond. Met name de kosten van het
bouwrijpmaken kunnen hoger uitvallen. Om
deze te kunnen beheersen worden zo spoedig
mogelijk onderzoeken uitgezet.
Samen met potentiële gebruikers en
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valt tegen.

3

Hogere plankosten als gevolg van langere
looptijd project.

#
1
2

Risico's GEZONDHEIDSPARK
Afwijking bouw- en woonrijpmaken
Afwijking plankosten

3

Kosten bodemsanering

investeerders wordt een passend programma
opgesteld. Er wordt een taxatie uitgevoerd ter
bepaling van een marktconforme grondwaarde.
Door een strakke aansturing van het project zal
de kans op vertraging worden gereduceerd.
Bovendien is het van essentieel belang dat deze
kosten regelmatig, bijvoorbeeld met de
jaarlijkse prognose, opnieuw worden bepaald.
Beheersmaatregel
Accepteren, normaal risico.
Actief - Actief: het proces van wel of niet
schrijven van uren/doorbelastingen/overhead
moet transparanter en eenduidiger. Daarnaast is
het noodzakelijk dit vóór het eind van het jaar in
beeld te hebben in plaats van begin nieuwe jaar
met verrekening achteraf.
Actief - Normaal risico. Specifieke locaties in
beeld brengen en onderzoeken op
bodemverontreiniging

Voor de Overkampzone resteert alleen nog het woonrijp maken van een beperkt deel van de
buitenruimte. Zodoende zijn er geen risico's meer voor dit project.
Kaders en uitgangspunten
Kaders en uitgangspunten LEERPARK
Grondposities
Gemeente en Stichting Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College (DVC)
hebben alle binnen het ontwikkelgebied gelegen nog uit te geven gronden in eigendom. Met
Heijmans is een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het gebied, waarbij de percelen
die voor de markt worden ontwikkeld, worden verkocht aan Heijmans. Alleen Perceel 6C blijft
geheel in eigendom van de gemeente. De gemeente en DVC vormen samen een coöperatie. De
Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. is opdrachtgever voor het realiseren van het totale Leerpark
gebied (inclusief onderwijsleerbedrijven, woningen en openbare ruimte). Perceel 6C (linksonder op
de tekening hieronder) valt binnen het projectgebied maar buiten de bieding van Heijmans. Hier
heeft Heijmans dus geen ontwikkelrecht/plicht. Het staat de gemeente vrij om hierover te
contracteren. DVC heeft hier evenmin rechten, eventuele opbrengsten zijn dus direct voor de
gemeente. De invulling van perceel 6C speelt een belangrijke rol bij de doorontwikkeling tot
Campus Leerpark.
Contractuele kaders/overeenkomsten
2003: Aanbestedingsleidraad.
2003/2004: Bieding Heijmans en anderen.
2004: Gunningbesluit.
2004: Integrale samenwerkingsovereenkomst (SOK).
2004: Coördinatieovereenkomst.
2004: Samenwerkingsovereenkomsten op perceelniveau voor de percelen 1 tot en met 6.
2005: Ontwikkelingsbesluit.
2005: Realiseringsovereenkomst op perceelniveau voor de percelen 1, 2 (exclusief 2F) en 3.
2014: Vaststellingsovereenkomst betreffende de percelen 2F, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B en 6DII.
Inmiddels zijn de percelen, behoudens 5C, aan Heijmans overgedragen.
Looptijd overeenkomst
Datum inwerkingtreding SOK: bij ondertekening, na Gunningsbesluit.
Einde na beëindiging Realiseringsfase of artikel 11.
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Start Realisatiefase: het Ontwikkelingsbesluit is genomen en de Realisatie- en
Gronduitgifteovereenkomsten zijn ondertekend.
Samenwerkingsfase: de fase die een aanvang neemt met het Gunningbesluit in combinatie met het
ondertekenen van deze overeenkomst en eindigt met het Ontwikkelingsbesluit in combinatie met
het ondertekenen van Partijen van Realisatie- en Gronduitgifteovereenkomsten.
De vaststellingsovereenkomst uit 2014 betreft een overeenkomst voor de afname van percelen
door Heijmans voor vastgestelde bedragen en op vastgestelde data. Deze worden gevolgd.
Samenwerking op hoofdlijnen en wederzijdse verplichtingen
Coöperatie Leerpark U.A Het redigeren van de definitieve Realisatieovereenkomst, de
Gronduitgifteovereenkomsten, het voeren en notuleren van al het benodigde overleg met de
Marktpartij, tijdige besluitvorming over/goedkeuring van de verschillende onderdelen van het
Ontwikkelingsplan, het ter goedkeuring voorleggen aan haar leden van het Ontwikkelingsplan ten
behoeve van het Ontwikkelingsbesluit.
Heijmans N.V.
Het verrichten van activiteiten die resulteren in het opstellen van het VO, het DO, Bestek en
tekeningen of een beeldkwaliteitplan, werkzaamheden in de samenwerkingsfase voor eigen
rekening. Al die werkzaamheden die voor de ontwikkeling en realisatie van het Leerpark dienen te
worden verricht en die niet expliciet door de Coöperatie dienen te worden verricht. De grond
bedoeld voor de bouw van woningen, bedrijven en kantoren afnemen tegen de in de
vaststellingsovereenkomst overeengekomen vergoeding.
Partijen gezamenlijk
Gerechtigd tot het doen van voorstellen tot aanpassing. Aanvulling of wijziging overeenkomst enkel
na schriftelijke goedkeuring van beide partijen.
Algemene kenmerken
Langlopende overeenkomst, met wederzijdse verplichtingen, zonder einddatum. Verplichte
grondafname Heijmans met afgesproken afnamedata. De grondposities van de gemeente en Da
Vinci geven naast indexatie met de CPI-index (consumentenprijsindex) ook een rentelast de interne
rekenrente. Om dit risico af te dekken hebben onderhandelingen plaatsgevonden tussen de
coöperatie en Heijmans. De uitkomst van deze onderhandelingen is inmiddels door het
coöperatiebestuur geaccordeerd en vastgesteld door college en raad. De belangrijkste herziene
afspraken betreffen de vertraagde, maar nu wel verplichte afname van de grond (doorlopend tot
2023). Perceel 6C valt buiten de bieding met Heijmans. De gemeente is intern in overleg, hoe de
ontwikkeling van deze kavel het beste kan worden aangepakt. De gemeente Dordrecht is
verantwoordelijk voor de grondexploitatie (GREX).
Betrokken (private) partijen

Da Vinci, partner in de Coöperatie
Leerpark.

Heijmans N.V., ontwikkelaar.

West 8, stedenbouwkundig bureau en supervisor.

Kadans Science Partners, Ontwikkelaar/belegger.

Jan Snel (inmiddels Daiwa House Modular Europe B.V.).

Tres Invest, ontwikkelaar/belegger.

Seam Investment, ontwikkelaar/belegger.

Focus-On: potentieel gebruiker/huurder.
Scope LEERPARK
Het Masterplan Leerpark omvat de ontwikkeling van woningen, scholen, kantoren, horeca,
winkelvoorzieningen en parkeerfaciliteiten. Daarnaast willen we versterking van het onderwijs, met
name op het gebied van techniek, duurzaamheid en maritiem. Om de sociale samenhang in het
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gebied te vergroten willen we programmatisch de verantwoordelijkheid voor het gebied overdragen
aan de gebruikers.
Programma LEERPARK
KPI's/Projectresultaten
Oorspronkelijke
programmering

Gerealiseerd

359

181

72

88

-

-

Kantoren BVO m2

6.891

0

Kantoren in bedrijfshallen BVO m2

3.632

1.815

Bedrijfshallen BVO m2

10.399

0

Commercieel BVO m2

1.857

0

Onderwijsleerbedrijven m2

9.361

5.753

Overige voorzieningen m2

4.189

4.189

Aantal woningen appartementen

Aantal woningen appartementen
Aantal woningen EGW
Vrije kavels

Status

Op schema (conform het nieuwe contract)
Mogelijk vertraging
Vertraagd t.o.v. vorige planning

Toelichting op bovenstaande tabel
In 2014 zijn met Heijmans nieuwe afspraken gemaakt over de grondafname in het gebied, hierdoor
zal het project doorlopen tot 2023. Op grond van de afspraken die gemaakt zijn met Heijmans in
2014, is de status weer op groen gezet. Heijmans heeft (binnen de contractuele afspraken) een
aantal malen uitstel gevraagd op de afname van enkele woningbouwpercelen, maar er is ook
vervroegde afname van de percelen 5A fase 4 tot en met 9 en 5B fase 10 tot en met 15
gerealiseerd. De aantallen woningbouw kunnen wijzigen omdat: 1) Heijmans zelf binnen het
geldende bestemmingsplan kan bepalen of er grondgebonden woningen of appartementen worden
gebouwd en 2) de mogelijkheid van extra woningbouw is verkend. De definitieve invulling wordt
uitgewerkt.
Voorgaande besluitvorming LEERPARK
Orgaan

Datum

Raad

7-12-1999

Raad

< 2000

Raad

12-122000 en
8-11-2015

Dossier
Besluit
nummer
Vaststellen intentieverklaring project leerpark en beschikbaar stellen krediet voor
extern organisatieadvies
Bijdrage Onderwijs (MO)
Vaststellen Masterplan Leerpark. Toekenning bijdragen uit Mandenmaken (besluit
Drechtsteden 10-2007)

Raad

8-4-2003

Bouw school Wartburg

Raad

5-4-2004

Bouw scholen Bogerman, A. Schweitzer en Wartburg

Raad

6-12-2005

Bouw School Insula college

Raad

14-5-2014

Bouw Stedelijk Dalton Lyceum en Samenwerkingsgebouw

Raad

2007-2009

Diverse besluiten rond voorzieningen waaronder WKO en beveiliging
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Raad

5-2-2008 118383

Proces/Parkmanagement en veiligheid Leerpark

Raad

11-11118162
2008

Raad

30-6-2009 184563

Uitvoeringskrediet Brandweer Leerpark + ontsluiting via N3; programma
ontwikkel- en organisatiekosten Leerpark 2009; Verkoop Warmte- Koudeopslag

Raad

19-1-2010 294890

Visie- en Businessplan Duurzaamheidsfabriek

Raad

sep-10 447909

Raad

25-5-2012 494026

Raadsinformatiebrief Duurzaamheidsfabriek

Raad

18-9-2012 904420

Kredietvoorstellen Leerpark

Raad

3-7-2012 861558

Bouw sportgebouw Leerpark; Kunstbudget Leerpark; Ruimte vrijval BTW t.b.v. de
Duurzaamheidsfabriek (DZHF); bijdrage grondbedrijf

Besluit kenniscentrum Veiligheid

Kadernota - Sociale Agenda Leerpark 2013 + index Leonardo Plaza

Raad

16-7-2013 1077971 Kadernota - Programma- en organisatiekosten 2013 - 2014

Raad

27-5-2014 1267392 Kaderbrief - Programma- en organisatiekosten 2015 – 2018

Raad

25-111380956 Vaststellingovereenkomst Heijmans en herziening grondexploitatie
2014

College

15-9-2015 1484710 Verlengen gebruikersovereenkomst Klimhal Leerpark met Mountain Networks

Raad

27-9-2016 1720609

Raad

28-3-2017 1887053 Aangaan nieuwe kredietovereenkomst Triodosbank voor de Duurzaamheidsfabriek

Raad

26-9-2017 1953671

Raad

20-2-2018 2097395 Vaststellen Startnotitie Campusontwikkeling Leerpark

College

Instemming met aanvullende dekking in de exploitatie Duurzaamheidsfabriek
(DZHF)
Voorstel campusontwikkeling Leerpark, met als onderdeel de doorontwikkeling
Duurzaamheidsfabriek

4-9-2018 2114273 Voorbereiding Campusontwikkeling via aangaan Letter of Intent perceel 6C

College

23-6-2020

Raad

13-7-2021

College

13-7-2021

Parkeergebiedsvisie Leerpark
2021Beschikbaar stellen krediet en vaststellen grondexploitatie kavel 2F Leerpark
0082610
Overeenkomsten wooncomplex prof. Langeveldlaan Leerpark

Kaders en uitgangspunten GEZONDHEIDSPARK
Grondposities
De gemeente is, met uitzondering van de gronden van Yulius, eigenaar van alle nog uit te geven
gronden binnen het plangebied.
Het project bestaat uit de Sportboulevard, de Ziekenhuiszone, de grondexploitaties Middenzone,
Overkampzone en de derdenontwikkeling Yulius. De grondexploitatie Amnesty Internationalweg is
per 31-12-2020 afgesloten nu alle gronden zijn verkocht en alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Contractuele kaders/overeenkomsten

Samenwerkingsovereenkomst Gezondheidspark Dordwijk (SOK) d.d. 22 november 2004:
beëindigd juni 2018.

Samenwerkingsovereenkomst Gezondheidspark Dordrecht (SOK) d.d. 26 oktober 2005:
beëindigd juni 2018.

Ontwikkel- en Realiseringsovereenkomst Overkampzone (ROK) d.d. 9 oktober 2007: de
contractuele positie in deze overeenkomst van het Albert Schweitzer ziekenhuis is door de
gemeente overgenomen op basis van de Overeenkomst contractoverneming d.d. juni 2018.

Intentieovereenkomst Middenzone met Ballast Nedam, d.d. 18 mei 2020.

Ontwikkelovereenkomst Middenzone met Ballast Nedam, d.d. 31 mei 2021.
Betrokken private partijen

Realisatie overeenkomst (ROK) met AM Wonen B.V. (AM Wonen).

Ballast Nedam voor wat betreft de Middenzone (ontwikkelovereenkomst).
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Bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan, et cetera
Bestemmingsplan West: is vastgesteld door de raad in december 2020, inmiddels onherroepelijk.
Het bestemmingsplan Oost kan naar verwachting in het vierde kwartaal 2021 in procedure worden
gebracht. Stedenbouwkundig programma: is herzien.
Scope GEZONDHEIDSPARK
Bij het Gezondheidspark (GZP) is aanvankelijk ingezet, met een samenwerkingsverband tussen
gemeente, het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ) en een marktpartij, op het versterken van de
stedelijke structuur op het gebied van sport en zorg, ondersteund door een overwegend
commercieel gericht programma waaronder ook woningbouw. De zorg- en sportzone zijn
gerealiseerd, de ontwikkeling van het commerciële programma is om meerdere reden niet gelukt
en het woningbouw programma heeft zich beperkt tot de realisatie van twee van de beoogde drie
woontorens in de Overkampzone.
Op 2 september 2019 is een tender opgestart om in dialoog met marktpartijen te komen tot een
woonontwikkeling in de Middenzone. De hiervoor benodigde kaderstelling is in juni 2019 door de
raad vastgesteld (zie RIS-dossier 2422550). De tender is in mei van 2020 afgesloten door een
intentieovereenkomst met Ballast Nedam. Onderdeel van de tender waren het stedenbouwkundig
plan, het beeldkwaliteitsplan en het programma van wensen en eisen. Hierin staan de
gemeentelijke voorwaarden omschreven op het gebied van verkeer, duurzaamheid, openbare
ruimte, programma, financiën en meer. Vervolgens is actief gewerkt aan de invulling van een
ontwikkelovereenkomst, deze is medio 2021 ondertekend. In het kader van de voorgenomen
ontwikkeling is tevens het voornemen om de verkeersstructuur te optimaliseren, het parkeren
adequaat te organiseren en de verblijfskwaliteit substantieel te verbeteren. Eveneens is ingezet op
een voortvarende realisering van de laatste woontoren in de Overkampzone, afronding van de
oplevering staat gepland voor medio mei a.s. Yulius heeft aangegeven haar activiteiten op het
Gezondheidspark te beëindigen. Overeengekomen is om op de vrijkomende gronden een
woonprogramma te ontwikkelen. Eén van beide locaties is inmiddels verkocht aan ontwikkelaar 4D
en de verdere uitwerking hiervan vindt inmiddels plaats.
Programma GEZONDHEIDSPARK
Het Gezondheidspark bestaat uit verschillende zones; de Ziekenhuiszone, Sportzone, Middenzone
(incl. Amnesty Internationalweg) en de Overkampzone. Per 1 januari 2021 zijn er twee
grondexploitaties geopend (Overkampzone en Middenzone Gezondheidspark).
KPI's/Projectresultaten

Oorspronkelijke

Huidige

Programmering Programmering
Aantal woningen Overkampzone

150

150

Gerealiseerd

Status

100

Aantal woningen Middenzone

500

700

0

Perceel voorziening Amnesty
Internationalweg (m2)

2000

2000

2000

Mogelijk vertraagd,
planning wordt
vastgelegd in verkoopen
realisatieovereenkomst

Op schema
Mogelijk vertraging
Vertraagd t.o.v. vorige planning
Voorgaande besluitvorming GEZONDHEIDSPARK
Orgaan

Datum

Raad

5-3-2002

Raad

12-112002
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Raad

11-5-2004

Instemmen met de realisatie Gezondheidspark Dordwijk en het programma
Sportboulevard

Raad

26-4-2005

Verklaren van voorbereiding bestemmingsplan

Raad

4-10-2005

Wensen en bedenkingen Samenwerkingsovereenkomst Gezondheidspark

Raad

19-12117961
2006

Raad

3-2-2009 118636

Raad

25-6-2013 932326

College

18-3-2014

College

25-112014

Raad
Raad
College

College

Vaststellen van het stratenbeloop omgeving Gezondheidspark
Aanpassing masterplan Gezondheidspark
Richtinggevende besluitvorming in relatie tot inhoud en financiën
1175709

Beëindiging samenwerking met Multi. Raad voorstellen sluiten van de
1321402 grondexploitatie GZP, openen van de grondexploitatie Overkampzone,
beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet.

17-02
1328085
2015
6-2-2018

Einde samenwerking met Multi en onderzoek effecten eventuele beëindiging
contractuele relatie met ASz.

Beëindiging ontwikkeling Middenzone.
2003095

Collegeopdracht voorbereiding planontwikkeling Middenzone. Beschikbaar
stellen voorbereidingskrediet voor ontwikkeling Middenzone.

29-5-2018

Besluit aan te gaan: vaststellingsovereenkomst gemeente Asz;
2090045 vaststellingsovereenkomst gemeente ASz-Multi Veste 155-Mlti Corporation;
overeenkomst contractoverneming ASz-AM-Multi Veste 155-gemeente.

4-6-2019

Vaststellen van de grondexploitatie, stedenbouwkundig plan,
beeldkwaliteitsplan en programma van eisen en wensen inzake ontwikkeling
Middenzone Gezondheidspark. Daarnaast is er richting gegeven aan de
discussie omtrent parkeertarieven.

Raad

25-6-2019 2422550

Vaststellen van de grondexploitatie, beeldkwaliteitsplan en programma van
eisen en wensen inzake ontwikkeling Middenzone Gezondheidspark.

College

14-4-2020 2020-0047274

Vaststelling intentieovereenkomst

College

19-5-2020 20.051.150.621.326 Gunning Middenzone Gezondheidspark

College

16-3-2020 21.031.539.942.137 Aangaan ontwikkelovereenkomst BND

Amstelwijck Wonen
Datum rapportage: april 2022
Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf en P.J. Heijkoop
Doelstelling/beoogd resultaat project
Ontwikkeling van het gebied Amstelwijck waaronder het oude ziekenhuisterrein, sportvelden,
camping en het oude terrein van stadsbeheer incl. de boomgaard vallen. Deze nieuwe ontwikkeling
wordt een groen/blauwe wijk waarin onder andere klimaatadaptatie een belangrijk onderwerp is.
Een ontwikkeling kan niet op zichzelf staan en zo wordt er ook goed gekeken naar de verbindingen
met bewoners, omliggende wijken en de spoorzone. In totaal zijn er in Amstelwijck circa 800
woningen geprogrammeerd en draagt het project bij aan de ambities van het college om in vier
jaar 4.000 woningen te bouwen.
Actuele ontwikkelingen

De aanbesteding van het gebied Amstelwijck Midden is in 2020 succesvol afgerond. De
ontwikkelcombinatie Plegt -Vos en Roosdom Tijhuis heeft in de ontwikkelovereenkomst
getekend en in 2021 de koop- en realisatie overeenkomst. In september is het DO gereed en
daarna zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Met het bouwrijp maken van de
locatie is al voorzichtig gestart. Start van de realisatie van de eerste fase van in totaal 370
woningen is voorzien in de eerste helft van 2023.

ABB, de eigenaar/ontwikkelaar van het terrein van het voormalige Refaja Ziekenhuis is gestart
met de bouw van de eerste fase woningen.

Voor de ontwikkeling van het gebied Amstelwijck Spoorzone is het noodzakelijk dat de
naturistencamping "Goed Af" verhuist naar een nieuwe plek. We zijn in gesprek met Goed Af
over een locatie en in 2022 zal een concreet voorstel aan de raad worden gedaan.
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In 2022 zal de aanbesteding van Smitzigt van start gaan. Deze aanbesteding vindt plaats op
een meer traditionele wijze, op basis van een reeds uitgewerkt stedenbouwkundig plan. Dit
heeft onder andere met de monumentale boerderij te maken, de Smitshoeve.
De geluidsschermen langs de A16 en de N3 worden op dit moment gerealiseerd. Het project
loopt volgens planning. De schermen staan er op tijd voor de oplevering door ABB van de
eerste woningen.
Op een pand na zijn alle voormalige sportvoorzieningen op Amstelwijck Midden gesloopt. Dit is
op tijd voor de ontwikkeling van de eerste fase door Plegt –Vos/Roosdom Tijhuis.
Voor het gebied rondom het Hans Petri kunstwerk wordt is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit
is aan omwonenden en ander belanghebbenden voorgelegd en daarna verder uitgewerkt. Op
dit moment wordt het geraamd op kosten. De kosten van de herinrichting worden gedekt uit de
grondexploitatie Amstelwijck, uit mogelijke beheer gelden en andere subsidies en voor een deel
uit een inmiddels in de Kadernota 2022 toegekende claim van € 300.000 voor het
kunstlandschap zelf.

Wat gaan we nog doen?
Activiteit

Fase

Planning

Smitzigt

Voorbereiding

Smitzigt

Uitvoering

2023-2025

Amstelwijck Midden

Uitvoering

2021-2025

Kunstwerk

Voorbereiding

2022

Kunstwerk

Uitvoering
(hangt af van
financiering)

2022-2024

Geluidsschermen

Uitvoering

2021-2022

Refaja terrein

Uitvoering

2021-2024

Amstelwijck N3

Voorbereiding

2023-2025

Amstelwijck N3

Uitvoering

2025-2027

Openbare buitenruimte en infra rondom Amstelwijck

Voorbereiding

2021-2022

Openbare buitenruimte en infra rondom Amstelwijck

Uitvoering

2023-2026

Benodigd Krediet

2022

Benodigd Krediet

PM

Benodigd Krediet

PM

Wat hebben we al gedaan?
Tot nu toe gerealiseerd

In december 2018 heeft de raad akkoord gegeven op het ontwikkelperspectief.

In januari 2019 is begonnen met het formuleren van de randvoorwaarden, informatie avonden
hebben plaats gevonden waarna de randvoorwaarden definitief zijn geformuleerd.

Op 23 april 2019 stemde de raad in met het aanmelden van de Spoorzone als experiment voor
de Crisis- en herstelwet; dit houdt in dat er sprake is van een bestemmingsplan met verbrede
reikwijdte. Amstelwijck is een van de projecten die met dit nieuwe bestemmingsplan aan de
slag gaat.

In juni 2019 is de eerste aanbesteding van Amstelwijck Midden van start gegaan. Deze is
inmiddels succesvol afgerond. De planontwikkeling is in volle gang.

Op 5 augustus 2019 is het concept ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Tot 16
september 2019 kon er schriftelijk of mondeling gereageerd worden. Op 3 september 2019 is
er een informatiebijeenkomst geweest waar een presentatie gegeven is over de inhoud van het
bestemmingsplan. Deze informatiebijeenkomst is, net als de kennisgeving van de ter inzage
legging van het concept ontwerpbestemmingsplan, gepubliceerd in het gemeentenieuws. Ook
zijn de omwonenden en belanghebbenden per brief geïnformeerd.
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Op 7 april 2020 is het ontwerp bestemmingsplan in de commissie Grote Projecten behandeld.
Het plan is op 21 juni 2020 ter inzage gelegd. Vaststelling van het bestemmingsplan in de raad
is gebeurd op 15 december 2020. Inmiddels is ook bekend dat er geen bezwaar of voorlopige
voorziening bij de Raad van State is gevraagd, daarmee is het bestemmingsplan
onherroepelijk.
Vierde herziening structuurvisie: de vierde herziening van de structuurvisie heeft voor
Amstelwijck de aanvulling van de zogenaamde driehoek bij Smitzigt, welke wij graag willen
ontwikkelen. Tijdens de informatieavond stedenbouwkundig plan Smitzigt is het beoogde
stedenbouwkundige plan toegelicht. De vierde herziening van de structuurvisie is inmiddels
vastgesteld.
De raad heeft in juni 2020 de grondexploitatie Amstelwijck vastgesteld. Ook is de motie "een
gemengd Amstelwijck is beter af" afgedaan, met de toezegging om in het gebied Amstelwijck
Spoorzone, 80 bereikbare koopwoningen (NHG grens) te realiseren. Dit naar aanleiding van
een aangenomen amendement. Inmiddels zijn de gevolgen van dit amendement aan de raad
gepresenteerd en is de grondexploitatie aangepast op dit punt.
Met ABB (eigenaar Refaja terrein) is een anterieure overeenkomst gesloten over het
ontwikkelen van het voormalig Refaja terrein. Hierin zijn onder andere de afspraken vastgelegd
over de bijdrage aan het geluidscherm langs de A16.
ABB heeft omgevingsvergunning verkregen en is gestart met bouwen.
Gemeente heeft ontheffing van de provincie om de panden op Amstelwijck Midden te slopen en
heeft deze op 1 na inmiddels gesloopt.
De tender voor de geluidschermen langs de N3 en A16 is succesvol afgerond, de aannemer is
nu bezig met de realisatie.
Voor Amstelwijck Midden is een ontwikkelovereenkomst gesloten en ook is de koop- en
realisatie overeenkomst getekend.
Voor het gebied rondom het Hans Petri Kunstlandschap is een ontwerp gemaakt dat
enthousiast is ontvangen door omwonenden en belanghebbenden.

Communicatie
Bij aanvang van het project (opstellen ontwikkelperspectief) is gestart met een participatietraject
om de omwonenden van project Amstelwijck mee te nemen in het proces en ze, waar mogelijk, de
gelegenheid te bieden om input te geven op de plannen van de gemeente en later de
projectontwikkelaars. Hiervoor voor werden diverse middelen ingezet:
1. Informatieavonden. Bij elke belangrijke mijlpaal in het project worden de omwonenden
hierover ingelicht en wat de gevolgen/consequenties zijn. De omwonenden krijgen hierbij de
gelegenheid om te reageren, vragen te stellen en suggesties te doen. De suggesties worden,
indien mogelijk, meegenomen in het verdere proces. Indien nodig worden er ook gesprekken
ingepland om uitleg te geven waarom suggesties wel/niet worden meegenomen.
2. Overleg met de bewonerscommissie Dordtse Hout (zij vertegenwoordigen een groot deel van
DH-bewoners). Tijdens maandelijkse overleggen tussen de commissie, de projectmanager en
de omgevingsmanager wordt de commissie meegenomen in het proces en kunnen ze input
leveren op de plannen.
3. Individuele overleggen met diverse bewoners in het gebied waarvoor het project directe
gevolgen heeft.
4. Overleggen met diverse (sport)verenigingen waarvoor het project definitieve gevolgen heeft.
5. Overleggen met betrekking tot de ontsluiting van Amstelwijck en omgeving.
6. De omwonenden, ontwikkelaars en toekomstige bewoners worden door middel van een website
www.woneninamstelwijck.nl geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen Amstelwijck. Via deze
site is er ook een mogelijkheid om door te linken naar onder andere de website van ABB.
7. Er is een goede projectpagina op de site van de gemeente Dordrecht.
8. Er is een goede huisstijl voor communicatie en omgevingsmanagement over het project,
aansluitend op die van de gemeente, van groen blauwe stad en van wij maken Dordt.
9. Er is een BLVC plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) in de maak.
Daarnaast worden omwonenden, belangenorganisaties en andere bekende geïnteresseerden
regelmatig bezocht of gesproken.
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Financiën en risico's
Actuele raming en dekking
De grondexploitatie Amstelwijck is in 2020 door de raad vastgesteld. Nu hiermee voor Amstelwijck
de financiële kaders in de raad zijn vastgesteld zullen wij in dit projectblad daarover rapporteren.
Het krediet dat de raad op 18 december 2018 heeft gevoteerd van € 3,2 miljoen (zie RIS-dossier
2291695) om voorbereidingen te treffen tot het wijzigen van het bestemmingsplan, en het in
ontwikkeling nemen van de locaties Amstelwijck Midden, Spoorzone Zuid, Spoorzone Noord, A16locatie, Smitzigt en de Refaja-locatie is hiermee komen te vervallen/is opgenomen in de lopende
grondexploitatie. Deze geactiveerde voorbereidingskosten zijn overgeheveld naar de op 26 juni
2020 jl. vastgestelde grondexploitatie. Omdat de tabellen en grafieken informatie bevatten die de
onderhandelingspositie van de gemeente in dit stadium mogelijk zou kunnen schaden, zijn deze
nog niet opgenomen in dit projectblad.
Liquiditeitenplanning
Omdat de tabellen en grafieken informatie bevatten die de onderhandelingspositie van de
gemeente in dit stadium mogelijk zou kunnen schaden, zijn deze nog niet opgenomen in dit
projectblad.
Risico's en beheersmaatregelen
Jaarlijks worden de risico's geïnventariseerd en worden er beheersmaatregelen geformuleerd.
Omdat het bekendmaken van deze risico's de (onderhandelings)positie van de gemeente kan
schaden, zullen wij in het projectblad deze risico's slechts in beperkte mate behandelen.
Kaders en uitgangspunten
Grondposities
Gemeente: binnen het ontwikkelgebied grotendeels gemeentelijk eigendom. Het voormalig Refaja
terrein is in eigendom van een ontwikkelaar.
Contractuele kaders/overeenkomsten
Er is een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar van het Refaja terrein. Ook is de
ontwikkel overeenkomst en de koop- en realisatieovereenkomst met Plegt-Vos Roosdom Tijhuis
ondertekend voor Amstelwijck Midden.
Betrokken partijen
ABB eigenaar van het voormalige Refaja ziekenhuis. Plegt-Vos Roosdom Tijhuis is ontwikkelaar van
Amstelwijck Midden.
Bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan, et cetera
Het ontwikkelperspectief is vastgesteld op 18 december 2018. Het bestemmingsplan is
onherroepelijk.
Scope
De locatie Amstelwijck kan grofweg worden opgedeeld in een viertal deelgebieden. Het betreft de
Refaja-locatie (noordelijke deel), Smitzigt (voormalige kwekerij van Stadsbeheer), Amstelwijck
Midden (voornamelijk sportvelden), Amstelwijck Spoorzone (gecombineerde Oostelijke zone Noord
en Zuid). Het projectgebied Amstelwijck ligt in het Zuiden van Dordrecht waar het wordt begrensd
door de Kilweg in het Zuiden, de Laan van Londen en A16 in het Westen, de Smitsweg/N3 en het
spoortracé in het Oosten en de bestaande Oostkil/Reeweg-Zuid in het Noorden. Het gebied wordt
aan de Noord- en Oostkant begrensd door de wijken Dordtse Hout en Wielwijk.
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Programma
KPI's/projectresultaten

Programma

Amstelwijck - Refaja

190

Amstelwijck midden

400

Amstelwijck N3

160

Smitzigt

Gerealiseerd

In ontwikkeling

Status

50

Totaal

800

Parkeren aantal

n.t.b.
op schema
mogelijke vertraging
vertraagd t.o.v. vorige planning

Voorgaande besluitvorming
Orgaan Datum

Zaaknummer Besluit

Raad

18-12-2018 2291695

Raad

23-4-2019 2367619

Raad

22-5-2019 2405663

Raad

23-6-2020 2582104

De raad stemt in met het voorstel. Ontwikkelperspectief,
haalbaarheidsanalyse en aanvangskrediet Amstelwijck
De raad stemt in met het voorstel. De fractie PVV legt een stemverklaring
af.
De commissie geeft het college nog diverse randvoorwaarden mee. Een
deel daarvan zal worden opgenomen in het nog vast te stellen
bestemmingsplan voor Amstelwijck (de technische toelichting op dit
bestemmingsplan staat geagendeerd voor 19 juni). Op een aantal
zaken doet het college nog nader onderzoek, zoals de geluidsschermen
en de aansluiting op het warmtenet. Voor het (in verval geraakte)
kunstwerk op deze locatie kan de raad een apart voorstel tegemoet zien.
beschikbaar stellen van krediet en vaststellen GREX Amstelwijck.

Spuiboulevard, inclusief nieuwbouw Stadskantoor
Datum rapportage: april 2022
Portefeuillehouder: H. van der Linden en M.D. Burggraaf
Doelstelling/beoogd resultaat project
Op 18 december 2018 heeft de raad de "Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o." en "Locatieverplaatsing
Stadskantoor en realisatie Huis van Stad en Regio" vastgesteld. Uitvoering van de gebiedsvisie
kent de volgende doelstellingen:
1. Tegengaan leegstand kantoren door transformatie en herontwikkeling.
2. Versterken kantoorfuncties ten oosten van de Spuiweg, door realisatie van nieuw Huis van Stad
en Regio.
3. Versterken van de stedelijke kwaliteit en de levendigheid.
4. Bijdrage aan het Coalitieakkoord 2018-2022 door toevoeging van ten minste 800 woningen aan
de bestaande woningvoorraad, waaronder 300-500 op de vrijkomende locatie van het huidige
Stadskantoor met omringende overheidsgebouwen.
5. Zorgen voor blijvend goede bereikbaarheid met bijbehorende, toekomstbestendige mobiliteiten parkeeroplossingen.
6. Ontwikkelen van een Huis van stad en Regio dat voldoet aan de eisen van deze tijd,
toekomstbestendig is, dat gebundelde dienstverlening mogelijk maakt en katalysator is voor de
gebiedsontwikkeling.
Actuele ontwikkelingen
Vorig jaar heeft de raad in december een aanvullend voorbereidingskrediet van € 450.000
verstrekt, vooruitlopend op het openen van een grondexploitatie later dit jaar. De raad heeft ook in
december het bestemmingsplan voor CrownPoint en de Spuihavengarage vastgesteld. Daartegen is
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door de VVE Grote Sluyspoort bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Gemeente, VVE en
ontwikkelaar hebben structureel een constructief overleg om te komen tot een voor alle partijen
acceptabele oplossing.
Conform het besluit van de Stuurgroep Stationsgebied is vorig jaar de waarde bepaald van het
blote eigendom van de locatie CrownPoint. De beoogde ontwikkelaar Vorm is hierover door het
college geïnformeerd. Deze heeft daarop een koopovereenkomst gesloten met de eigenaar van het
kantoorpand.
Voor de hele gebiedsontwikkeling is in maart een omgevingsmanager aangesteld. Zij coördineert
de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie en heeft contact met alle stakeholders
en projectmanagers. In juni 2022 starten de sloopwerkzaamheden voor het Huis van Stad en
Regio. Dan wordt ook de Veemarktgarage gesloten, direct na de kermis. De huidige gebruikers
kunnen terecht in andere garages in de stad, zoals de Spuihavengarage, waar nog voldoende
ruimte over is. De renovatie en uitbreiding van de Spuihavengarage is uitgesteld om de sluiting van
de Veemarktgarage op te vangen. Alleen op zaterdagmiddag komen meer bezoekers van de
binnenstad per auto dan er parkeerplaatsen zijn. Die kunnen wel elders parkeren, op iets grotere
afstand. We zorgen voor pendelbusjes en deelscooters en gaan de bezoekers van de binnenstad
stimuleren om vaker het OV of de fiets te gebruiken.
Bij de uitwerking van het ontwerp voor de ondergrondse infrastructuur, en met name de riolering,
is gebleken dat het schetsontwerp van de openbare ruimte op onderdelen niet of alleen tegen zeer
hoge kosten gerealiseerd kan worden. Bomen kunnen niet op rioleringen geplant worden en dat
leidt op een aantal plekken tot conflicten. Nadat het rioleringsplan gereed is, moet het
schetsontwerp van de openbare ruimte worden aangepast.
Rond de Spuiboulevard is veel aandacht voor groen, klimaatadaptatie, waterberging en natuurinclusief bouwen. Voor plankosten, communicatie en uitvoering krijgt Dordrecht een bijdrage in de
kosten van € 521.000 in het kader van het LIFE IP NAS programma van de Europese Commissie.
Wat gaan we nog doen?
Activiteit
Maken plan en fasering ondergrondse infrastructuur
Huisvesten vluchtelingen in Crownpoint
Invoeren integraal omgevingsmanagement Spuiboulevard

Planning
Tweede kwartaal 2022
2022
Tweede kwartaal 2022

Verkopen bloot eigendom Crownpoint aan VORM

Derde kwartaal 2022

Vaststellen bestemmingsplan Huis van Stad en Regio

Eerste kwartaal 2022

Vaststellen stedenbouwkundig raamwerk & Beeldkwaliteitsplan door de raad

Derde kwartaal 2022

Vaststellen grondexploitatie voor de locaties Stadskantoor-Sociale DienstSpuihavengarage en het openbaar gebied door de raad.

Derde kwartaal 2022

Afronden schetsontwerp openbare ruimte Spuiboulevard
Verkenning mogelijkheden Yulius-gebouw

2022
Tweede kwartaal 2022

Begeleiding diverse ruimtelijke initiatieven voor herontwikkeling en transformatie binnen
de Schil West

2022 en verder

Uitwerken verkeersstructuurplan door opstellen ontwerpen voor reconstructies wegen en
kruispunten en vervolgens aanvragen van uitvoeringskrediet.

2022 en verder

Op basis van het bouwprogramma de juiste scenario's voor de parkeerbalans in beeld
brengen met het parkeerbalansmodel

Tweede kwartaal 2022

Modelstudie nieuwbouw Spuihavengarage

Tweede kwartaal 2022

Onderzoek kansen en bedreigingen Hybride werken (mede n.a.v. Covid 19)
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Definitief ontwerp Huis van Stad en regio en Parkeergarage
Voorbereiding en aanbesteding sloopwerkzaamheden bouwlocatie Huis van Stad en Regio

Eerste en tweede
kwartaal 2022
Q1 en Q2 2022

Uitvoering sloopwerkzaamheden bouwlocatie Huis van Stad en Regio

Derde kwartaal 2022 –
eerste kwartaal 2023

Verdere planuitwerking en realisatie Huis van Stad en regio (Bestek, Aanbesteding)

Derde kwartaal 2022 –
eerste kwartaal 2023

Realisatie Huis van Stad en Regio

Tweede kwartaal 2023
– eerste kwartaal 2025

Ingebruikname Huis van Stad en Regio

Eerste kwartaal 2022 2025

Wat hebben we al gedaan?
Tot nu toe gerealiseerd

In 2018 is een actief participatietraject doorlopen met de Spuisafari en diverse Stadslabs. Dit
was een belangrijke basis voor de gebiedsvisie, die op 18 december 2018 door de raad is
vastgesteld. De gebiedsvisie is vervolgens uitgewerkt in een Verkeersstructuurplan voor de
Schil-West. De hoofdlijnen hiervan zijn op 19 juni 2019 besproken met de commissie Grote
Projecten, waarna nog diverse avonden met bewoners en ondernemers zijn georganiseerd. Na
een tweede behandeling in de Commissie Grote Projecten is het Verkeersstructuurplan op 2
april 2019 door de raad vastgesteld en is ook een voorbereidingskrediet ter beschikking
gesteld.

Op 26 november 2019 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de
herontwikkelingslocatie Stadskantoor/Hellingen/Spuihavengarage/Crownpoint. Voor dit gebied
is een verkavelingsstudie gemaakt, waarin de ruimtelijke en financiële gevolgen van de
parkeeroplossingen zijn onderzocht. Op 20 november is de raad hierover geïnformeerd. De
variant met een grotere parkeergarage op de locatie van de huidige Spuihavengarage wordt
verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan met circa 500 woningen.

In 2019-2020 zijn diverse particuliere initiatieven in het gebied ontwikkeld. Het gaat hierbij in
de meeste gevallen om transformatie van leegstaande kantoorgebouwen of herontwikkeling
hiervan door sloop en nieuwbouw.

Op 30 juni 2020 is het Voorkeursrecht (Wvg) gevestigd op de Crownpoint locatie en zijn ook
gesprekken gestart om Crownpoint minnelijk te verwerven.

In 2020 is begonnen aan een stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteitsplan voor het
Stadskantoor en omgeving, waarbij onder andere is gekozen voor een parkeeroplossing waarbij
de huidige Spuihavengarage wordt uitgebreid en gerenoveerd. Voorjaar 2021 is het
Stedenbouwkundig Raamwerk en Beeldkwaliteitsplan Spuiboulevard definitief gemaakt en
gereed voor vaststelling door de raad.

In het vierde kwartaal 2020 zijn de bestemmingsplanprocedures voor de Crownpoint locatie en
het Huis van Stad en Regio gestart. In het Ontwerp Bestemmingsplan voor Crownpoint, dat
medio september 2021 ter visie is gelegd, is nu ook de uitbreiding van de Spuihavengarage
meegenomen omwille van de tijdwinst.

Er is gewerkt aan een schetsplan voor de herinrichting van de Spuiboulevard. Afronding is pas
in 2022 te verwachten nadat meer duidelijkheid is verkregen over de (on)mogelijkheden en
beperkingen van de ondergrondse infrastructuur.

Op 18 februari 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
een subsidie van € 3.525.817 exclusief btw toegekend aan de Spuiboulevard. Aan deze
subsidie zijn voorwaarden verbonden ten aanzien van onder meer het aantal woningen, de
woningdifferentiatie en de realisatieperiode.
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Voorjaar 2021 is de eerste verkeersmaatregel uit het verkeersstructuurplan uitgevoerd:
tijdelijke herinrichting Johan de Wittstraat – Singel – Stationsweg, aanpassen VRI. Effecten
monitoren voor toekomst.
De Parkeervisie Gebiedsontwikkeling Spuiboulevard Dordrecht* is in maart vastgesteld door de
raad.
Het parkeerbalansmodel voor het centrum is afgelopen zomer opgeleverd. We kunnen nu aan
de hand van bouwprogramma's/ontwikkelingen in het centrum en scenario's meer inzicht
geven in de parkeervraag.
In maart 2021 is een voorbereidingskrediet voor de Spuihavengarage beschikbaar gesteld. De
voorbereiding van de aanbesteding is eind 2021 afgebroken om het gelijktijdig uitvallen van
Veemarktgarage en Spuihavengarage te voorkomen. De extra tijd die dit oplevert wordt
gebruikt voor een modellenstudie naar sloop-nieuwbouwvarianten.
Op 13 juli 2021 heeft het college aan Vorm geschreven bereid te zijn het blote eigendom van
de grond onder enkele voorwaarden aan Vorm te verkopen.
Op 21 december heeft de raad een aanvullend voorbereidingskrediet van € 450.000
beschikbaar gesteld.
Op 21 december heeft de raad het bestemmingsplan CrownPoint en Spuihavengarage
vastgesteld, samen met de inspraaknota.
Op 13 januari 2022 is de Partnership Agreement getekend voor het LIFE-IP NAS programma
(klimaatadaptie). Dordrecht ontvangt een bijdrage in de kosten van € 521.000.

Huis van Stad en Regio
Op 18 december 2018 heeft de raad de besloten om de huisvesting op de locatie van het voormalig
Belastingkantoor/Rabobank te realiseren, dit samen met de partners Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden (GRD), Bibliotheek AanZet, VVV en Dordrecht Marketing te doen en hiertoe een
krediet beschikbaar te stellen.

Op 23 april 2019 heeft het college besloten een architectenprijsvraag te organiseren met als
doel de ontwikkeling en realisatie van het Huis van Stad en Regio.

Op 8 april 2020 heeft het college ingestemd met het door de onafhankelijke jury aangewezen
prijswinnende plan van Schmidt Hammer Lassen in hierover de raad verwittigd in een RIB.

Op 14 juli 2020 is in de kadernota de RIB behandeld over Bibliotheek AanZet "Vormgeving
Toekomstvisie in relatie tot het Huis van Stad en Regio" inzake aanvullende structurele
exploitatielasten. Verdere behandeling in de behandeling van de meerjarenbegroting in
november 2020.

Op 3 september 2020 heeft een tweede besloten sessie commissie Grote Projecten
plaatsgevonden inzake financiële kaders en beheersing van die kaders.

Op 13 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met het voorbereidingskrediet.

Vanaf het eerste kwartaal van 2021 gewerkt met twee deelprojecten die elk een eigen
bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever hebben. Het deelproject Casco in inbouw heeft de
primaire verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke realisatie van het gebouw. Voor dit
deelproject is Maarten Burggraaf bestuurlijk opdrachtgever en Henk Kranendonk ambtelijk
opdrachtgever. De operationele aansturing van dit deelproject gebeurt door de bouwdirecteur.
Het deelproject inrichting en gebruik bereidt het daadwerkelijke gebruik en de samenwerking
tussen de partners voor. In dit deelproject komt ook de organisatieontwikkeling die elke van de
partners afzonderlijk en gezamenlijk door willen maken aan de orde. Voor dit deelproject
gemeentesecretaris Carlo Post ambtelijk opdrachtgever. De operationele aansturing van dit
deelproject gebeurt door de procesmanager inrichting en gebruik.

In de vergadering van 13 juli 2021 heeft de raad besloten dat het additionele volume van ca
3.500 m2 bvo door de gemeente als kantoor zal worden ontwikkeld.

In januari 2022 heeft een derde besloten sessie commissie Grote Projecten plaatsgevonden
inzake financiële kaders en beheersing van die kaders.

In de vergadering van 3 februari 2022 heeft de raad ingestemd met het Voorlopig Ontwerp en
de verdere planning van het proces.
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Communicatie
 De gebiedsvisie "Spuiboulevard e.o." is in de periode 2017-2018 op basis van een intensief
participatietraject met een Spuisafari en diverse Stadslabs tot stand gekomen. In de stadslabs
zijn diverse verkeersoplossingen naar voren gekomen, die zijn verwerkt in het
verkeersstructuurplan.
 In het derde kwartaal 2019 zijn diverse avonden met bewoners en ondernemers en een
Stadslab georganiseerd over het verkeersstructuurplan.
 In februari 2020 is een tentoonstelling over de vier inzendingen voor het Huis van Stad en Regio
georganiseerd, waarbij bezoekers konden reageren op de inzendingen (consultatie). Deze
reacties zijn aan de jury ter beschikking gesteld als onderdeel van de toets resultaten.
 In februari 2020 is met bewoners, geïnteresseerden en jongeren een Stadslab georganiseerd,
en dieper ingegaan op de vier inzendingen. De reacties zijn tevens aan de jury ter beschikking
gesteld als onderdeel van de toets resultaten.
 In december 2020 was er een Stadslab over het stedenbouwkundig raamwerk en het
beeldkwaliteitsplan.
 In november-december 2020 heeft een brede inspraakronde (voor omwonenden en
ondernemers) het stedenbouwkundig raamwerk en beeldkwaliteitsplan voor het Stadskantoor
en omgeving, de bestemmingsplannen voor de Crownpoint locatie en het Huis van Stad en
Regio, de uitbreiding Spuihavengarage en de herinrichting van de Spuiboulevard. De reacties
zijn verzameld, gerubriceerd en beantwoord in een inspraaknotitie die in mei 2021 door de
Stuurgroep Stationsgebied is goedgekeurd en in december 2021 samen met het
bestemmingsplan CrownPoint-Spuihavengarage door de raad is vastgesteld.
 In de Spuiboulevard wordt ingezet op omgevingsmanagement. Per medio maart 2022 een
omgevingsmanager gestart voor 2 dagen per week. Samen met het nieuwe communicatieteam
krijgen communicatie en participatie verder vorm en inhoud en worden stakeholders bij de
projecten betrokken.
 De sluiting en sloop van de Veemarktgarage eind juni 2022 is de zichtbare start van de
Spuiboulevard. Hiervoor is een communicatiestrategie opgesteld.
 In 2022 volgt een Stadslab over de herinrichting van de Spuiboulevard.
Financiën en risico's
Actuele raming en dekking
Voor de totstandkoming van de ontwikkelvisie en gebiedsvisie (inclusief participatietraject) is in de
jaren 2016 tot en met 2018 totaal circa € 800.000 uitgegeven. Dit geld is beschikbaar gesteld
middels de vaststellingen van de Bestuursrapportage 2016 (zie RIS-dossier 1787274) en Kadernota
2017 (zie RIS-dossier 1719162). Het project Spuiboulevard bevindt zich in de voorbereidingsfase.
Eind 2021 is een aanvullend voorbereidingskrediet van € 450.000 beschikbaar gesteld ter
overbrugging van de periode tot het openen van een grondexploitatie medio 2022. Tevens is een
budget aangevraagd voor de uitvoering van de overige onderdelen van de gebiedsvisie. Voor
particuliere initiatieven tot herontwikkeling waarvoor een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk
is, worden de kosten via een anterieure overeenkomst verhaald op initiatiefnemer.
Voor de onderdelen ter uitvoering van het verkeersstructuurplan (waaronder het voorstel voor
aanpassing van beide parkeergarages en de herinrichting van de openbare ruimte en diverse
straatprofielen) zal in de periode 2020-2025 per onderdeel een kredietvoorstel worden
aangevraagd. Deze maatregelen kunnen deels uit de grondexploitatie worden gedekt. Het
Verkeersstructuurplan, het Huis van Stad en Regio en de herontwikkeling van het gebied
Stadskantoor-Hellingen-Spuihavengarage-Crownpoint zijn nauw met elkaar verbonden. Met name
de in het verkeersstructuurplan beoogde verschuiving van de parkeercapaciteit is cruciaal. Hiervoor
wordt een parkeervisie, parkeerbalans en een businesscase opgesteld, begin 2022 wordt een
krediet aangevraagd voor de uitvoering. Hierin zijn de aantallen opgenomen die vanuit de
parkeernormering voor het gebied (inclusief voor het programma van het HSR) benodigd zijn. Het
risico bestaat dat de beschikbare middelen in de businesscase parkeren niet voldoende zijn voor
het realiseren van de parkeervoorzieningen Spuiboulevard (Spuihaven en nieuwe garage
Veemarkt). Ook de relatie met P+R Weeskinderendijk is cruciaal. Momenteel lopen er verkennende
gesprekken met NS Vastgoed over dit terrein. Voor het Huis van Stad en Regio wordt binnen het
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financiële kader op huisvestingslasten voor Dordrecht gehandeld. De dekking van de parkeergarage
evenals de parkeernormering behorend bij het programma zijn opgenomen in de businesscase
parkeren. Er wordt een aanvraag ingediend voor Eneco-gelden om de investering dekkend te
maken.
Liquiditeitenplanning
Pas nadat de grondexploitaties en daarmee de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld,
zullen we dit conform het vaste format in het projectblad vermelden.
Risico's en beheersmaatregelen
Jaarlijks worden de risico's geïnventariseerd en worden er beheersmaatregelen geformuleerd.
Omdat het bekendmaken van deze risico's de onderhandelingspositie van de gemeente kan
schaden, zullen wij in het projectblad deze risico's slechts in beperkte mate behandelen. Doordat
het project zich nog in de voorbereidende fase zich bevindt en hiermee de risicoanalyse nog niet
gereed is zal deze paragraaf in het volgende projectblad aangevuld worden met risico's.
De Spuihavengarage zou worden uitgebreid met ca. 200 plaatsen, die beschikbaar zouden zijn op
het moment dat de Veemarktgarage gesloopt wordt. Ook moest de Spuihavengarage tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden open blijven. Nu de plannen verder zijn uitgewerkt blijken deze
uitgangspunten niet haalbaar. De Spuihavengarage is niet gereed als de Veemarktgarage wordt
gesloopt en kan waarschijnlijk maar met ca. 150 plaatsen worden uitgebreid. De Spuihavengarage
kan tijdens de werkzaamheden niet open blijven en 39 parkeerplaatsen moeten structureel worden
ingezet voor de nieuwe bewoners op de CrownPoint locatie. We verwachten een tekort aan
parkeerplaatsen binnen het gebied en zoeken naar oplossingen binnen en buiten het plangebied. In
de grondexploitatie Spuiboulevard wordt een post opgenomen voor extra parkeerplaatsen.
Voor zowel het verkeersstructuurplan (waaronder de toekomstvisie op de beide parkeergarages
aan de Spuiboulevard) als de herontwikkelingsmogelijkheden voor de locatie van het huidige
Stadskantoor/Helling/Spuiboulevard is er een belangrijke relatie met het beoogde uitbreiding van
de huidige P+R aan de Weeskinderendijk (zie projectblad Maasterras).
Kaders en uitgangspunten
Grondposities
Opstallen en gronden onder het beoogde Huis van Stad en Regio (HvS&R) inclusief parkeren en
commercieel programma zijn in het bezit van de gemeente. De locaties die na oplevering van het
Huis van Stad en Regio vrijkomen, zijn allen in eigendom van de gemeente. Het gaat hierbij om
het huidige Stadskantoor, gebouw "De Hellingen" (Sociale dienst en Ingenieursbureau
Drechtsteden) en de Spuihavengarage. De grond onder Crownpoint is van de gemeente en wordt
verpacht. Om meer grip op deze locatie te krijgen en vervreemding van de gebouwen te
voorkomen is het Voorkeursrecht op deze locatie gevestigd. De diverse particuliere ontwikkelingen
vinden plaats op locaties die door ontwikkelaars zijn verworven. Indien er hierbij sprake is van een
bestemmingsplanwijziging, wordt een anterieure overeenkomst opgesteld voor het kostenverhaal.
Contractuele kaders/overeenkomsten
Niet van toepassing.
Betrokken partijen
Niet van toepassing.
Bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan, et cetera
In 2021 is een stedenbouwkundig raamwerk voor de herontwikkelingslocatie
Stadskantoor/Hellingen/Spuihavengarage/Crownpoint vastgesteld door de Stuurgroep
Stationsgebied. Voor de locaties Huis van Stad en Regio, Spuihavengarage en Crownpoint is of
wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Omdat de Omgevingswet (wederom) is uitgesteld,
hoeft de herontwikkeling van CrownPoint niet in het toekomstige Omgevingsplan te worden
opgenomen (ingangsdatum Omgevingswet 1-1-2023).
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Scope
Het plangebied "Spuiboulevard e.o." wordt grofweg begrensd door de Spuiboulevard, de Johan de
Wittstraat, het spoor en de Achterhakkers en bestaat uit:
1. Herontwikkelingslocatie "Stadskantoor e.o." bestaande uit het huidige Stadskantoor, De
Hellingen, Crownpoint en de Spuihavengarage (samen circa 3 ha).
2. Huis van Stad en Regio (voormalig Rabobank- en Belastingkantoor en Veemarktgarage).
3. Uitvoering Verkeersstructuurplan.
4. Inrichting openbare ruimte en aanpassen ondergrondse infrastructuur.
5. Diverse deelprojecten met private initiatieven die ieder hun eigen tijdspad kennen.
Het project heeft voor het parkeren en het integrale mobiliteitsvraagstuk een directe relatie met
het beoogde transferium op de Weeskinderendijk. Deze locatie maakt onderdeel uit van het
deelgebied Maasterras.
Programma
Op de locatie voormalig Rabobank-/belastingkantoor en Veemarktgarage komt een parkeergarage
met circa 170 plaatsen met 21.000 m2 BVO ten behoeve van het Huis van Stad en Regio. Daarin
komen in ieder geval de publieke functies van GRD, Bibliotheek AanZet, VVV - Dordrecht Marketing
en de gemeente, aangevuld met een deel van de werkplekken. Daarnaast is sprake van een
additioneel kantorenprogramma aan toe van circa 3.500 m2.
Op de locatie van het huidige Stadskantoor, gebouw De Hellingen, de Spuihavengarage en
Crownpoint wordt op grond van het stedenbouwkundig raamwerk en de voorwaarden voor het
verkrijgen van de BZK-subsidie uitgegaan van circa 510 woningen, een uitbreiding van de
Spuihavengarage met circa 200 extra parkeerplaatsen, een (half-verdiepte)
bewonersparkeergarage op de Crownpoint locatie en ongeveer 1.000 m2 commerciële
voorzieningen in dit plangebied.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de concrete, deels particuliere initiatieven binnen het
gebied, die momenteel een procedure doorlopen of reeds vergund zijn. Daarnaast zijn in het
gebied recent 6 projecten met in totaal 165 woningen opgeleverd.
Locatie

Aantal

Voormalige UWV gebouwen (Van Godewijckstraat, sloop-nieuwbouw)

71

Voormalige UWV gebouwen (Van Godewijckstraat, transformatie)

31

Achterhakkers/Sluisweg 1

12

Achterom kiosk

30

Korte Parallelweg (Maasplaza)

42

Papeterspad 38

7

Singel 443 (school)

12

Spuiboulevard 4-88 (ANWB)

53

ING Johan van Beverwijckstraat

19

Spuiweg 63-89 (De Hoop)

13

Kantoor Kilwijkstraat

58

Spuiboulevard 100 (oostelijke driehoek)

39

Totaal

394

Voorgaande besluitvorming
Orgaan Datum

Zaaknummer

Besluit

Raad

27-10-2015

1578664

Vaststellen grondexploitatie Spuiboulevard 4-88

Raad

20-12-2016

1832322

Vaststellen grondexploitatie Papeterspad

Raad

26-9-2017

1948538

Vaststellen en beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet van €
310.000 ten behoeve van Herontwikkeling Spuiboulevard/toekomstige
huisvesting e.o.
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Raad

18-12-2018

2271503

Voornemen realisatie Huis van Stad en Regio en beschikbaar stellen van
een aanvullend krediet € 600.000.

Raad

18-12-2018

2270487

Vaststellen uitgangspunten Gebiedsvisie Spuiboulevard e.o.

Raad

25-6-2019

2422728

Instemmen met de realisatie van de huisvesting Huis van Stad en Regio
op de locatie van het voormalig Belastingkantoor/Rabobank, vaststellen
(geamendeerd) prijsvraagreglement.

Raad

24-9-2019

2462957

Vaststellen (geamendeerd) aanvullend prijsvraagreglement

Raad

2-4-2020

2546638

Vaststellen Verkeersstructuurplan Spuiboulevard e.o.

Raad

22-4-2020

2560668

RIB prijswinnend plan en verder proces

Raad

30-6-2020

2589765

Vestiging Voorkeursrecht Spuiboulevard 314-380 (Crownpointlocatie)

Raad

13-10-2020

Raad

13-7-2021

College

13-7-2021

2618321 Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet ad € 7.270.000
Besluit additioneel volume en voorbereidingskrediet ad 900.000

2590312

Voorwaarden voor verkoop bloot eigendom locatie CrownPoint aan Vorm
Waarde bloot eigendom locatie CrownPoint vastgesteld en aan Vorm
gecommuniceerd

College
Raad

21-12-2021

Beschikbaar stellen aanvullend voorbereidingskrediet van 450.000,-

Raad

21-12-2021

Vaststellen bestemmingsplan Spuihavengarage en Crownpoint incl.
inspraaknota

Raad

1-2-2022

Raad

22-2-2022

Vaststellen Voorlopig Ontwerp Huis van Stad en Regio
Vaststellen bestemmingsplan locatie Huis van Stad en Regio

Maasterras
Datum rapportage: april 2022
Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf en H. van der Linden
Doelstelling/beoogd resultaat project
In 2019 is in het ambitiedocument voor de Spoorzone aangegeven dat de plannen voor het
Maasterras worden geactualiseerd. Om de groeiambitie waar te maken, is de doelstelling te komen
tot een hoogwaardig stedelijk woonmilieu in hoge dichtheden rondom knooppunten van het
openbaar vervoer. Architectenbureau Mecanoo heeft hiervoor een integrale ontwikkelvisie en strategie opgesteld voor de Dordtse Spoorzone. Een van de ontwikkelgebieden daarin is het
Maasterras. Deze visie is in maart 2021 vastgesteld in de raad. Op hoofdlijnen is hierin het
programma voor het Maasterras als volgt gedefinieerd:

ruim 2.000 nieuwe woningen voor alle doelgroepen.

42.000 m2 overig programma.

parkeerplaatsen ten behoeve van het Maasterras en eventueel voor de binnenstad
(transferium).

verbeterde (fiets)verbindingen met de binnenstad (Hoge Bakstraat, Krispijnseweg), station
Dordrecht en de regio (snelfietsroute).

kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte in het woongebied zelf door het nieuwe Maaspark,
en de herinrichting van de brug naar Zwijndrecht.

geluidswerende voorzieningen langs de A16 en het spoor.
Actuele ontwikkelingen
Onderzoeken en planvorming

Architectenbureau Mecanoo heeft een integrale ontwikkelvisie en -strategie opgesteld voor de
Dordtse Spoorzone.

Een ingenieursbureau is geselecteerd om het programma van eisen voor de garage onder het
Maaspark in meerdere scenario’s te formuleren en te voorzien van kostenramingen.

Er vinden twee verkennende onderzoeken plaats: naar stikstof en naar bestaande en potentiële
ecologische waarden.
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Er vinden selectieprocedures plaats voor een bureau voor het opstellen van de
Omgevingseffectrapportage en een bureau voor het opstellen van het stedenbouwkundig
masterplan en een stedenbouwkundig uitwerking voor fase 1.
Er worden verkennende gesprekken gevoerd met Rijkswaterstaat over de renovatie en een
functiewijziging van de brug en een overkapping van de tunnelmond A16. Daartoe is de
zogeheten gemeentelijke klantenwens ingediend.
Er is een businesscase opgesteld voor de hele Dordtse Spoorzone.

Verwervingen

In vervolg op de verkennende gesprekken wordt momenteel informatie uitgewisseld met NS
over de aankoop van P+R Weeskinderendijk

Er wordt met ProRail gesproken over het opheffen/c.q. verplaatsen van het rangeerterrein en
vervolgens verwerving van het terrein.

De laatste grote grondeigenaar in het beoogde eerste woongebied (plot M4) heeft een
koopovereenkomst gesloten met een derde partij. Er is een eerste verkennend gesprek
gevoerd met deze partij.

Er zijn en worden verkennende gesprekken gevoerd met meerdere (grond-)eigenaren in de
overige plots over hun positie in de ontwikkelvisie Op deze gronden is zekerheidshalve een
Wvg gevestigd.

Er worden gesprekken gevoerd met de eigenaren van de resterende private woningen, en de
huurders van gemeentewoningen aan de Weeskinderendijk noordzijde (tegenover het spoor).
Er wordt aangegeven dat de gemeente de woningen eind 2023 tot haar beschikking wil
hebben.
Bodemsanering

Er is voor de beoogde eerste fase van de woningbouw (tussen de brug en het spoor) een
analyse gemaakt van de bodemkwaliteit en de te nemen maatregelen.
Wat gaan we nog doen?

We gaan de Ontwikkelingsvisie voor het Maasterras uitwerken in een stedenbouwkundig
masterplan voor alle plots M1 t/m M9. Voor de eerste fase woningbouw (plot M1 en M4) wordt
een stedenbouwkundig plan uitgewerkt.

We gaan een Omgevingseffectrapportage en een Omgevingsplan voor het Maasterras
opstellen.

We gaan op basis van de gehouden marktconsultatie een strategie opstellen voor het
betrekken en selecteren van marktpartijen

We gaan een communicatieplan opstellen gericht op de betrokkenen in en buiten het gebied en
op de belangrijkste stakeholders. Er zal gestart worden met een nieuwsbrief welke eens per
kwartaal zal worden verspreid onder alle betrokkenen in en rondom het Maasterras.
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Wat hebben we al gedaan?
Tot nu toe gerealiseerd

Inmiddels is het project Dordtse Mijl deels uitgevoerd, waarbij de verplaatsing van het
benzinestation een belangrijke eerste stap is om het gebied Maasterras tot ontwikkeling te
brengen.

Twee percelen van Indofin (22.557m2 aan de Weeskinderendijk 213) zijn aangekocht en eind
juli getransporteerd.

Er is een Wvg gevestigd op 14 woningen aan de Weeskinderendijk-noordzijde en op het
Sterovita terrein, direct gelegen achter deze woningen.
Communicatie

Er is in november 2020 een eerste informatieavond gehouden met betrekking tot de visie
Spoorzone, voor bewoners Weeskinderendijk-noordzijde.

Er is in juli 2021 een tweede informatieavond gehouden waarbij de bewoners
Weeskinderendijk-noordzijde zijn bijgepraat over de stand van zaken van het project
Maasterras en een streefdatum is genoemd waarop de gemeente eigenaar wil zijn van de
betreffende woningen (medio 2023). Naar aanleiding daarvan zijn en worden gesprekken
gevoerd met de huiseigenaren en huurders van woningen aan de Weeskinderendijknoordzijde, over hun positie in de ontwikkelvisie.

Er zijn vier Stadslabs georganiseerd in samenwerking met Stichting De Stad, waarin betrokken
Dordtenaren in gesprek zijn gegaan over de ontwikkelvisie en bouwstenen hebben verzameld
voor de verdere uitwerking van de plannen. De opbrengst van deze sessies is in februari 2022
gepresenteerd en het eind rapport is aangeboden aan het college.
Financiën en risico's
Actuele raming en dekking
Momenteel worden de voorbereidende werkzaamheden bekostigd uit de in oktober 2021 door de
raad toegekende voorbereidingskredieten voor het Maasterras. Tevens is eind 2021een aanvraag
gedaan voor subsidiëring van de eerste fase woningbouw in het kader van de Woningbouwimpuls
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze is intussen toegekend,
waarbij onder andere de voorwaarde is opgenomen dat de eerste woningbouw zal starten uiterlijk
in 2024.
Liquiditeitenplanning
Op dit moment is alleen nog sprake van voorbereidende werkzaamheden. Zodra over wordt gegaan
tot uitvoering, zal een liquiditeitenplanning opgesteld wordt op basis van het
uitvoeringsprogramma.
Risico's en beheersmaatregelen
Het project bevindt zich in de initiatieffase en daardoor is er op dit moment nog geen doorwrochte
inschatting te maken van de risico's. Wel is duidelijk dat geluidsvoorzieningen (A16, spoor),
bedrijfsverplaatsingen en verwervingen (rangeerterrein, P&R-terrein, woningen, bedrijfsterrein) en
coalitievorming met de grote grondeigenaren randvoorwaardelijk zijn voor de eerste fase van de
ontwikkeling van het Maasterras. Uit de gesprekken met de betrokken partijen blijkt bereidheid om
met enig optimisme de ontwikkeling van het eerste deelgebied (plot M4) te beschouwen (tussen de
500 en 600 woningen). In de vervolgfasen komen het tweede deel van de Weeskinderendijk (plot
M3), het woonwagenkamp, de eigenaren van de bebouwing in de Put en aan de Handelskade in
beeld. Risico's zijn er vooral wanneer de ontwikkeling niet snel genoeg op gang komt, één van de
redenen waarom eerdere plannen niet zijn gelukt. Dit kan optreden wanneer er te weinig
commitment is van andere grondeigenaren en randvoorwaarden op het gebied van, bijvoorbeeld,
geluid, grondkwaliteit en externe veiligheid onvoldoende kunnen worden gegarandeerd. Ook het
tijdig beschikken over een onherroepelijk Omgevingsplan en vergunningen zijn risico's. Ook hier is
commitment van de omgeving en zeker ook politiek draagvlak van belang. Goede communicatie,
een heldere planning en gedegen onderzoeken zijn hiervoor de belangrijkste beheersmaatregelen.
Ook de verwerving van grondposities door de gemeente (waarbij de aankoop van het terrein van
Indofin een belangrijke eerste stap is) en behoedzaam omgaan met de beschikbare middelen zijn
erg belangrijk. De businesscase maakt duidelijk met welke kosten en inkomsten er rekening moet
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worden gehouden en in welke mate bijdragen vanuit de gemeente, rijksgelden, provinciale subsidie
en een mogelijke bijdrage door Rijkswaterstaat noodzakelijk zijn, om de ontwikkeling mogelijk te
maken. Op basis van de Agenda Dordrecht 2030 is een aanzienlijk bedrag (€ 140.000.000)
geoormerkt voor ontwikkeling van de Dordtse Spoorzone.
Kaders en uitgangspunten
Grondposities
In deelgebied Weeskinderendijk, is ten oosten van de brug een perceel van 2,2 ha aangekocht.
Daarnaast lopen gesprekken voor het Sterovitaterrein (ruim 1 ha). Samen met de woningen
waarop Wvg is gevestigd ontstaat een aaneengesloten gebied dat het eerst tot ontwikkeling kan
komen.
De overige gronden binnen het Maasterras zijn grotendeels in particuliere handen, uitgezonderd
het gebied Brandt Buijsstraat waar de standplaatsen voor woonwagens door de gemeente worden
verhuurd. Het gemeentelijk grondbezit beperkt zich verder tot de openbare ruimte en ongeveer
tweederde van de woningen op de Weeskinderendijk-noordzijde. Het grondbezit van
projectontwikkelaars in het plangebied is eveneens beperkt. Voor de transformatie naar een
binnenstedelijke woonwijk is eigendom van de private gronden of als alternatief, een
ontwikkelovereenkomst met de grondeigenaren nodig. Gronden ten behoeve van het beoogde park
en transferium zijn in eigendom van NS Vastgoed en ProRail. Een groot deel van de aanlanding van
de brug is in eigendom van Rijkswaterstaat. Gesprekken met deze partijen zijn gaande.
Contractuele kaders/overeenkomsten
Nog niet van toepassing.
Betrokken partijen
NS, ProRail, RWS, de diverse (grond-)eigenaren in het gebied.
Bestemmingplan, stedenbouwkundig plan, et cetera
Voor de ontwikkeling van het Maasterras is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Dit zal
onder de nieuwe Omgevingswet worden uitgevoerd. Daartoe wordt medio 2022 gestart met een
stedenbouwkundig masterplan voor het gehele Maasterras. Parallel daaraan start de
Omgevingseffectrapportage voor hetzelfde plangebied. Voor de eerst fase zal tegelijkertijd een
stedenbouwkundig plan worden opgesteld. Welke fasering daarna zal worden gehanteerd zal
afhankelijk zijn van de mate van verwerving en mogelijke initiatieven vanuit de grondeigenaren.
Scope
Voor het Maasterras is een projectorganisatie opgericht. Deze richt zich primair op het scheppen
van randvoorwaarden om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. Dit betreft:

opstellen OER.

opstellen Omgevingsplan.

opstellen stedenbouwkundig masterplan en, in eerste instantie, stedenbouwkundig plan voor
fase 1, en volgende fasen.

selecteren marktpartij(en).

verwerven gronden dan wel coalitievorming.
Het projectgebied is opgedeeld in deelgebieden die volgtijdelijk of parallel tot ontwikkeling komen.
Hierbij is groei in aansluiting op de bestaande wijken het uitgangspunt. Het komende jaar staat in
het teken van de uitwerking van het eerste deelgebied Weeskinderendijk. Coalitievorming, lobby en
energie op participatie van medeoverheden, zowel beleidsmatig als financieel, zal breed ingezet
moeten worden.
Programma
De ontwikkelvisie Dordtse Spoorzone gaat voor het Maasterras op dit moment uit van een hoog
stedelijk woongebied met ruim 2.000 woningen en 40.000 m2 overig programma (parkeren,
voorzieningen, leisure en dergelijke). De planning loopt tot 2040.
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Voorgaande besluitvorming
Orgaan Datum

Zaaknummer

Besluit

Raad

28-3-2019

2376417

Consultatie ambitieniveau Spoorzone

Raad

23-3-2021

2021-0026834

Vaststellen Ontwikkelvisie Spoorzone Dordrecht

Raad

13-7-2021

2021-0086241

Raad

13-7-2021

2021-0081797

Raad

8-10-2021

2021-0126617

Raad

25-1-2022

2021-0176354

Raad

22-2-2022

2022-0010407

College

15-2-2022

2022-0020917

Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op 14 woningen
Weeskinderendijk
Aankoop twee percelen aan Weeskinderendijk van Stellebos Onroerend
Goed BV (Indofin)
Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet Maasterras –
Dordrecht CS
Beschikbaar stellen van krediet inzake aankoopvoorstel
Weeskinderendijk 43 ihkv de Wet voorkeursrecht gemeenten
Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van verwervingen in het
plangebied Weeskinderendijk (Dordtse Spoorzone)
Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de
Sterovitalocatie in het plangebied Weeskinderendijk (Maasterras
Dordtse Spoorzone)

Stationsgebied Zuid
Datum rapportage: april 2022
Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf en H. van der Linden
Doelstelling/beoogd resultaat project
Herontwikkeling van de zuidzijde van het station tot een volwaardige toegang en aantrekkelijk
leefgebied voor alle bezoekers en de huidige/nieuwe bewoners aan de zuidzijde. Deze
herontwikkeling draagt bij aan:
1. de ambities uit de Groeiagenda 2030. Om deze ambities te bereiken op het gebied van wonen
en werken is een goede bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van OV knooppunten een
belangrijke voorwaarde.
2. de geformuleerde ambities uit de Koersnota Mobiliteit.
3. de ambities uit het Coalitieakkoord 2018-2022.
4. de doelstellingen uit de Fietsnota 'Dordt fietst verder!'.
5. behouden studenten/jongeren voor de stad.
Met het project Zuidelijk stationsgebied, onderdeel van de spoorzone, krijgt de fiets, OVbereikbaarheid en het Weizigtpark een impuls. De fietsenstalling, het Weizigtpark en de nieuwe
woningbouw kunnen niet los van elkaar gezien worden, het is één integrale gebiedsontwikkeling.
Om deze doelstellingen te behalen wordt ingezet op:
a. een entree met allure aan de zuidzijde van het station.
b. de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de zuidelijke stations entree.
c. voldoende fietsparkeerplaatsen voor de toekomst.
d. de kwaliteit van de buitenruimte.
e. meer sociale veiligheid.
f. toevoegen woningbouw zuidzijde stationsgebied.
De entree aan de zuidzijde met nieuwe fietsenstalling
Door een structureel tekort aan plaatsen is er veel overlast van fout geparkeerde fietsen. De
verwachting is dat het fietsgebruik naar het station de komende jaren fors zal toenemen als gevolg
van autonome groei, het gemeentelijk fietsbeleid en de ontwikkelingen in de Spoorzone en op het
Leerpark. Alleen een substantiële uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen, in de vorm van
een verhoogde fietsenstalling, kan dit probleem oplossen. Deze stalling kan tevens een deel van
het ontstane tekort aan de noordzijde van het station opvangen.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

308

Samen met ProRail en provincie Zuid-Holland wordt ingezet op een adaptieve, toekomst vaste en
duurzame fietsenstalling voor circa 2.000 stallingplaatsen. De fietsenstalling, het entreegebouw
van het station, draagt op unieke wijze bij aan een volwaardige toegang aan de zuidzijde van het
station. In het najaar 2019 besloot het Rijk dat deze fietsenstalling in aanmerking komt voor
realisatiegelden.
Het Weizigtpark
Het is van groot belang om een integraal ontwerp voor het Weizigtpark te maken, omdat de
infrastructuur, groenvoorzieningen, waterlopen, ondergrond en entreegebouw nauw met elkaar
verweven zijn. Daarnaast bleek uit de Koersnota Stationsgebied Dordrecht (kwaliteitsimpuls) dat
het urgent is om het Weizigtpark te herinrichten tot een aantrekkelijke en veilige omgeving,
waarbij het Weizigtpark in haar oude allure wordt hersteld en een plek is in de stad waar onze
inwoners graag komen. Een centrale ontmoetingsplek met ruimte voor verschillende vormen van
beleving en activiteiten zoals: wandelen en natuurbeleving, bewegen en spelen, kleinschalige
evenementen. Samen met alliantiepartners kwam een ontwerp tot stand dat verder is uitgewerkt
naar een Definitief Ontwerp.
Woningbouwontwikkeling zuidzijde station
Een van de belangrijkste zoekgebieden voor het vergroten van het aantal woningen is de Dordtse
Spoorzone. Het gebied aan de zuidzijde van het station heeft de potentie om woningen, kwaliteit
en nieuwe woonmilieus toe te voegen aan de stad.
In overleg met de landschapsarchitect is een maximale bouwgrens langs het park bepaald. De
gekozen lijn garandeert een goede zichtbaarheid van het station vanaf de Mauritsweg/Nassauweg.
In de huidige situatie is het station namelijk slecht zichtbaar en daardoor slecht vindbaar. Het
nieuwe ontwerp voor het park en de herontwikkeling van het Thureborghgebouw verbeteren deze
situatie.
De grond waar het Thureborghgebouw op staat, is van de gemeente en wordt sinds begin april
2015 uitgegeven in erfpacht. Nieuw Thureborgh Vastgoed B.V. is sinds 3 september 2018 de
eigenaar van het pand, waarin momenteel studenten gehuisvest worden en een hospice is. De
architect van de ontwikkelaar studeerde op renovatie van en nieuwbouw op en naast het
bestaande gebouw. Dit plan is verder onderzocht op onder andere Externe Veiligheid en geluid. Het
streven is om de omgevingsvergunning binnen een jaar in te dienen en in 2023 te starten met de
bouw. Voor deze ontwikkeling is het bestemmingsplan gewijzigd. De hospice maakt geen deel uit
van de herontwikkeling en het Spectrum werkt aan een locatie elders in de stad.
Actuele ontwikkelingen
Entree aan de zuidzijde met nieuwe fietsenstalling
In november 2019 kende het Rijk middelen toe om de fietsenstalling te realiseren. Om de bouw
van de fietsenstalling mogelijk te maken, trekken ProRail, provincie en de gemeente nauw samen
op. Er is inmiddels overeenstemming tussen NS, ProRail en gemeente over de grondverwerving
voor de fietsenstalling, het opstalrecht is in december 2022 gevestigd. De perscontainer moet nog
worden verplaatst door ProRail en trein vervangend vervoer wordt nu uitgewerkt door partijen en
moet nog worden verplaatst naar de voorzijde.
In januari 2020 is het Definitief Ontwerp Fietsenstalling opgeleverd, inclusief Kostennota. In 2021
is met name gewerkt aan het voorbereiden van de aanbesteding. Deze aanbesteding dient
afgestemd te worden op de aanbesteding van het Weizigtpark. De omgevingsvergunning is 15
september 2021 verleend en inmiddels onherroepelijk. Met ProRail is een realisatieovereenkomst
(ROK) gesloten waarin afspraken over de realisatie van de stalling en het beheer en onderhoud
hiervan zijn gemaakt. De entree van de P&R is verplaatst.
Weizigtpark
Begin november 2019 heeft landschapsarchitect Karres en Brands de opdracht gekregen om het
Schetsontwerp van de herinrichting van het Weizigtpark verder te brengen naar een Voorlopig
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Ontwerp en Definitief Ontwerp. In maart 2021 is het Definitief Ontwerp vastgesteld. De
uitvoeringsplanningen van het park, de fietsenstalling en Thureborgh ontwikkeling dienen hierbij op
elkaar afgestemd te worden. Net als de afstemming met het Duurzaamheidscentrum Weizigt.
Naast de stalling, zijn er voor het Weizigtpark met de provincie afspraken gemaakt over de
subsidietoekenning voor de infrastructurele maatregelen (verbreden paden). Deze subsidie is in
juni 2021 toegekend door de provincie.
De kapvergunning voor kap bomen fase 1 en 2 Weizigtpark is verstrekt. Deze liggen nu ter visie.
Kap is nodig om het terrein van de fietsenstalling bouwrijp te maken, ontsluitingspaden te
verbreden en niet te handhaven bomen te verwijderen/vervangen. Zonder bezwaar kunnen de
bomen na het broedseizoen worden verwijderd. Met de Bomenridders is hierover intensief overleg
geweest. Aansluitend aan kap en verbreding van de paden kan in het najaar van 2022 met de
bouw van de fietsenstalling worden gestart. Het bestek wordt nu opgesteld voor het Weizigtpark en
aanbesteding voorbereid.
Thureborghgebouw
Eind 2019 zijn de stedenbouwkundige eisen voor een herontwikkeling van het Thureborghgebouw
voor het eerst besproken. De eerste schets toonde een uitbreiding van ca. 300
(studenten/jongeren) woningen en is onderzocht op het gebied van Externe Veiligheid (EV). In
januari 2020 bleek het schetsontwerp te passen binnen de contouren en is de ontwikkelaar verder
gaan tekenen en rekenen. Er vindt regulier overleg plaats met de ontwikkelaar en architect.
Inmiddels ligt er een plan dat getoetst is op de stedenbouwkundige randvoorwaarden en Externe
Veiligheid. Op 17 februari 2021 is er een digitale bijeenkomst voor omwonenden en bewoners
georganiseerd, waarin de bestemmingsplanprocedure is toegelicht De ontwikkelaars hebben een
korte presentatie van hun plan gegeven.
Op 23 december 2021 heeft de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten met de
ontwikkelaar, de aangepaste erfpachtovereenkomst vormt hiervan een onderdeel. Vanwege de
complexiteit heeft de ontwikkelaar aangegeven ruim een jaar nodig te hebben om het plan verder
uit te werken en de omgevingsvergunning aan te vragen. Hij start met de uitwerking als het
bestemmingsplan onherroepelijk is. Het bestemmingsplan 5e herziening Krispijn, locatie
Mauritsweg 157, dat uitbreiding mogelijk maakt, is op 22 februari 2022 vastgesteld door de
gemeenteraad en ligt nu ter inzage.
Wat gaan we nog doen?
Fase

Planning
oplevering

Gezamenlijk Projectplan ProRail - gemeente fietsenstalling (o.a.
communicatieplan)

Voorbereiding

2e kwartaal 2022

Aanbesteding fietsenstalling/selecteren aannemer

Voorbereiding

2e kwartaal 2022

Bouw

Voorbereiding

4e kwartaal 2023

Oplevering bestekraming DO Weizigtpark

Voorbereiding

2e kwartaal 2022

Aanbesteding Weizigtpark

Voorbereiding

2e kwartaal 2022

Aanleg Weizigtpark

Voorbereiding

4e kwartaal 2023

Omgevingsvergunning

Voorbereiding

1e kwartaal 2023

Bouw

Voorbereiding

4e kwartaal 2024

Voorbereiding

1e kwartaal 2024

Activiteit
Fietsenstalling

Weizigtpark

Woningbouw Thureborgh

Overig
Evaluatie, nazorg en verantwoorden subsidies
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Wat hebben we al gedaan?
Tot nu toe gerealiseerd
De Koersnota dateert uit 2015. Onder het kopje "voorgaande besluitvorming" kunt u teruglezen
wat er sinds 2016 aan besluitvorming heeft plaatsgevonden. Hieronder staat (niet uitputtend)
opgesomd welke activiteiten er in 2016, 2017, 2019, 2020 en eerste halfjaar 2021 hebben
plaatsgevonden:

In 2016 hebben diverse verkenningen met betrekking tot huidig en toekomstig fietsgebruik
plaatsgevonden.

In 2017 vond de project startup plaats.

In 2018 en 2019 is gewerkt aan de cofinanciering om deze rond te krijgen en zijn, in nauwe
samenwerking met onze partners, diverse voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken
uitgevoerd om te komen tot onder andere een programma van eisen, keuze van een
landschapsarchitect, klanteisen en specificaties. Het voorlopig ontwerp is gezamenlijk
gepresenteerd door de gemeente, provincie en ProRail aan het Ministerie. Dit alles resulteerde
in een besluit (eind november 2019) van het Rijk om realiseringsgeld toe te kennen aan de
fietsenstalling.

Januari 2020: Definitief Ontwerp fietsenstalling incl. raming en afgestemd met het ontwerp
Weizigtpark.

Juli 2020 is de cofinancieringsbrief met ProRail getekend voor de aanbestedingsfase met
nieuwe afspraken, inclusief de afspraak dat ook de gemeentelijke plankosten bekostigd
worden.

Eind juni 2020 heeft de provincie de subsidie (meerkosten VO, verlenging looptijd en kosten
aanbestedingsfase) beschikt.

Februari 2021 is een samenwerkingsovereenkomst tussen ProRail, NS en de gemeente gesloten
over de fietsenstalling en is tevens de realisatieovereenkomst tussen ProRail en de gemeente
opgeleverd.

Maart 2021 is het Definitief Ontwerp herinrichting Weizigtpark opgeleverd en afgestemd met
Duurzaamheidscentrum, fietsenstalling en Thureborgh.

Juni 2021 heeft provincie Zuid-Holland de subsidie voor de fietsenstalling en de infrastructuur
in het Weizigtpark toegekend.

September 2021 heeft gemeenteraad budget voor realisatie fietsenstalling en Weizigtpark
beschikbaar gesteld. Tevens is de omgevingsvergunning voor de fietsenstalling verleend.

December 2022 is de erfpacht en anterieure overeenkomst met ontwikkelaar Thureborgh
gesloten.

Februari 2022 is de bestemmingsplanwijziging Thureborgh vastgesteld.
Communicatie
Om te komen tot een schetsontwerp voor het Weizigtpark met een goede hoofdfietsroutestructuur
en een stationsplein, heeft een uitvoerig alliantieproces met stakeholders plaatsgevonden. Het
definitieve schetsontwerp is vervolgens gepresenteerd in het Weizigtpark op 4 oktober 2018 aan
genodigden, omwonenden en passanten. Daarbij zijn ook de passanten bevraagd en hun input
verwerkt in het schetsontwerp. Dezelfde avond is het ontwerp gepresenteerd aan raadsleden,
wethouders, alliantiepartners en gemeentelijke ambtenaren van overige afdelingen. Deze dag en
avond werden druk bezocht. De input van deze dag is verwerkt in het eindrapport van Bureau
Uum.
Met betrekking tot de fietsenstalling maken ProRail en de gemeente een gezamenlijk
communicatieplan. Daarnaast zijn/worden er diverse communicatiekanalen gebruikt:

Krant

078 magazine

Magazine Stationslocaties Nederland

Provada

Vlog

Twitter
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Financiën en risico's
Actuele raming en dekking
De kosten voor de voorbereiding en de realisatie van de fietsenstalling worden gedragen door de
gemeente Dordrecht, de Drechtsteden, ministerie van I&W (ProRail) en provincie Zuid-Holland. Alle
partijen hebben deze middelen gereserveerd:

Gemeente Dordrecht: gereserveerd in SI reserve Zuidelijk Stationsgebied en de Reserve
Agenda Dordrecht 2030 Spoorzone.

Provincie Zuid-Holland: reservering in Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur.

Drechtsteden: regionale infrastructuurgelden Groeiagenda.

Ministerie: realiseringsbesluit MIRT november 2019.
De kosten voor het huidige ontwerp van het entreegebouw, het stationsplein, de hoofdfietsroutes
en het Weizigtpark zijn geraamd op circa € 19 miljoen. Aan deze projectonderdelen wordt gewerkt
met diverse partners (ProRail, provincie Zuid-Holland en de Regio Drechtsteden), waarbij de
voorlopige inschatting is dat deze kosten als volgt verdeeld worden over de partners:

Gemeente Dordrecht
ProRail
Provincie Zuid-Holland
Drechtsteden
Totaal

Fietsenstalling
€
4.820.000
€
4.820.000
€
2.430.000
€
435.000
€
12.505.000

Weizigtpark
Totaal
€
5.025.000 €
€
€
1.195.000 €
€
165.000 €
€
6.385.000 €

9.845.000
4.820.000
3.625.000
600.000
18.890.000

Op de totale van € 18,9 miljoen is € 1,2 miljoen gerealiseerd, voornamelijk kosten voor de
voorbereidingsfase. Deze € 1,2 miljoen aan kosten komen voor € 0,5 ten laste van de gemeente
Dordrecht en voor € 0,7 miljoen ten laste van de partners. Voor de Thureborgh ontwikkeling is een
anterieure overeenkomst gesloten, de aangepaste erfpachtovereenkomst (met hogere opbrengst)
maakt hier onderdeel vanuit.
Liquiditeitenplanning

In miljoen euro's, exclusief cashstroom ProRail.
Risico's en beheersmaatregelen
Er is een uitgebreid risicodossier fietsenstalling, samen met ProRail, opgesteld. Per fase wordt dit
dossier bijgesteld en gemonitord op de risico's en maatregelen. In dit projectblad, worden de
actuele 2 toprisico's uit het risicodossier benoemd.
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#
1

Risico's
Aanbiedingen uit de markt zijn hoger dan
het realisatie budget.

2

De omvorming van ProRail tot een
zelfstandig bestuursorgaan (zbo) kan
leiden tot een wijziging in de positie van
ProRail met betrekking tot de Wet op de
Omzetbelasting en daarmee leiden tot
hogere projectkosten.

Beheersmaatregel
Beschikte budget wordt overschreden.
Vervolgstrategie bepalen; versoberingen
aanbrengen dan wel beschikbare projectbudget
ophogen.
De staatssecretaris van I&W heeft in een
kamerbrief in 2018 toegezegd dat deze
omvorming niet mag leiden tot kostenverhoging
en/of dat kostenverhoging gecompenseerd
wordt. Dit uitgangspunt verwerken in
overeenkomst en indien nodig bestuurlijke
escalatie.

Ook bij het Weizigtpark is het risico dat de kosten hoger uitvallen vanwege een
aanbestedingsnadeel en zal per deelgebied gekeken worden welke maatregelen genomen kunnen
worden. Een ander risico is de werkzaamheden in het park niet aansluiten met de planning van de
realisatie fietsenstalling. Regelmatig worden de beide planningen met elkaar afgestemd.
De huidige prijsontwikkeling vormt een groot risico voor planontwikkeling Thureborgh. Daarnaast
zal ook aandacht moeten worden besteed aan aanwezige bomen en inpassing/compensatie
hiervan. Door de Bomenridders is aandacht gevraagd voor de moerascipres.
Kaders en uitgangspunten
Grondposities
Gemeente: binnen het ontwikkelgebied is het Weizigtpark grotendeels gemeente eigendom. Tevens
is een deel grondgebied langs het spoor van de NS. Een perceel aan de noordwestzijde is in
erfpacht uitgegeven, een deel hiervan is wellicht nodig voor de fietsroute Dordrecht-Rotterdam
(snelfietsroute F16).
Contractuele kaders/overeenkomsten
Voor de fietsenstalling zijn de afspraken voor de fase vanaf Definitief Ontwerp tot en met
voorbereiding aanbesteding in mei 2020 vastgelegd in een cofinancieringsbrief. Eind juni 2021 is de
subsidiebeschikking van de provincie ontvangen voor deze fase. Door de provincie zijn subsidies
toegekend voor de realisatie van zowel de fietsenstalling als deel van de infrastructurele
maatregelen in het Weizigtpark. Met de NS, ProRail en gemeente is een overeenkomst gesloten
over onder andere het aanpassen van het P&R parkeerterrein. Voor de realisatiefase van het
project is op 28 oktober 2021 een realisatieovereenkomst getekend door ProRail, Gemeente en
Provincie Zuid-Holland.
Met ontwikkelaar Thureborgh is een anterieure overeenkomst gesloten die afspraken
planontwikkeling regelt, inclusief nieuwe erfpachtovereenkomst.
Betrokken partijen
ProRail, provincie, NS, Spoorbouwmeester, Welstand, alliantiepartners, ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Waterschap, Bomenridders, ENFB, ontwikkelaars.
Bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan, et cetera

Koersnota.

Structuurvisie 2040.

Ontwikkelvisie Dordtse Spoorzone

Bestemmingsplan Krispijn (onherroepelijk vastgesteld 28-10-2014) en 5e herziening Krispijn,
locatie Mauritsweg 157.

Programma van Eisen.

DO Weizigtpark.
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Scope
Het zuidelijk stationsgebied bestaat uit vier onderdelen; het Weizigtpark, de fietsenstalling,
uitbreiding woningbouw en onderzoeken Van Baerleplantsoen 26. Het plangebied van het
Weizigtpark en fietsenstalling beslaat de gehele driehoek spoorlijn, Mauritsweg en Krispijnseweg.
Onderdeel hiervan zijn het Van Baerleplantsoen, de voormalige buitenplaats Weizigt met het
voormalige buitenplaatsbos, het door Doorenbos ontworpen wandelpark, de stationsentree
zuidzijde centraal station, P&R parkeerterrein.
Programma
Bereikbare stad/fietsenstalling: op maaiveld komen 14 bakfietsen, 148 buitenmodel, 56 fietskluizen
en 61 bromfietsen. Op de eerste verdieping is er plek voor 1.732 reguliere fietsen.
Bouwende stad/Thureborgh: de bestaande 144 woningen aanpassen en uitbreiden met 307
woningen naar 451 woningen.
Ontsluitingspaden verbreden naar 6 meter, verblijfsplein realiseren bij stations entree, uitbreiden
verblijfsmogelijkheden park en wateroverlast opheffen.
Voorgaande besluitvorming
Orgaan

Datum

Zaaknummer Besluit

Raad

29-9-2015

1550745

Raadsvoorstel Dordt Fietst verder!

Raad

21-2-2017

1800738

Raadsinformatiebrief over de kansen van het stationsgebied Dordt Centraal
Station

Raad

19-12-2017

2044710

Raadsinformatiebrief inzake aanpak Zuidelijk Stationsgebied

Raad

30-10-2018

2274345

Begroting 2019

College

19-3-2019

17943 Vaststellen schetsontwerp Weizigtpark

Raad

28-5-2019

2373531

Raadsvoorstel vormen van bestemmingsreserve Strategische Investeringen
voor Zuidelijk Stationsgebied, het beschikbaar stellen van krediet en begroting
te wijzigen

Raad

3-7-2019

2431232

Raadsinformatiebrief over Parkeren in de bouwopgave van Dordrecht, nota
parkeernormen Dordrecht 2019

Raad

14-7-2020

2578604

Kadernota 2021, aanvullende middelen Zuidelijk Stationsgebied fietsenstalling

Raad

21-9-2021

120217

Beschikbaar stellen van uitvoeringsbudget en -krediet voor het Zuidelijk
Stationsgebied

Raad

22-2-2022

7386

Vaststellen bestemmingsplan '5e herziening Krispijn, locatie Mauritsweg 157'

Westelijke Dordtse Oever
Datum rapportage: april 2022
Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf
Doelstelling/beoogd resultaat project
Het programma Westelijke Dordtse Oever (WDO) en de hiervan deel uitmakende projecten hebben
tot doel een aantrekkelijk en duurzaam bedrijvengebied te creëren door de interne en externe
bereikbaarheid te verbeteren, bestaand terrein te herstructureren en nieuw bedrijventerrein te
ontwikkelen.
Actuele ontwikkelingen
In de periode oktober 2021 – maart 2022 zijn concrete resultaten van het programma WDO in
gebruik genomen door bedrijven, werknemers en bewoners. De nieuwe hoofdwegenstructuur en
aansluitingen op de A16 zijn in deze periode volgens plan geopend.
Fase 1 van DistriPark is op één kavel na uitgegeven. Diverse bedrijfsgebouwen zijn al in gebruik,
nieuwe werknemers gaan er aan de slag en elders nog wordt druk gebouwd. Eind 2022 is fase 1
een vrijwel volledige afgebouwd nieuw bedrijventerrein, inclusief de geplande groen- en
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waterstructuren. De grondexploitatie voor fase 2 en 3 is juni 2021 geopend. De gemeenteraad
heeft oktober 2021 besloten de Kroon te verzoeken de voor de realisatie van het bestemmingsplan
'Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV' benodigde gronden ter onteigening aan te wijzen. De Kroon
heeft naar aanleiding van dit verzoek januari 2022 een ontwerp Koninklijk Besluit ter inzage
gelegd. De procedure loopt.
Naar aanleiding van de motie 'Meer maatschappelijke toegevoegde waarde KIL IV' is een nader
onderzoek gestart naar de wijze waarop dit de logistieke ontwikkeling concrete gemaakt worden.
De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt als basis onder de uitgiftevoorwaarden en strategie voor fase 2 en 3.
Er is een organisatie opgezet voor de revitalisering Dordtse Kil I/II en Amstelwijck west. In
samenwerking met de bizzen wordt gewerkt aan een verbreding van de agenda's komende jaren
met stadsbrede thema's zoals verduurzaming, klimaatadaptatie en arbeidsmarkt. Er is een begin
gemaakt met de aanpak van de verloedering van de individuele terreinen en de (parkeer)overlast
in het openbaar gebied WDO breed, waarbij de eerste focus ligt op de aanpak van de meest
overlastgevende bedrijven/gebieden.
Er zijn verschillende ontwikkelingen binnen het zeehavengebied in lijn met de
samenwerkingsovereenkomst met Havenbedrijf Rotterdam. Met een aantal bedrijven wordt het
gesprek gevoerd over de aanleg van een kade om watergebonden activiteiten aan het gebied toe
te voegen. Door Zeehavenbedrijf Dordrecht is een vergunning aangevraagd voor de ingebruikname
van de PWA kade. Zeehavengebied stuurt actief op het clusteren van bedrijven en het toevoegen
van maritieme bedrijven binnen het gebied. In het najaar 2021 zijn er BOA's van de gemeente
Rotterdam ingezet in het gebied, die gespecialiseerd zijn in handhaving binnen havengebieden.
Dit is het laatste projectblad Westelijke Dordtse Oever (WDO). Het programma WDO zal geen
onderdeel meer uitmaken van de begroting 2023 omdat aan alle 8 maatregelen invulling is
gegeven en het programma zal ophouden te bestaan. De kwaliteitsimpuls/revitalisering op Dordtse
Kil I, II en Amstelwijck West gaat onderdeel uitmaken van de agenda Dordrecht 2030 en de
middelen hiervoor zullen worden ondergebracht in de deelreserve "Ruimte voor Banen". Een
voorstel hiervoor wordt de eerste helft 2022 ter besluitvorming aangeboden.
Status realisatie maatregelen
In 2012 zijn 8 maatregelen benoemd die tot doel hadden een aantrekkelijk en duurzaam regionaal
en bovenregionaal georiënteerd bedrijvengebied te creëren door de interne en externe
bereikbaarheid te verbeteren, bestaand terrein te herstructureren en ruimte voor nieuwe bedrijven
te ontwikkelen. Deze maatregelen waren:
1. Aanpak verkeersknoop A16/N3 door Rijkswaterstaat.
2. Ontsluiting Dordtse Kil IV.
3. Herstructurering bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West.
4. (Her)ontwikkeling Zeehavengebied.
5. Westelijke ontsluiting bedrijventerreinen.
6. Bodemsanering zuidwestelijk deel bedrijventerrein Dordtse Kil III.
7. Versnelde ontwikkeling bedrijventerrein Dordtse Kil IV.
8. Vrachtwagen parkeren.
De maatregelen zijn grotendeels in uitvoering en/of in de basis afgerond.
In uitvoering zijn op dit moment:

7. Versnelde ontwikkeling bedrijventerrein Dordtse Kil IV.
De concrete maatregelen uit de businesscase (nummers 1, 2, 5 en 6) zijn volledig gerealiseerd en
afgerond. De maatregelen die toezien op revitalisering en of ontwikkeling zijn eveneens
gerealiseerd voor wat betreft de doelstellingen zoals deze in de business case zijn vastgelegd. Op
Dordtse Kil I en II was de doelstelling om 7-12 ha. (10 ha.) ruimte in Dordtse Kil I en II door
actieve revitalisering en herprofilering te creëren, het op peil houden van de kwaliteit en het
intensiveren van huidig gebruik. Aan deze doelstelling is voldaan. De zeehaven wordt verder
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ontwikkeld en geëxploiteerd door het havenbedrijf en ook de westelijke ontsluiting is inmiddels
gerealiseerd. Voor wat betreft de versnelde ontwikkeling van Dordtse Kil IV (7) was de doelstelling
in 2020 kavels beschikbaar te hebben voor uitgifte. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald.
Daarmee kan gesteld worden dat 8 van de 8 maatregelen –conform de WDO businesscasegerealiseerd zijn
De realisatie van een Truckparking (8) wordt in regionaal verband nader uitgewerkt, in aanvulling
op de maatregelen rondom vrachtwagenparkeren die eerder al in DKI en II zijn genomen. Hierin is
de combinatie gezocht met een regionale Truckparking, waarvoor een Europese Subsidie
beschikbaar is. Er is een mogelijke locatie gevonden langs de A15 in Alblasserdam die in
samenspraak met Provincie en grondeigenaar Rijkswaterstaat op haalbaarheid wordt verkend. De
gemeente Alblasserdam staat positief tegenover de mogelijke realisatie van een truckparking op
deze locatie. Bekeken wordt of deze ontwikkeling haalbaar is, waarna het eigenaarschap van de
subsidie wordt overgedragen aan de gemeente Alblasserdam. Daarnaast wordt langs de Corridor
A16 nog gezocht naar mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen.
Omschakeling programma WDO
Vanuit het Programma Agenda 2030 wordt ingezet op het revitaliseren van bestaande
bedrijventerreinen, waarbij de focus ligt op Dordtse Kil I, Dordtse Kil II en Amstelwijck-west. Een
aanpak hiervoor is opgesteld die zich richt op een actief grond- en aankoopbeleid en het
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. De vervolgaanpak is onderdeel is van het de integrale WDO
aanpak, waarbij aansluiting zal worden gezocht met het nieuwe coalitieprogramma.
2020 en 2021 waren afrondende jaren in het programma WDO, tegen de achtergrond van de
coronacrisis en omvangrijke steunpakketten voor bedrijven. Het WDO programma heeft bewezen
dat een integrale aanpak werkt om ook de toekomstige opgaven gebiedsgericht aan te pakken.
Naast realisatie van de 8 WDO maatregelen is gewerkt aan realisatie van de –overige- ambities in
het Coalitieakkoord 2018-2022, welke vertaald zijn in de opgaven. Deze opgaven volgen uit het
collegeprogramma en uit het gebied zelf. Voor de Westelijke Dordtse Oever is ingezet op een
ontwikkeling van de navolgende opgaven:
1. Banenontwikkeling en arbeidsmarkt.
2. Verduurzaming.
3. MKB dienstverlening.
4. Veiligheid.
Opgave 1. Banenontwikkeling
Om bij te dragen aan de ambitie om in Dordrecht 4.000 arbeidsplaatsen te realiseren is het
noodzakelijk een vervolgstap te maken in de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Dit vertaalt
zich naar de volgende ingezette activiteiten:

Revitalisering Dordtse Kil I/II en Amstelwijck West (AWW): de herstructureringsopgave voor
Dordtse Kil I, II en AWW heeft het karakter van een geleidelijk proces waarbij het eindresultaat
en de concrete producten al werkende weg met alle partijen vormgegeven worden. Na fase 1
en 2 gaan we nu aan de slag met fase 3. De inhoud van fase 3 borduurt voort op de reeds
ingezette koers, waarbij het accent verschuift van plannen maken naar uitvoering. Diezelfde
inhoud voorziet onder andere in enkele precisie-ingrepen in het openbaar gebied en heeft
bijzondere aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en uitstraling. Door het goede
voorbeeld te geven in het openbaar gebied willen we ondernemers verleiden mee te investeren
in de verbetering van hun eigen vastgoed en de leegstand terug te dringen. Een plan van
aanpak is uitgewerkt om een integrale aanpak op te stellen in samenwerking met alle opgaven
en de lijnorganisatie.

Versnelde Uitgifte DistriPark Dordrecht: omdat de uitgifte van Fase 1 in een versnelling is
geraakt, is de ontwikkeling van fase 2 en 3 van DistriPark gestart.
Opgave 2. Duurzame stad
De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van de duurzame energieopwekking in
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de WDO. Er is heel veel zon op dak gerealiseerd op de bedrijfsdaken in het WDO gebied. Daarnaast
is het zonnepark Transberg gerealiseerd en wekken de bestaande 4 windmolens ook de nodige
duurzame energie op. Het WDO gebied is daarmee een gebied geworden waar een groot deel van
de gemeentelijke opwek-doelstelling in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) wordt,
en deels al is, gehaald.
Om zowel de extra zonnestroom op Transberg als nieuwe aansluitingen van bedrijven op DistriPark
te kunnen verwerken is door Stedin in 2020 geïnvesteerd in het elektriciteitsnet in DistriPark. De
snelle ontwikkeling van DistriPark zorgt ervoor dat ook de hoeveelheid zonnepanelen in ongekend
tempo toeneemt. Gemeente en Stedin werken samen om het energienet in WDO verder uit te
breiden voor nog meer duurzame energie opwekking, die met realisatie van fase 2 en 3 van
DistriPark en in de rest van de WDO is voorzien. Hiertoe wordt een nieuw 50kv station gebouwd op
DKIII, dat naar verwachting 2024/2025 gereed is. Dat betekent dat voor fase 2 en 3 van DistriPark
de voorzieningen tijdig aanwezig zijn om verdere groei te kunnen faciliteren. In de tussentijd ziet
Stedin zich genoodzaakt een tijdelijke stop af te kondigen op nieuwe aanvragen voor aansluiting
van zonnepanelen in het gebied DKIII en Distripark. Lopende aanvragen gaan door. Er zitten nu
nog 11 grote projecten voor ''zon op dak'' in de planning. Wanneer die gerealiseerd zijn, zit het
bestaande energienet aan zijn maximale capaciteit. Indien deze tijdelijke stop knelpunten oplevert,
gaat gemeente met Stedin in overleg om te bezien of creatieve oplossingen mogelijk zijn. Wanneer
alle lopende 'zon op dak projecten' zijn gerealiseerd, wordt er alleen al in het gebied DKIII,
DistriPark en Transberg zo'n 40% van de schone energie opgewerkt, waaraan Dordrecht zich in het
kader van de RES heeft gecommitteerd. De WDO draagt daarmee fors bij aan de stedelijke
ambities op dit gebied.
Klimaatverandering zorgt voor meer wateroverlast door zwaardere buien en meer hittestress door
hogere temperaturen. Vooral in de WDO, met een hoog percentage verharding, kan de
temperatuur hoog oplopen. Met klimaatadaptatiemaatregelen zoals meer groen op daken, gevels
en het terrein kunnen de effecten van klimaatverandering worden beperkt. Afgelopen juni is, met
subsidie van het ministerie, een onderzoek gestart naar de stimuleringsmogelijkheden van deze
maatregelen. Dit onderzoek richt zich in eerste instantie op DKI, II en Amstelwijck-West. Een
eventuele stimuleringsregeling zal zich echter richten op alle gebieden in Dordrecht waarvoor dit
relevant is. Een concreet programma hiervoor wordt in samenwerking met de bizzen vorm
gegeven. Vanwege de huidige druk die bij bedrijven ligt in het kader van de coronacrisis, is de
inzet verschoven naar het tweede kwartaal 2022.
In dit kader is het goed te benoemen dat alle nieuwe bedrijven op DistriPark waterberging op eigen
terrein realiseren conform de eis uit het bestemmingsplan (berging plus vertraagde afvoer van
hemelwater). De betreffende eis raakt inmiddels steeds meer ingeburgerd. Zo heeft ook de
gemeente Amsterdam in 2021 vergelijkbare eisen opgenomen in haar nieuwe
hemelwaterverordening. De keuze in 2015 -2016 om DistriPark te ontwikkelen als gasloos/allelectric terrein is anno 2022 strategisch te noemen.
Naast de hier genoemde projecten speelt op het gebied van duurzaamheid en energietransitie nog
een aantal andere onderwerpen waaronder: verbetering betrouwbaarheid monitoring
energiegebruik; duurzaamheid in de openbare ruimte (circulair materiaal gebruik); capaciteit
elektriciteitsinfra; waterstoftankstation DistriPark en duurzaamheidsinventarisatie DKI, II en
Amstelwijck West in samenwerking met OZHZ en Hogeschool Inholland en circulaire economie.
Opgave 3. MKB Dienstverlening
We zorgen voor dienstverlening die hoort bij een gemeente die in de top 5 MKB-vriendelijkste
gemeenten staat. We zetten in op een stimulerend ondernemersklimaat als één van de dragers van
onze sociaal-economische groei naar een sterkere stad. We werken aan een sterk vestigingsklimaat
door ruimte te bieden aan bedrijven en start-ups met veelbelovende ideeën en hebben intensief en
actief contact met ondernemers en ZZP-ers via de BIZ besturen, de ondernemersvereniging en met
de ondernemers zelf. Vanuit het corona-herstelfonds wordt ingezet op een verbrede samenwerking
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met de ondernemers. Naast de onderwerpen Schoon, Heel en Veilig, wordt op verschillende
onderwerpen een samenwerking gezocht. De samenwerking richt zich op gemeentelijke thema's
zoals verduurzaming van individuele bedrijven, klimaatadaptieve maatregelen, welzijn van
werknemers, samenwerking op de inzet van personeel, stimulering van circulariteit etc.
Opgave 4.
Het verbeteren van de veiligheid op de terreinen draagt bij aan een beter vestigingsklimaat en gaat
gepaard met het tegengaan van verloedering. In samenwerking met opgave Veiligheid en de
gemeentelijke handhavende diensten wordt ingezet op het tegengaan van ondermijnende
activiteiten en het tegengaan van verloedering op de individuele bedrijfsterreinen en het openbaar
gebied.
Lopende Projecten/maatregelen stand van zaken
(Her)ontwikkeling Zeehavengebied
In samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam wordt ingezet op een betere benutting van de
watergebonden locaties. Er zijn verschillende initiatieven voor ontwikkeling van kades en
heruitgiftes van terreinen aan maritieme industrie. Door ZHD wordt ingezet op de ingebruikname
van de PWA-kade als uitbreiding van hun activiteiten. Aan de Kilkade wordt een plan uitgewerkt
om kaderuimte toe te voegen.
Op Duivelseiland loopt vanuit Rijkswaterstaat een haalbaarheidsonderzoek voor de renovatie van
de van Brienenoordbrug. Als dit plan haalbaar lijkt, wordt ingezet op de aanleg van kaderuimte en
wordt in samenwerking met de gemeente ingezet op de realisatie van een innovatiecentrum en
samenwerking op het gebied van te werk stellen van mensen en bedrijven in de omgeving. Een
gemeentelijke afweging moet worden gemaakt of deze ontwikkeling geen negatieve effecten heeft
op de omgeving, zoals geluid en een toename van het aantal verkeersbewegingen. Eerder is door
de gemeente ingezet op de realisatie van groene oevers in dit gebied. Hierover vindt met
Rijkswaterstaat nog nader overleg plaats.
Het ROGAM-terrein is in twee fasen ontwikkeld. De vestiging van RAC (autodealer van Jaguar en
LandRover) is inmiddels afgebouwd en in gebruik, voor het tweede en laatste perceel is een
koopovereenkomst gesloten met de Dordtse vastgoedinvesteerder SEAM. SEAM heeft een plan
ontwikkeld voor een bouwprogramma dat plaats gaat bieden aan meerdere automotive bedrijven.
Het bestemmingsplan is in april vastgesteld. De aanvraag omgevingsvergunning wordt het tweede
kwartaal 2022 ingediend.
Dordtse Kil IV/DistriPark Dordrecht
De ontwikkeling van DistriPark is, na een lange doch zorgvuldige voorbereiding, snel gegaan.
Inmiddels is ruim 28 hectare van de beschikbare 31 hectare voor fase 1 uitgegeven. Er is nog één
bouwkavel beschikbaar.
Ook op het gebied van werkgelegenheid zijn mooie resultaten behaald. Met de bovengenoemde
uitgiftes zijn circa 1.250 arbeidsplaatsen gemoeid en zijn verschillende nieuwe bedrijven naar
Dordrecht gehaald. Naarmate bedrijven in geheel fase 1 hun operaties opstarten, zal dat aantal
verder oplopen. Alle gebouwen hebben minimaal BREAAM Very Good (3 sterren). De meeste
bedrijven voorzien hun dak kort na oplevering (gedeeltelijk) van zonnepanelen. In alle
ontwikkelingen is rekening gehouden met de aanleg van zonnepanelen op (een deel van) het dak,
onder andere constructief. Alle bedrijven hebben voorzieningen getroffen om regenwater te kunnen
bergen op eigen terrein, waarmee invulling wordt gegeven aan de opgave klimaatadaptief te
bouwen.
Verschillende bedrijven hebben inmiddels hun operatie op DistriPark gestart. In 2022 wordt er op
verschillende bouwkavels in fase 1 van DistriPark gebouwd. Naar verwachting zal eind 2022/begin
2023 het laatste bedrijf in de eerste fase de deuren hebben geopend. De eerste van DistriPark is
dan volledig gereed, inclusief alle wegen, waterpartijen en groenstroken.
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Samengevat is de eerste fase van Distripark uitgegeven aan de bedrijven die vooraf voorzien
waren, in een hoog tempo van uitgifte. Uw raad wordt via de reguliere begrotingscyclus nader
geïnformeerd over de inmiddels behaalde financiële resultaten in de grondexploitatie. In de loop
van 2022 worden de voorbereiding getroffen om de grondexploitatie van deel 1 af te sluiten,
aangezien deze fase dan geheel gereed is (incl. gemeentelijke investeringen in bouw- en
woonrijpmaken).
Het beeldkwaliteitsplan DistriPark bevat kwalitatieve water en groenstructuren, waarvan de
bufferzones aan de noord- en zuidzijde belangrijke onderdelen zijn. De groene bufferzone ten
zuiden van de Wieldrechtse Zeedijk is samen met de bewoners ontworpen. De bufferzone is
voorjaar 2021 gereed gekomen tot grote tevredenheid van de omgeving. Eind 2021 en begin 2022
zijn de resterende water- en groenstructuren ingericht, zoals de bufferzones aan de zuidzijde en
boomstructuren langs de nieuwe hoofdwegen. Langs de nieuwe Aquamarijnweg is de
bomenstructuur inmiddels aangeplant.
Het gerealiseerde tempo van ontwikkeling maakt dat conform de regels van het bestemmingsplan
fase twee in ontwikkeling genomen kan worden. De raad heeft juni 2021 grondexploitatie deel 2
vastgesteld. Na het vaststellen van deze grondexploitatie zijn de voorbereidingen voor de
ontwikkeling van dit plandeel opgestart. Het gaat dan om aankoop van resterende gronden en
opstallen, beëindiging huidig gebruik, diverse bodem- en explosievenonderzoeken,
voorbelastingen, voorbereiding van het bouw- en woonrijpmaken (bestekken), afspraken over
nutsvoorzieningen en dergelijken. De grote kaders van de ontwikkeling zoals het bestemmingsplan,
stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan gelden ook voor deel 2 waarmee de kaders voor de
ontwikkeling reeds door de raad zijn vastgesteld.
De gemeenteraad heeft oktober 2021 besloten de Kroon te verzoeken de voor de realisatie van het
bestemmingsplan 'Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV' benodigde gronden ter onteigening aan te
wijzen. De Kroon heeft naar aanleiding van dit verzoek januari 2022 een ontwerp Koninklijk Besluit
ter inzage gelegd. De procedure loopt.
Naar aanleiding van de motie 'Meer maatschappelijke toegevoegde waarde KIL IV' is een nader
onderzoek gestart naar de wijze waarop dit de logistieke ontwikkeling concrete gemaakt worden.
De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt als basis onder de uitgiftevoorwaarden en strategie voor fase 2 en 3.
De raad is door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de beantwoording van de
motie.
Aanpak verkeersknoop A16/N3 door Rijkswaterstaat/Ontsluiting Dordtse Kil IV
Rijkswaterstaat heeft het project A16/N3 inmiddels afgerond. De weggebruiker maakt al even
dankbaar gebruik van de sterk verbeterde doorstroming. De eerste helft van 2022 resteert alleen
de laatste (interne) financieel-inhoudelijke afronding van het project samen met Rijkswaterstaat.
De volgende 3 zaken worden momenteel afgerond:

1. De overdracht in beheer van de door RWS gerealiseerde gemeentelijke onderdelen heeft
plaatsgevonden.

2. Tevens worden nog enkele grenscorrecties doorgevoerd in de grondeigendommen tussen
gemeente en RWS (openbare ruimte).

3. Eind 2021/begin 2022 is de eindafrekening van de gemeentelijke bijdrage aan de combivariant
door RWS opgemaakt en besproken met de gemeente. De eindfactuur bedraagt 1.071.000. Er
was reeds 10.400.000 in rekening gebracht van de 10.500.000 (oorspronkelijke geraamde
realisatiekosten). De meerkosten bedraagt daarbij een kleine 10%, zoals in eerdere
projectbladen reeds was benoemd. De gemeente en RWS hebben een realisatieovereenkomst
gesloten (ROK) die onder meer toeziet op het verrekening van de kosten op basis van werkelijk
gemaakte kosten. Rijkswaterstaat heeft conform de overeenkomst de eindafrekening
opgemaakt en het gemeentelijk aandeel in de totale meerkosten onderbouwd. De meerkosten
vormen een optelsom van verschillende oorzaken zoals: kleine aanpassingen in de uitvoering in
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de afgelopen jaren, de problematiek rondom PFAS (grondverzet duurder) en door Pro-Rail
voorgeschreven extra veiligheidsmaatregelen boven de HSL tunnel.
De gemeentelijke hoofdinfrastructuur is volledig gereed en in gebruik genomen conform de eerder
gecommuniceerde planning. De nieuwe op- en afritten op de A16, het Beerpolderviaduct, de
doorgetrokken Aquamarijnweg, de rotonde, de bedrijfsstraten en alle fietspaden, riool, groen en
waterstructuren zijn uitgevoerd volgens de eerder door vastgestelde plannen (bestemmingsplan,
stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan). De nieuw aangelegde arealen worden uiterlijk medio
2022 overdragen aan beheer met uitzondering van de bedrijfsstraten. Wanneer de bouwactiviteiten
van de nieuwe bedrijven gereed zijn worden ook deze wegen overgedragen (eind 2022/begin
2023).
In het tweede kwartaal van 2022 worden de eindafrekeningen van de gemeentelijke
hoofdinfrastructuur verwacht. Aansluitend wordt overgegaan tot het formeel afronden van het
project WDO Hoofdinfrastructuur. Dit wordt meegenomen in een raadsvoorstel voor de afsluiting
van de gehele WDO. Onder het kopje financiën is het verwachte financiële eindresultaat, inclusief
de nog uit te voeren verrekeningen, opgenomen ten opzichte van het krediet dat de raad in 2018
heeft verstrekt. Op basis van de huidige inzichten worden geen grote afwijkingen verwacht,
ondanks dat er geen indexatie van het budget heeft plaatsgevonden (inflatie!) en er geen 'post
onvoorzien' (doorgaans 10%) in het krediet was opgenomen.
Overige ontwikkelingen
Rijksstraatweg 142 en bestemmingsplan
De woning Rijksstraatweg 142 is in 2020 door de gemeente aangekocht, ter uitvoering van de
uitspraak van de Raad van State van 2018. De wettelijk verplichte onderzoeken en ontheffing in
het kader van de Wet natuurbescherming voor de huismus, hebben meer tijd gekost dan voorzien.
Inmiddels zijn de voorbereiding voor de sloop en sanering van de aanwezige ondergrondse olietank
gestart. In 2022 wordt de woning gesloopt. Daarna wordt nader bezien hoe de groenbestemming
verder ingevuld kan worden en wat daar nog voor nodig is, conform de aanpak die bij de aankoop
is opgenomen in het betreffende raadsvoorstel.
Landbouwweg
Een van de onderdelen van het Project Nieuwe Dordtse Biesbosch betrof het aanleggen van een
landbouwweg. De landbouwweg ten oosten van de A16 is inmiddels opgeleverd, maar anno 2019 is
het laatste deel van de weg - dat over de Wieldrechtse Zeedijk was bedacht - nog steeds
onderwerp van discussie. De raad heeft besloten een krediet te verstrekken voor nader onderzoek
naar verschillende varianten van het laatste gedeelte van de route. Het vervolgonderzoek is
inmiddels opgestart en wordt onder aansturing van de programmamanager WDO uitgevoerd.
Dordtse Kil III
De ontwikkeling van Dordtse Kil III is afgelopen periode versneld. De sterk verbeterde
bereikbaarheid en signatuur van de hele WDO heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd. Er
zijn nog enkele kavels beschikbaar, met name in het zuidelijk gelegen deel van het terrein. Voor
deze laatste fase zijn we in gesprek met ROM-D om die zo optimaal mogelijk in te vullen, ook voor
wat betreft de omgeving.
Wat gaan we nog doen?
Voor de eerder vastgestelde maatregelen uit de businesscase uit 2009 is geld gereserveerd. Voor
de afronding van de hoofdinfrastructuur volgt nog een kredietaanvraag omdat het budget minimaal
(ca. 1%) wordt overschreden door ingediend meerwerk door Rijkswaterstaat. In 2021 heeft de
gemeenteraad besloten om de € 12,5 miljoen die nog gereserveerd was voor de revitalisering
Dordtse Kil I, II en Amstelwijck west, samen te voegen met de reserve Ruimte voor Banen. In deze
reserve is € 8 miljoen gestort en met de toevoeging van € 12,5 miljoen komt er € 20,5 miljoen
beschikbaar om de komende jaren de bestaande Dordtse bedrijventerreinen een positieve impuls
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te geven. Een aanpak hierop wordt gemaakt en in het tweede kwartaal van 2022 ter
besluitvorming voorgelegd.
Activiteit

Fase

Planning

sloop pand Rijksstraatweg 142

Uitvoering

2022

130.000

Hoofdinfra fase 1/N3-A16:

Uitvoering

2022

1.500.000

Ontwikkeling DK IV:
Herstructurering DK I en II: Agenda Dordrecht 2030,
Ruimte voor banen

Benodigd Krediet

2022 - 2028 >
Uitvoering

2022>

€ 28.174.000
12.500.000

Berekende rente en kostenstijging

PM

Totaal geraamd benodigd budget

42.304.000

Totaal beschikbaar budget

41.804.000

Maatregelen WDO met "onrendabele top":

(BC WDO)
2009

2014

2022

V Plan en voorbereidingskosten

1.000.000

3.545.000

1 Knooppunt A16 / N3

3.300.000

5.600.000

32.400.000

26.653.000

2 Nieuwe aansluiting A16 / ontsluiting Dordtse Kil IV

15.000.000

Toerekenbare hoofdinfra aan DK IV

15.252.000

3 Bodemsanering vm woonwagenlocatie

3.000.000

4 Aanleg Westelijke ontsluiting

4.000.000

2.000.000

2.100.000

5 Zeehaven Sok II

13.000.000

3.000.000

885.000

6 Zoneren en herstructureren DK I en II

13.000.000

13.000.000

13.000.000

57.000.000 54.700.000

67.035.000

7 Versneld ontwikkelen DK IV

7.000.000

8 Truckparking

2.000.000

Totaal investeringen:
Dekking WDO partners
Bijdrage Rijk
Bijdrage provincie ZH
HBR

17.000.000

17.000.000

17.000.000

8.000.000

8.000.000

9.700.000

400.000

209.000

10.000.000

Subsidie recreatieve fietsroute
Bijdrage ROM-D aan Aquamarijnweg

982.000

Dekking WDO gemeente Dordrecht
Saldo grondexploitatie Dordtse Kil IV (NCW 1-1-14)

18.000.000

21.200.000

Saldo grondexploitatie Zuidwesthoek DKIII (NCW 1-1-14)

3.000.000

3.900.000

Grondopbrengst Dijkverzwaring

1.000.000

Reserve Strategische Investering I-E01

1.800.000

1.800.000

Bijdrage uit Algemene reserve grondbedrijf

22.000.000

Dekking hoofdinfra uit grondexploitatie

15.344.000

Totaal dekking:
Saldo investeringen - dekking
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Wat hebben we al gedaan?
Tot nu toe gerealiseerd
Van de 8 maatregelen uit de businesscase zijn er 7 afgerond en/of in uitvoering. Voor de
Truckparking wordt op een andere locatie een voorziening gevonden. Aan de maatregel binnen de
doelstelling Revitalisering Dordtse Kil I/II en Amstelwijck-west is voldaan, maar een vervolg hierop
volgt binnen het programma Ruimte voor Banen. DistriPark Dordrecht is bijna voor de helft
uitgegeven en ontwikkeld. De hoofdinfrastructuur van DistriPark, inclusief groen, water, riool en
overige nutsvoorzieningen zijn gereed en zijn medio 2022 in het reguliere beheer- en
onderhoudsprogramma van de gemeente opgenomen. De financiële eindafrekening, ook met RWS
voor de combivariant A16/N3, volgt medio 2022, waarna het project middels een raadsbesluit
wordt afgesloten.
Totaal

Totaal Reservering (dekking)

Uitgaven
Uitgaven

143.868.000

101.082.000

Totaal budget nog beschikbaar (restant reservering)

42.786.000
Bestedingen:

Projectmanagement

€ 3.545.000

Hoofdinfra DK IV

€ 36.313.000

Knoop N3-A16

€ 5.600.000

Bodemsanering voormalige woonwagen-locatie

€ 8.968.000

Aanleg westelijke ontsluiting

€ 2.100.000

Ontwikkeling Zeehaven (SOK II)

€ 885.000

Herontw. DK I en II

€ 500.000

Ontwikkeling DK IV

€ 42.667.000

Truck Parking

€ 92.000

Aankoop Rijksstraatweg 142

€ 412.000
€ 101.082.000

Communicatie
De coronacrisis heeft met zich mee gebracht dat persoonlijke communicatie en bijeenkomsten niet
mogelijk waren. Het belang van onze online en digitale communicatie werd daarmee groter en
daarom is vooral ingezet op website, WDO app, MS teams voor overleg met bewoners en huis-aanhuis brieven en nieuwsbrieven. Zie ook www.westelijkedordtseoever.nl en
www.distriparkdordecht.nl.
Werkzaamheden Dordtse Kil IV en A16/N3
Er is de afgelopen jaren een goed netwerk en contact met de omgeving opgebouwd. De laatste
fase van werkzaamheden aan de hoofdinfrastructuur en de openstelling zelf is mede via dit
netwerk gecommuniceerd. Het rechtstreekse contact met bewoners en ondernemers zorgde ervoor
dat belanghebbenden bij eventuele vragen snel antwoord kregen. Andersom is de
projectorganisatie goed geholpen met de opmerkingen en zaken die de bewoners en ondernemers
signaleerden.
DistriPark Dordrecht
De vestiging en opening van nieuwe bedrijven op DistriPark krijgt regelmatig aandacht via de
website DistriParkdordrecht.nl en diverse sociale media.
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Financiën en risico's
Actuele raming en dekking

Het totale geschatte investeringsvolume in het gebied WDO bedraagt naar schatting minimaal
€ 400 miljoen. Hiervan neemt, volgende de huidige ramingen, de gemeente ca. € 143,8 miljoen
voor haar rekening. Een groot gedeelte van deze gemeentelijke investering wordt weer gedekt
door de grondopbrengsten (DistriPark Dordrecht en Zuidwesthoek Dordtse Kil III).
Alle overige investeringen worden gedaan door derden. Onder investeringen door derden verstaan
we de investeringen door HbR in het zeehavengebied, de investering van Rijkswaterstaat in de
ontsluiting van de WDO, de verbreding- en versterking van de Kildijk door het Waterschap, maar
ook de investeringen door private partijen in de Zeehaven, investeringen in particulier vastgoed op
Dordtse Kil I, II en in Amstelwijck en in de windmolens van DistriPark Dordrecht.
Liquiditeitenplanning
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Risico's en beheersmaatregelen
De risico's die nu, na het voltooien van alle maatregelen, nog resteren betreffen alleen Dordtse Kil
IV. Deze risico's maken onderdeel uit van het weerstandsvermogen van het grondbedrijf. Omdat
bekendmaking van deze risico's de positie van de gemeente zou kunnen schaden, worden deze niet
vermeld in dit projectblad. Deze risico's worden wel vermeld in de geheime bijlagen bij de jaarlijkse
prognose van het grondbedrijf.
Kaders en uitgangspunten
In de allerlaatste analoge versie van het projectblad (Begroting 2018) kunt u alle relevante
achtergrondinformatie tot 1-1-2018 teruglezen. Hieronder treft u links aan naar de overzichten met
betrekking tot scope, programma en voorgaande besluitvorming.
Doel Businesscase WDO: een versnelde ontwikkeling en start realisatie (voor 2020) van het
bedrijventerrein op de locatie Westelijke Dordtse Oever, overeenkomstig de businesscase WDO. Dit
project voorziet in een alternatieve locatie voor het bovenregionale bedrijventerrein, dat
oorspronkelijk in de Hoekse Waard gerealiseerd zou worden.
De Businesscase WDO uit 2009, 8 maatregelen:

Financieel tekort € 57 mln:

1. Aanpak verkeersknoop N3/A16 door Rijkswaterstaat

€-

2. Ontsluiting DK IV

€ 15 mln

3. Herstructurering bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West

€ 13 mln

4. (Her)ontwikkeling Zeehavengebied

€ 13 mln

5. Westelijke ontsluiting bedrijventerreinen

€ 4 mln

6. Bodemsanering Zuidwestelijk deel bedrijventerrein Dordtse Kil III

€ 3 mln

7. Versnelde ontwikkeling bedrijventerrein Dordtse Kil IV

€ 7 mln

8. Vrachtwagenparkeren

€ 2 mln

Financieel tekort: € 57 mln Op 20 april 2009 is een bestuurlijke overeenkomst
bedrijventerrein "de Westelijke Dordtse Oever" gesloten tussen het Rijk, de provincie Zuid-Holland,
het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en de gemeente Dordrecht. Hierin is onder andere vastgelegd
hoe elke partij financieel bijdraagt in het financieel tekort:
Dekking:
- Ministerie van EZ: € 17 mln
- Provincie Zuid-Holland: € 8 mln
- Havenbedrijf Rotterdam: € 10 mln
- Gemeente Dordrecht: € 22 mln*
*Deze 22 miljoen wordt gedekt uit het positieve resultaat op de grondopbrengsten uit de
grondexploitatie DistriPark Dordrecht. In 2016 heeft de raad besloten om jaarlijks € 2 miljoen te
storten uit de algemene reserve grondbedrijf. Echter, omdat de gronden veel sneller werden
uitgegeven dan van tevoren bedacht, is bij de kadernota 2022 het besluit genomen om de storting
naar voren te halen en in 2022 € 10 miljoen extra, dus 12 miljoen ineens te storten. De laatste
storting van € 2 miljoen in de reserve SI-WDO vindt in 2023 plaats.
De bijdrage van de provincie van Zuid-Holland aan de WDO van 8 miljoen is in een vorm van een
subsidie vastgelegd. De provincie heeft augustus 2020 formeel ingestemd met de ingediende
subsidieverantwoording, waarmee dit subsidietraject is afgerond. De laatste 20% van de subsidie is
in 2021 aan de gemeente overgemaakt.
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Programma
Oorspronkelijke
Huidige
Gerealiseerd Status
programmering programmering

KPI's/Projectresultaten

Bruto oppervlakte bedrijventerrein

700 ha

700 ha

13 ha

13 ha

Herstructurering bestaande bedrijventerrein:
DK I, II en Amstelwijck

12 ha

Zelf ontwikkelen HbR ontwikkelt en
van de Zeehaven exploiteert de
144 ha
Zeehaven 144 ha

Zeehavengebied (incl. Louterbloemen)
Bedrijventerrein in ontwikkeling:

DK III

72 ha

72 ha

bruto 100 ha

Circa 65 ha

58 ha,
inclusief de
recente
uitgifte van
ruim 5 ha. in
de Zuidwest
hoek van
Dordtse Kil
III. De 14
nog
uitgeefbare
hectares is
inclusief ca 4
ha bij private
partijen met
grondposities.

Bedrijventerrein nog te ontwikkelen:
DK IV
Andere KPI’s:

Truckparking
vooraf

Vrachtwagen Parkeren

Realisatie knooppunt N3-A16

2016-2018

Start uitgifte DK IV in 2018
Toename werkgelegenheid (arbeidsplaatsen)

Truckparking als
potentieel
Aanpak
onderdeel
overlast DK I
parkmanagement.
en II
Aanpak overlast
DK I en II
Voorbereiding
en
2018-2020
aanbesteding
gestart

3 ha/jaar

3 ha/jaar

2.000

2.000-2.800

Op schema
Mogelijk vertraging
Vertraagd t.o.v. vorige planning

Voorgaande besluitvorming
Orgaan Datum

Zaaknummer Besluit

Raad

30-11-2010

516601

Herlabelen reserve economische structuurversterking naar reserve WDO en
beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 750.000

Raad

30-8-2011

649671

Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet DK IV van 1.850.000

College

25-9-2012

932813

Aangaan SOKII + krediet, waaronder voor uitvoering sanering

Raad

5-12-2012

932813

Aangaan SOKII + krediet, waaronder voor uitvoering sanering

Raad

26-2-2013

1008253

RIB realisatie WDO-pakket en inzet onderhandelingen

Raad

3-6-2013

1078051

Infrastructuur en DK IV: Extra kosten knooppunt A16/N3
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Raad

Raad

College

College

25-6-2013

1078051

Infrastructuur en DK IV

Instemmen VO hoofdinfrastructuur en voorbereidingskrediet; geen wensen en
bedenkingen op ROK RWS; mbt DK IV, instemmen met Stedenbouwkundig plan,
vaststellen GREX, instemmen start MER en verwerving resterende gronden;
23-9-2014
1324138 vaststellen startnotitie Kwaliteitsimpuls DK I, II en Amstelwijck-West fase
inclusief krediet; mbt ontwikkelstrategie WDO, vaststellen organisatorische en
programmatisch kaders WDO, verstrekken krediet inrichten
programmamanagement; geheimhouding bekrachtigen GREX en financiën.
Instemmen met beantwoording zienswijzen op Notitie reikwijdte en detailniveau
19-5-2015
1425501 MER DK IV en N3/A16; raad informeren over de beantwoording door middel van
een RIB.
Instemmen met de voorontwerpbestemmingsplannen DKIV en A16/N3, inclusief
de ontwerp MER, en deze vrij te geven voor inspraak; de raad te informeren over
10-11-2015 1597147
de voortgang van het programma Westelijke Dordtse Oever, de
voorontwerpbestemmingsplannen en het ontwerp van het milieueffectrapport
(RIB, besproken in de raad op 17-11-2015 en 15-12-2015).

Raad

10-1-2016

1608381

Geen wensen en bedenkingen te uiten inzake overeenkomst met HBR ter
afronding projectfase Havensamenwerking; het project Havensamenwerking af te
sluiten en het restantkrediet ad € 1,8 miljoen in de reserve SI-WDO beschikbaar
te houden voor de overige WDO maatregelen.

Raad

28-6-2016

1654990

Raadsinformatiebrief inzake Programma Duurzaamheid WDO. De raad heeft het
stuk voor kennisgeving aangenomen.

Raad

28-6-2016

1732888

Raadsinformatiebrief Energie-infrastructuur Dordtse Kil IV; de raad heeft het stuk
voor kennisgeving aangenomen.

Raad

18-8-2016

1742273

Verstrekken van krediet voor het programma Westelijke Dordtse Oever: een
krediet beschikbaar te stellen van € 1.700.000 voor het programma Westelijke
Dordtse Oever; dit krediet te dekken uit de hiervoor bestemde reserve
strategische investeringen WDO, SI-E01; als gevolg van beslispunten 1. en 2. de
begroting te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging met nummer
216018; raad heeft op 18 aug ingestemd met het kredietvoorstel.

Raad

14-2-2017

1876055

Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen
van het college om de minister van Infrastructuur en Milieu te verzoeken het
bestemmingsplan “Dordtse Kil IV” op te nemen in de 15e tranche van de Crisisen herstelwet.

Raad

14-2-2017

1876055

RIB Ontwerp Chw bestemmingsplan DKIV, ontwerp bestemmingsplan Rijksweg
A16/N3 en ontwerp MER

Raad

28-6-2017

1946374

Vaststellen bestemmingsplannen Chw Dordtse Kil IV en rijksweg A16-N3

Raad

26-9-2017

2014653

Vaststellen bijgestelde grondexploitatie Dordtse Kil IV en verlenen krediet €2
miljoen eerste betaling RWS A16-N3.

Raad

19-6-2018

2131125

Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO –
Dordtse Kil IV

Raad

11-12-2018

2291687

Gewijzigd vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' ter invulling
tussenuitspraak Raad van State

Raad

17-12-2019

2501638

Vaststellen Herziening GREX DistriPark Dordrecht

Raad

28-1-2020

2510726

Geen wensen en bedenkingen te uiten en beschikbaar stellen van krediet t.b.v.
aankoop Rijksstraatweg 142 en 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV

Raad

12-5-2020

2561872

Vaststellen 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV

Raad

28-4-2021

Raad

20210050695
202128-4-2021
0050693

Raadsinformatiebrief inzake Evaluatie ontwikkeling eerste fase DistriPark (Dordtse
Kil IV)
Beschikbaar stellen van aanvullend krediet verwerving gronden DistriPark
(Dordtse Kil IV)

Raad

22-6-2021

20210063005

Openen van de grondexploitatie ten aanzien van de tweede en derde fase van
DistriPark (Dordtse Kil IV)

raad

12-10-2021

20210117144

Verzoekbesluit aan de Kroon, aanwijzen gronden ter onteigening

Raad

9-11-2021

20210138304

Bestendigen aanwijzing gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg) van toepassing is

Stadswerven
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Datum rapportage: april 2022
Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf en B.C.M. Stam
Doelstelling/beoogd resultaat project
Herontwikkeling van het binnenstedelijk gebied De Stadswerven tot een multifunctioneel gebied
met een stedelijk karakter, in verbinding met de historische binnenstad. De verbinding met de
binnenstad zal extra worden vormgegeven door de realisatie van een voetgangers-fietsbrug over
het Wantij tussen Stadswerven en het Noorderhoofd. In totaal zijn er in Stadswerven circa 1.000
woningen geprogrammeerd en draagt zo bij aan de ambities van dit college om de komende 4 jaar
4.000 woningen te bouwen. In recreatieve zin versterkt het gebied de stad op essentiële punten
(Energieplein, Energiehuis, bioscoop, horeca).
Actuele ontwikkelingen

Woningbouw Ontwikkelingscombinatie De Werven BV (OCW): De stappen in het proces met
OCW zijn: bouwenvelop (gemeente), bouwprogramma en Technisch Ontwerp (OCW). Daarna
volgt taxatie, koopovereenkomst, voorbereiding, verkoop en bouw:
o The Yard, vlek C-west, 44 woningen is in aanbouw. Alle woningen zijn verkocht. De
oplevering start mei-juni 2022.
o Voor deelgebied A is de bouwenvelop en het bouwprogramma vastgesteld. Het
Technisch Ontwerp voor het blok aan het Wantij, blok A3 is vastgesteld: de taxatie
wordt medio maart 2022 afgerond. De start bouw is gepland begin 2023 en de verkoop
september 2022.
o De bouwenvelop, het bouwprogramma en het Technisch Ontwerp voor deelgebied F
zijn vastgesteld. De taxatie start medio maart 2022, het definitieve rapport is medio
mei 2022 gereed. De verwachting is dat de woningen eind 2022 in de verkoop gaan en
medio 2023 starten met de bouw.
o De bouwenvelop voor deelgebied G met 6 kavels is nog niet vastgesteld. Het gaat om
individuele kavels, waarvoor OCW compensatie eist. De ontwikkeling van dit deelgebied
is vertraagd als gevolg van problemen op het gebied van de natuurwet (beschermde
diersoorten) en de milieuwet (er is asbest aangetroffen). Het asbest moet volgens de
Milieuwet binnen 4-5 jaar verwijderd worden, maar beschermde diersoorten moeten
beschermd/gecompenseerd worden. Een ontheffing van de natuurwet wordt voorbereid
en begin 2022 ingediend. Om deze ontheffing te verkrijgen, zijn compenserende
maatregelen uitgevoerd.

De definitieve woonomgeving is aangelegd in vlek B noord (behoudens het deel waar de
bouwweg loopt). Dit betekent dat de parkeerplaatsen aan de rivierzijde niet gerealiseerd
worden. Deze worden elders gecompenseerd.

Een deel van de nieuwe oevers bij Schaerweide is nog niet aangelegd vanwege juridische
procedure in het kader van de natuurwetgeving.

Bestemmingsplan woningbouw 50 KV gebouw is gereed en ligt vanaf 2e helft maart 2022 ter
vaststelling bij de raad. De ontwikkelaar wil zo snel mogelijk starten met de verkoop en de
bouw.

Woningbouw Wantijhof (tegenover Energiehuis), is opgeleverd. In het voorjaar 2022 wordt het
laatste deel van de woonomgeving aangelegd. Het gebied wordt in de loop van 2022
overgedragen aan Beheer.

Vlek J is het eerste gebied dat gereed is en in 2022 volledig is overgedragen aan Beheer.

Woningbouw vlek E Wervenkade (naast Wervenpark), 63 woningen; deze woningen zijn in
aanbouw. Vrijwel alle woningen zijn verkocht.

Prins Clausbrug: de brug is opgeleverd. De opening heeft plaatsgevonden door prinses Beatrix.
De arbitrage zaak is gestart. Indien er geen beroep wordt ingesteld, verwachten rond eind
2022 een definitieve uitspraak. De claims van de aannemer maken onderdeel uit van het
risicoprofiel.

Het dempen van de noordelijke insteekhaven is in uitvoering. De planning is april 2022 gereed
en op hoogte, daarna moet de grond inklinken/zetten tot najaar 2023 met een risico van een
half jaar.
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Wervenpark: het werk voor fase 1, aanleg damwanden, is uitgevoerd. Fase 2, aanleg
damwanden, start maart-april 2022. Gebleken is dat er zich een jonge bever heeft gevestigd,
waarvoor een ontheffing moet worden aangevraagd in het kader van de natuurwetgeving. Deze
procedure loopt. Daardoor is de oplevering van het Wervenpark met circa 1 jaar vertraagd tot
najaar 2023. Zie ook: link wervenpark: zie www.stadswerven.nl.
Met de Stichting Binnenvaart en de KNRM zijn afspraken gemaakt over de definitieve
ligplaatsen voor de Siegfried/Lashbak, de Veerdienst 3 en een derde schip en voor het boothuis
van de KNRM. Ook zijn afspraken gemaakt over de tijdelijke ligplaatsen in verband met het
vernieuwen van de damwanden aldaar. Deze werkzaamheden worden heden
voorbereid/uitgevoerd. Start voorjaar 2022.
Gebroeders de Koning is de aannemer voor de aanleg van nieuwe damwanden in vlek F en het
saneren en bouwrijp maken van vlek F. De bouwvergunning voor de damwanden is verleend.
In april 2022 is de aanbesteding afgerond voor de aanleg van een nieuwe damwand langs vlek
A – aan het Wantij.

Wat gaan we nog doen?
Activiteit

Fase

Algemeen

Voorbereiding

Brug

Gereed

Wervenpark

Planning

Benodigd Krediet

2021-2028

€ 3,91 mln.

gereed

€ 0,02 mln.

Uitvoering

2022-2023

€ 1,04 mln.

Deelgebied A

Voorbereiding

2022-2026

€ 7,40 mln.

Deelgebied B

Uitvoering

2022-2026

€ 1,59 mln.

Deelgebied C

Uitvoering

2022-2026

€ 5,84 mln.

Deelgebied D

Voorbereiding

2022-2027

€ 2,35 mln.

Deelgebied E

Uitvoering

2022-2023

€ 1,75 mln.

Deelgebied F

Voorbereiding

2022-2025

€ 7,48 mln.

Deelgebied G

Voorbereiding

2022-2028

€ 4,69 mln.

Deelgebied H

Uitvoering

2022-2025

€ 0,50 mln.

Deelgebied I

Voorbereiding

2022-2028

€ 5,63 mln.

Deelgebied J

Uitvoering

2022

€ 0,45 mln.
€ 42,65 mln.

Berekende rente en kostenstijging
Benodigd Krediet

€ 5,81 mln.
€ 48,46 mln.

Wat hebben we al gedaan?
Tot nu toe gerealiseerd
Het Masterplan Stadswerven dateert uit 2009. Onder het kopje 'eerdere besluitvorming' kunt u
teruglezen wat er sinds 2009 aan besluitvorming heeft plaatsgevonden. Hieronder staat opgesomd
welke activiteiten er in 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden:
2021
2021
2021
2021
2021

Overall planningen geactualiseerd
Grex 2021 geactualiseerd
Dwarsligger Kraanbaan deelgebied A gesloopt
Saneren en bouwrijp maken deelgebied A in voorbereiding
Aanleg damwand deelgebied A langs Wantij in voorbereiding
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2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
raad
2022
2022
2022

Aansluitingen fietspad op PC brug aangelegd
Uitvoering woonrijp maken B noord in uitvoering
Bouw The Yard gestart
Uitvoering damwand Wervenpark fase 1 afgerond
Uitvoering Wervenpark en hellingbanen in voorbereiding
Woningen Wervenkade in aanbouw
Saneren en bouwrijp maken deelgebied F in voorbereiding
Vernieuwen damwanden deelgebied F aanbesteed
Omgevingsvergunning damwanden deelgebied F aangevraagd.
Bouwprogramma vlek F vastgesteld
Herinrichting openbare ruimte Vlek I in voorbereiding
Ontheffing aanvraag landtong in voorbereiding
Groenplan opgesteld, RIB bij de raad en in uitvoering
Woningen Wantijhof opgeleverd
Woonrijp maken bij Wantijhof uitgevoerd
Technisch ontwerp gebouw A zuid(A3) afgerond
Taxatie ontwerp gebouw A (zuid) gestart
Ontheffing in het kader van de Natuurwet voor deelgebied G in voorbereiding
Ontheffing rivierrombout verleend
Herziening bestemmingsplan vastgesteld
Prins Clausbrug opgeleverd en in gebruik genomen
Grex 2022 geactualiseerd
Memorie van Antwoord verzonden naar raad van Arbitrage inzake PC Brug
Uitvoering herstel kade Noorderhoofd gestart (kadeproject)
Aanbesteding damwand A3 gestart
Saneren en voorbelasten waterbodem voor damwand A3 aanbesteed
Concept VO damwand A3 gereed
Woonrijp maken vlek B noord afgerond
Woonrijp maken rondom vlek C – the Yard in voorbereiding
Dempen noordelijke insteekhaven gestart
Start uitvoering damwanden fase 2 Wervenpark gestart
Ontheffing bever Wervenpark aangevraagd.
Omgevingsvergunning damwand vlek F ontvangen
Saneren, bouwrijp maken en aanleg damwand vlek F aanbesteed
Voorbereiding en uitvoering verplaatsen Siegfried en KNRM gestart
Ontheffing landtong, vlek G, aangevraagd
Bestemmingsplan 50 KV; zienswijzen beantwoord en voor besluitvorming naar college en
Verleggen kabels en leidingen in vlek I in voorbereiding
VO openbare ruimte vlek I naast Regiokantoor opgesteld
Afronden aanleg openbare ruimte vlek J in april

*In dit projectblad alleen de activiteiten opgenomen vanaf 2021. Eerdere gerealiseerde kunt u
teruglezen in het projectblad behorend bij Begroting 2022.
Communicatie
De huidige en toekomstige bewoners worden door middel van digitale nieuwsbrieven en via
Facebook geïnformeerd over de ontwikkelingen op Stadswerven. De nieuwsbrief verschijnt
regelmatig (om de 2 à 3 maanden). De website www.stadswerven.nl is per augustus 2021 bij de
gemeente in beheer, zodat het niet meer sec een verkoopsite is van OCW. Voor verkoopsite OCW
zie www.wonenopstadswerven.nl. De reactie van bewoners en belanghebbende op het groenplan
zijn beantwoord.
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Financiën en risico's
Actuele raming en dekking

De grex Stadswerven sloot per 1-1-2022 € 50,77 miljoen (nadelig).
Kosten

Gerealiseerde kosten (31-12-2021, incl. rente)

€ 92,13 mln.

Nog te realiseren kosten (incl. rente en kostenstijging)

€ 48,46 mln.

Totale kosten (incl. rente en kostenstijging)
Opbrengsten

Saldo

Gerealiseerde opbrengsten (31-12-2021)

€ 28,38 mln.

Nog te realiseren opbrengsten (incl. opbrengstenstijging)

€ 61,43 mln.

Totale opbrengsten (incl. opbrengstenstijging)

€ 89,82 mln.

Boekwaarde per 1-1-2022

€ 63,74 mln.

saldo nog te realiseren kosten en opbrengsten (incl. rente, inflatie en
opbrengstenstijging)

Voorziening

€ 140,59 mln.

€ -12,97 mln.

Eindwaarde per 31-12-2028

€ 50,77 mln.

Getroffen voorziening per 1-1-2022

€ 50,77 mln.

Het saldo van de grondexploitatie is de financiële vertaling van de uitgangspunten die vastgesteld
zijn tegelijkertijd met het openen van de grondexploitatie en de bijstellingen door de raad nadien.
Het verwezenlijken van deze uitgangspunten gaat gepaard met financiële risico’s. Het financieel
management omtrent de grondexploitatie impliceert naast het sturen op het financieel resultaat
daarom ook het sturen op risico’s. Het risicoprofiel van Stadswerven bedraagt per 1-1-2022 € 17,5
miljoen (90%). Dat is € 0,1 miljoen minder ten opzichte van 2021.
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Liquiditeitenplanning

Risico's en beheersmaatregelen
#
Risico's
1
Lagere grondopbrengsten dan getaxeerd
2
Niet kunnen ontwikkelen van de Vlijkade
(ter plaatse van data centrum)
3
Claim aannemer
4
Handhavingsverzoeken, meldingen
5
6.
7.
8.

Scopewijzigingen
Bezwaren in het kader van vergunningen,
natuurwet
Verjaring afspraken, onderzoeken als
gevolg van lange doorlooptijd
Vormfactor valt bij realisatie lager uit

Beheersmaatregel
Toetsen plannen op efficiency
Afwachten
Arbitragezaak loopt
Zorgvuldig en tijdig communiceren. Zo nodig en
waar mogelijk bijstellen.
Vasthouden aan kaders
Zorgvuldig en tijdig communiceren. Zo nodig en
waar mogelijk bijstellen.
Steeds toetsen en onderzoeken opnieuw
uitvoeren
Sturen op zo efficiënt mogelijke ontwerpen
bouwplannen

Kaders en uitgangspunten
Grondposities
Gemeente: binnen het ontwikkelgebied grotendeels gemeente eigendom. De diverse KV-gebouwen
zijn particuliere ontwikkelingen.
Contractuele kaders/overeenkomsten
Overeenkomst ter verwerving van kooprechten bouwgronden Plangebied De Stadswerven d.d. juli
2018. Van belang is hierbij op te merken dat de Ontwikkelingscombinatie de Werven (OCW) vanaf
2001 de ontwikkelrechten van vrijwel het gehele gebied had verkregen (zogenaamde claimgebied)
en dat daarvoor eerder in 2011 een overeenkomst is gesloten. Met het oog op de Europese
aanbesteding- en staatssteunregels heeft de overeenkomst in essentie het karakter van een
(raam)koopovereenkomst en niet van een samenwerkingsovereenkomst.
Looptijd overeenkomst
De een na laatste overeenkomst is mei 2011 in werking getreden en de laatste juli 2018. De
planning kent een doorlooptijd van 2011 tot en met 2027. De vigerende grondexploitatie loopt tot
31 december 2027. Behoudens tussentijdse beëindiging (surseance, faillissement etc.) eindigt de
overeenkomst op het moment waarop partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan.
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Algemene kenmerken contract:
1. Lang lopende, niet opzegbare overeenkomst, met wederzijdse verplichtingen.
2. Grondpositie en grondexploitatie volledig voor rekening gemeente.
3. Ontwikkelingscombinatie De Werven BV, na contractovername per 19 juni 2014,
Ontwikkelingscombinatie Stadswerven C.V. (OCW), heeft contractuele aanspraken
(ontwikkelrechten/rechten van koop) op en dus financieel belang bij nagenoeg het gehele
gebied Stadswerven Noord. Slechts deelgebied E is expliciet uitgezonderd van de kooprechten.
In het contract met OCW van juni 2018 is geregeld dat de gemeente de mogelijkheid krijgt om
in Stadswerven-noord 80 woningen uit te geven in particulier opdrachtgeverschap en dat OCW
plangebied A, met uitzondering van de punt van de Punt, voor haar rekening neemt.
4. In het recente contract van 2018 zijn tijdsafspraken gemaakt over de wijze waarop en de
termijnen waarbinnen de grondprijs per vlek wordt bepaald (ten opzichte van het contract uit
2011 is hier een versnelling in bereikt).
5. De gemeente is buiten de onder 3 genoemde uitzondering, niet vrij om rechtstreeks met
derden te onderhandelen/contracteren over de verkoop van gronden in Stadswerven-noord. De
Ontwikkelingscombinatie Stadswerven CV (OCW) is de eerst rechthebbende.
6. Binnen het plangebied Stadswerven, maar buiten de context van deze overeenkomst, vallen de
deelgebieden E en I en J in Stadswerven-zuid. Deze kunnen in afwijking van de planning met
OCW door de gemeente eerder worden ontwikkeld, voor zover dat niet concurrerend is met op
dat moment door de Ontwikkelingscombinatie De Werven BV (OCW) in ontwikkeling zijnde
deelgebieden. Ondertussen is vlek J (Wantijhof) opgeleverd en vlek E ((Wervenkade) in
aanbouw.
Betrokken private partijen
Ontwikkelingscombinatie Stadswerven C.V. waarin thans samenwerken:

AM BV.

Dura Vermeer Bouw Zuid West BV.

Aanneming Maatschappij J.P. van Eesteren BV.
Diverse aannemers saneren, bouw en woonrijp maken
Private partijen voor één locatie per partij:

NBU (gereed)

Bemog

Leyten (gereed)

Looye

CPO Minidorp (gereed)

Den Hoed

Isa beheer

Stoutgroep
Bestemmingsplan, stedenbouwkundig plan, et cetera
Masterplan: vastgesteld door de raad op 12 mei 2009.

Stedenbouwkundig Plan: vastgesteld door de raad op 26 januari 2010.

Beeldregieplan: vastgesteld door de raad op 26 januari 2010.

Bestemmingsplan De Stadswerven: vastgesteld door de raad op 1 mei 2005, goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten op 18 oktober 2005, in werking getreden op 22 december 2005.
Geactualiseerd bestemmingsplan vastgesteld door de raad op 10 mei 2016 en onherroepelijk
geworden. Herziening bestemmingsplan 2020 in procedure (sec woningaantallen).
Scope
Stadswerven bestaat uit een zuidelijk en een noordelijk deel. Het zuidelijk deel wordt begrensd
door de Noordendijk, de Oranjelaan, het Wantij en de Biesboschstraat. Het noordelijk deel door de
Merwede, het Wantij, de Merwedestraat en de bedrijfsbebouwing oostelijk van de
Papendrechtsestraat. Het inmiddels ge-verbouwde Energiehuis, de parkeergarage, de bioscoop, het
Energieplein en Villa Augustus maken geen onderdeel (meer) uit van het project. Delen van
Stadswerven-noord zijn overgedragen aan beheer. Stadswerven is een herstructureringsgebied van
(vooral) scheepsbouw en andere bedrijvigheid naar (binnen-) stedelijk wonen met voorzieningen.
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Het gaat om voorzieningen aan de noordzijde die een stedelijke menging van wonen met enkele
andere functies moet geven en een menging van wonen met meer grootschalige centrumachtige
voorzieningen aan de zuidzijde. In Stadswerven-zuid zijn ontwikkelingen gaande, bouw vlek J,
initiatieven ontwikkeling gebouwen 50 KV en 150 KV langs Oranjelaan, Regiokantoor, tijdelijke
huisvesting Brandweer, die invloed hebben op de omgeving met name op het gebied van parkeren,
die aandacht vragen vanuit het project.
Programma

Voorgaande besluitvorming
Orgaan Datum
Raad

Zaaknummer Besluit

28-2-2006 Grif/06/43

Aangaan Realisering/koopovereenkomst met Wantij Vastgoed BV inzake
Villa Augustus

Raad

9-9-2008

136088

Vaststellen van notitie “ambities en uitgangspunten Stadswerven 20052008”

Raad

12-5-2009

132239

Vaststellen van Masterplan Stadswerven

Raad

26-1-2010

290163

Instemmen met stedenbouwkundige uitwerking van Stadswerven c.a.
evenals de financiën, grondexploitatie, parkeerexploitatie en relaties met
externe partijen

Raad

23-11-2010

487463

Instemmen met tijdelijke invulling Biesboschhal door Dordtmij

Raad

11-1-2011

506909

Vaststellen van addendum Villa Augustus (geen wensen & bedenkingen)

Raad

18-1-2011

536801

Vaststellen van de voorovereenkomst met Leyten (geen wensen &
bedenkingen)

Raad

19-4-2011

575586

Vaststellen van de raamovereenkomst met Ontwikkelingscombinatie De
Werven BV (OCW)

Raad

24-4-2012

772307

Vaststellen van voorstellen met betrekking tot de bioscoop en
parkeergarage

College

22-10-2013

Nadere afspraken met de Ark van Noach

Raad

17-12-2013

1148416

Vaststellen van aanvullingen en wijzigingen op eerder vastgestelde
uitgangspunten Stadswerven

Raad

17-12-2013

1148361

Vaststellen van de bijgestelde grondexploitatie Stadswerven

Raad

17-12-2013

1157892

Vaststellen van de tweede herziening bestemmingsplan Stadswerven

College

20-2-2014

Vaststellen van Beheerplan Stadswerven-Zuid

College

15-5-2014

1200781

College

4-6-2014

728179

College

16-6-2014

College

15-7-2014

College

11-11-2014

Instemming met statutaire wijziging Ontwikkelingscombinatie De Werven
BV (OCW)
Instemmen met tijdelijke vestiging Warten auf der Fluss en permanente
handhaving van de Kraanbaan

1230267 Aangaan Allonge I met OCW inzake deelgebied B-zuid
728179

Aangaan aanvullende koopovereenkomst met Wolff Dordrecht BV inzake
verkoop grond ten bate van bioscoop

593326 Verkoop grond aan OCW ten bate van bouw 24 woningen noordrand B-zuid
Het beschikbaar stellen van een bedrag van € 150.000 voor geluidwerende
voorzieningen aan woningen Noordendijk en Biesboschstraat.

Raad

9-12-2014

College

20-1-2015

1341269

Raad

17-2-2015

Instemmen met de wijzigingen van het stedenbouwkundige plan van
1393541 Stadswerven deelgebied E en Wervenpark en akkoord te gaan met de
wijziging van de grondexploitatie.

College

20-1-2015

1341392

Raad

12-5-2015

College

1369189

1462132

8-9-2015
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Kennisnemen van de rapportage evaluatie beheersplan Stadswerven Zuid
van 2014, van 4 december 2014 en instemmen met het voorstel dat de
beheergroep haar werkzaamheden aanpast door twee keer per jaar ook alle
omwonenden uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst.

De raad te informeren over het voorontwerp voor de herinrichting van het
plein en de openbare ruimte in Stadswerven Zuid.
Actualiseren bestemmingsplan De Stadswerven (voorontwerp).

1486653 Verkoop grond aan OCW ten bate van bouw 23 woningen zuidrand B-noord
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College

8-3-2016

Vaststellen geactualiseerd bestemmingsplan Stadswerven.

Raad

10-5-2016

College

12-7-2016

1731958

Verkoop grond B-zuid aan OCW ten bate van bouw appartementengebouw
The Lighthouse

College

12-7-2016

1650591

Verkoop grond B-zuid aan Vario Ontwikkeling BV en Looye Vastgoed BV ten
bate van bouw appartementengebouw het Dok

Raad

Raad

20-12-2016

20-12-2016

Vastgesteld geactualiseerd bestemmingsplan.

1805482

Vaststellen herziene bouwgrondexploitatie Stadswerven en de begroting
met de derde verzamelwijziging te wijzigen.

1832339

Bestemmingsplan onherroepelijk. Medewerking aan burgerinitiatief Stichting
De Leefwerf, invulling varend erfgoed, zuidelijke insteekhaven.
Voorwaardelijk een subsidie beschikbaar te stellen van € 150.000. Mee te
werken aan een initiatief van de Stichting Leefwerf. Voor varend erfgoed in
de zuidelijke insteekhaven, voor maximaal zes schepen met een
oppervlakte gebruik van 25% van de haven.

1919544

Verkoop grond aan Stichting Minidorp in de Stad ten bate van bouw
appartementengebouw B-noord

College

27-6-2017

College

10-10-2017

1936408

Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet Prins Clausbrug

Raad

19-12-2017

2036098

Goedkeuring aanvullend krediet Prins Clausbrug.

Raad

19-12-2017

2076957

Raadsinformatiebrief Stichting Leefwerf de Biesbosch vka.

Raad

12-6-2018

2201348

RIB Nieuw contract OCW

Raad

28-8-2018

2201348

Raadsinformatiebrief inzake raamkoopovereenkomst OCW

Raad

11-12-2018

2287592

Herziening bouwgrond exploitatie

Raad

23-3-2021

2021-0016276 Herziening bestemmingsplan

Raad

29-6-2021

2021-0086625 Raadsinformatiebrief Groenplan Stadswerven

Raad

15-6-2021

2021-0080391 Raadsinformatiebrief Leefwerf, fase 2

Raad

14-12-2021

2021-0172059 Raadsinformatiebrief Stadswerven deelgebied A 'de Punt'

Raad
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SiSa-bijlage 2021
Gemeenten kunnen extra geld krijgen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit
zijn specifieke uitkeringen. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de SiSasystematiek. SiSa staat voor Single Information, Single Audit en is de wijze waarop onder andere
gemeenten, maar ook provincies en gemeenschappelijke regelingen, zich jaarlijks verantwoorden
naar het Rijk en provincies over de besteding van specifieke uitkeringen. Hieronder is de SiSa
bijlage 2021 gepresenteerd, die separaat wordt ingediend bij het Rijk.
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Ontvanger

A7

Juridische
grondslag

Uitkeringscode

JenV

Specifieke
uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022

Regeling specifieke uitkering
tijdelijke ondersteuning
toezicht en handhaving

Indicator
Besteding (jaar T-1, 15-31
december 2020)

Indicator
Besteding (jaar T, 1 januari-30
september 2021)

Indicator
Project afgerond in (jaar T)?
(Ja/Nee)

Indicator
Besteding (jaar T) (gedeeltelijk)
verantwoord o.b.v. voorlopige
toekenningen? (Ja/Nee)

Indicator
Eventuele toelichting als bij de
vorige indicator “nee” is ingevuld

Indicator

Gemeenten

JenV

A12B

Incidentele bijdrage
ondersteuning naleving
controle op
coronatoegangsbewijzen

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: A7/01
Indicator: A7/02
Indicator: A7/03
Indicator: A7/04
Indicator: A7/05
€0
€ 276.362 Ja
Nee
Naam veiligheidsregio
Besteding (jaar T)
Besteding volgens besluit van
Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee)
de veiligheidsregio uitgevoerd
T)
(Ja/nee)

Veiligheidsregio's

FIN

B2

Regeling specifieke uitkering
gemeentelijke hulp
gedupeerden
toeslagenproblematiek

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: A12B/01
Indicator: A12B/02
Veiligheidsregio Zuid-Holland
€ 183.485
Zuid
Besteding (T-1) - betreft nog niet Aantal (potentieel) gedupeerden
verantwoorde bedragen over
(als gemeld door
2020
Uitvoeringsorganisatie Herstel
Toeslagen aan de gemeente)
(jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/03

Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/04
€ 183.485 Ja

Ja
Cumulatief aantal (potentieel)
gedupeerden (als gemeld door
Uitvoeringsorganisatie Herstel
Toeslagen aan de gemeente)
(t/m jaar T)

Besteding (jaar T) werkelijke
kosten van onderdeel c (artikel
3)

Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/05

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten van
onderdelen c (artikel 3)

Gemeenten
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: B2/01
Indicator: B2/02
Indicator: B2/03
€0
445
445
€ 31.936
Normbedragen voor a, b en d
Normbedrag voor e (Ja/Nee)
Eindverantwoording (Ja/Nee)
(Ja/Nee) (vanaf 2021)
(vanaf 2021)
Nee: indicator B2/13 en B2/14 /
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2
Ja: indicator B2/21 en B2/22
Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/06
Ja
Reeks 1

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/07
Ja
Reeks 1

Aantal uitgewerkte plannen van
aanpakken (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte
plannen van aanpakken (t/m
jaar T)
Keuze werkelijke kosten
Keuze werkelijke kosten
Aard controle D2
Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/09
Indicator: B2/10
Besteding (jaar T) werkelijke
kosten van onderdeel e (artikel
3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten van
onderdelen e (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Aard controle R
Indicator: B2/13

BZK

C1

Regeling specifieke uitkering
Reductie Energiegebruik

Aard controle R
Indicator: B2/04

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/05
€ 31.936

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/08
Nee
Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke
kosten van onderdeel a, b en d
(artikel 3)
Keuze werkelijke kosten
Aard controle R
Indicator: B2/11

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T) werkelijke kosten van
onderdelen a, b en d (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten
Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/12

Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/14

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x
aantal (potentieel) gedupeerden

Normbedrag onderdeel a x
aantal (potentieel) gedupeerden
cumulatief (t/m jaar T)

Normbedrag onderdeel b x
aantal plannen van aanpak

Normbedrag onderdeel b x
aantal plannen van aanpak (t/m
jaar T)

Normbedrag onderdeel d x
aantal nazorgtrajecten

Normbedrag onderdeel d x
aantal nazorgtrajecten (t/m jaar
T)

Keuze normbedragen
Aard controle R
Indicator: B2/15
€ 169.100
Normbedrag onderdeel e
(afhankelijk van aantal
(potentieel) gedupeerde), indien
nog niet eerder opgegeven (jaar
T)
Keuze normbedragen

Keuze normbedragen
Keuze normbedragen
Keuze normbedragen
Keuze normbedragen
Keuze normbedragen
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/16
Indicator: B2/17
Indicator: B2/18
Indicator: B2/19
Indicator: B2/20
€ 169.100
€ 475.116
€ 475.116
€ 141.372
€ 141.372
Normbedrag onderdeel e
(afhankelijk van aantal
(potentieel) gedupeerde),
indien nog niet eerder
opgegeven (t/m jaar T)
Keuze normbedragen

Aard controle R
Aard controle n.v.t
Indicator: B2/21
Indicator: B2/22
€ 120.000
€ 120.000
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aantal woningen dat bereikt is
Aantal woningen waar
met het project (t/m jaar T)
energiebesparende
maatregelen plaatsvinden (t/m
jaar T)

Gemeenten
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01
Indicator: C1/02
Indicator: C1/03
Ja
5.951
4.620
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project
Bestedingen (jaar T) komen
Besteding (jaar T) aan
overeen met ingediende
afwijkingen
projectplan (Ja/Nee)

Alleen invullen bij akkoord
ministerie
Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/04
1 Activiteit 1: We informeren en
adviseren woningeigenaren.
2 Activiteit 2: We bieden kleine
energiebesparende
maatregelen.
3 Activiteit
3: We bieden advies
en hulp aan bij
woningeigenaren in Dordt West.
4 Activiteit 4: We organiseren
gebiedsgerichte advies- en
inkoopacties.
5
6
Kopie projectnaam/nummer

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Aard controle R
Indicator: C1/05

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/06

€ 33.907

Ja

€ 21.413

Ja

€0

Ja

€ 7.495

Ja

Cumulatieve totale bestedingen
(t/m jaar T)

Toelichting op afwijkingen

Aard controle R
Indicator: C1/07

Project afgerond in (jaar T)?
(Ja/Nee)
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Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

BZK

C9

Specifieke uitkering
woningbouwimpuls

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/08
1 Activiteit 1: We informeren en
adviseren woningeigenaren.
2 Activiteit 2: We bieden kleine
energiebesparende
maatregelen.
3 Activiteit 3: We bieden advies
en hulp aan bij
woningeigenaren in Dordt West.
4 Activiteit 4: We organiseren
gebiedsgerichte advies- en
inkoopacties.
5
6
Projectnaamnummer

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/09

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/11

Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/10

€ 48.433

Ja

€ 343.163

Ja

€ 30.231

Ja

€ 25.589

Ja

Aantal woningen waarvan bouw
is gestart in (jaar T) komt
overeen met fasering uit de
projectaanvraag (Ja/Nee)

Tranche 1 t/m 3

Aantal woningen cumulatief (t/m Realisatie maatregelen verloopt
jaar T)
conform fasering
projectaanvraag (Ja/Nee) - bij
Nee is indicator 08 verplicht

Totale besteding (jaar T)

Bestedingen in (jaar T) komen
overeen met aanvraag (Ja/Nee) bij Nee is indicator 08 verplicht

gerealiseerd

Alleen van toepassing voor
tranche 1 beschikkingen

Alleen van toepassing voor
tranche 1 en 2 beschikkingen

Gemeenten
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/01
Indicator: C9/02
1 WBI2 - Spuiboulevard
Nee
2 WBI3 - Maasterras
Nee
Weeskinderendijk fase 1
3
4
5
Kopie projectnaam/ nummer
Toelichting besteding (jaar T)
volgens projectplan

Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/03

Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/04

Aard controle R
Indicator: C9/05

Nee
Nee

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T)

Realisatie afwijkingen in (jaar T)

Cumulatieve realisatie
afwijkingen in (t/m jaar T)

Alleen van toepassing voor
tranche 3 beschikkingen
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/07
Indicator: C9/08
408264
1 WBI2 - Spuiboulevard
2 WBI3 - Maasterras
5254580
Weeskinderendijk fase 1
3
4
5
Kopie projectnaam/ nummer
Actualisatie financieel tekort
project

Alleen van toepassing voor
tranche 3 beschikkingen
Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/13
1 WBI2 - Spuiboulevard
2 WBI3 - Maasterras
Weeskinderendijk fase 1
3
4
5
Eindverantwoording (Ja/Nee)

BZK

C25

C31

€ 46.192
Besteding (jaar T)

Regeling vaststelling regels
verstrekken eenmalige
specifieke uitkering aan
gemeenten huisvesting
kwetsbare doelgroepen

Cumulatieve cofinanciering (t/m
jaar T)

Prijzen woningen komen
overeen met projectplan
(Ja/Nee)

Percentage gebouwde
Project afgerond (ja/nee)
betaalbare woningen ten
opzichte van het totaal aantal
gebouwde woningen (t/m jaar T)

Alleen van toepassing voor
tranche 3 beschikkingen
Aard controle R
Indicator: C9/15

Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/16
Ja
Ja

Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/17

Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/18

0
0

Nee
Nee

Cumulatieve bestedingen t/m
Berekende bate boven
(jaar T) exclusief bestedingen uit drempelwaarde ten behoeve
baten exploitatie
van benefit sharing

Aantal gerealiseerde
kwaliteitsdragers

Aantal gerealiseerde
kwaliteitsdragers

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Afspraak

Realisatie

Aard controle n.v.t.
Indicator: C25/02
Nee
Cumulatieve besteding (t/m jaar
T)

Aard controle R
Indicator: C9/12

€ 1.271.736
€ 945.420

Provincies en gemeenten

BZK

Aard controle R
Indicator: C9/11

€ 1.271.736
€ 945.420

€0
€0

Aard controle R
Indicator: C25/01

Aard controle R
Indicator: C9/10

Cumulatieve opbrengsten uit
grondverkopen en/of
kostenverhaal tot en met (jaar T)
conform projectaanvraag
Alleen van toepassing voor
tranche 3 beschikkingen

€ 408.264
€ 5.254.580

Aard controle R
Indicator: C9/14

Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/19
Nee
Besteding (jaar T) exclusief
Eindverantwoording (Ja/Nee)
bestedingen uit baten exploitatie

Beleidsregeling subsidies
Budget Investeringen
Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/09

Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/06
Nee

0
0

Aard controle n.v.t.
Indicator: C25/03

Alleen in te vullen na afloop
Alleen in te vullen na afloop
Alleen in te vullen na afloop
project
project
project
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: C25/04
Indicator: C25/05
Indicator: C25/06

€ 1.542.133
Besteding (jaar T) aan projecten Eventuele toelichting op niet
die niet zijn opgenomen in de
volgens plan/aanvraag
toezegging
uitgevoerde projecten

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Verplicht als bij indicator 03 een
bedrag is ingevuld
Gemeenten

BZK

C32

Aard controle R
Aard controlen n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: C31/01
Indicator: C31/02
Indicator: C31/03
Indicator: C31/04
Indicator: C31/05
€0
€0
€0
Nee
Beschikkingsnummer /naam
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 Toelichting (verplicht als bij start Eindverantwoording (Ja/Nee)
T)
augustus 2022 (Ja/Nee)
bouwactiviteiten (indicator 04)
'Nee' is ingevuld)

Regeling specifieke uitkering
ventilatie in scholen

Gemeenten

1
2
3
4
5
6
7
BZK

C41B

Regeling specifieke uitkering
flexibele inzet woningbouw

Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01
SUVIS21-00776366
SUVIS21-00795589
SUVIS21-00796170
SUVIS21-00796806
SUVIS21-00800596

Hieronder per regel één
provincie(code) selecteren en in
de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die provincie invullen

Aard controle R
Indicator: C32/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/03

Aard controle D2
Indicator: C32/04

€0
€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Besteding (jaar T) aan flexibele
ondersteuning, capaciteit en
expertise

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T) aan flexibele ondersteuning
capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m
jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/05

Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/06
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Aantal projecten dat (in jaar T) is Aantal projecten dat cumulatief
geholpen met middelen
(t/m jaar T) is geholpen met
middelen

SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/01
1 030008 Provincie Zuid-Holland
€0
2
3
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Aard controle R
Indicator: C41B/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/03
€0

Aard controle R
Indicator: C41B/04
€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/05
0

Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/06
0
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Kopie provinciecode

BZK

C43

Regeling reductie
energiegebruik woningen

Cumulatief aantal (t/m jaar T)
woningen dat in deze projecten
wordt gerealiseerd

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/07
Indicator: C41B/08
Indicator: C41B/09
Nee
1 030008 Provincie Zuid-Holland
0
2
3
Beschikkingsnummer/naam
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar Aantal bereikte woningen
T)

Toelichting

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

BZK

OCW

OCW

C62

D1

D8

Specifieke uitkering aan
gemeenten voor
de bekostiging van de
kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen
van
gedupeerden door de toeslage
naffaire

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/01
Indicator: C43/02
Indicator: C43/03
Indicator: C43/04
RREW2020-00449583
€ 410.761
€ 410.761
2.243
Aantal gedupeerden (artikel 1,
Berekening bedrag
Gederfde opbrengsten
Eindverantwoording (Ja/Nee)
lid 2)
uitvoeringskosten
(jaar T) die voortvloeien uit het
kwijtschelden van gemeentelijke
belastingen

Aard controle R
Aard controle R
Indicator: C62/01
Indicator: C62/02
243
€ 36.450 € 46.249
Correctie besteding 2020
Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten
Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten Regeling vsv
voor de jaren 2017 t/m 2020
Contactgemeenten

Aard controle R
Indicator: C62/03

Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/05

Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/06
Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/04
Nee

Bij een lagere besteding dient u
voor het bedrag een minteken
op te nemen

Aard controle R
Indicator: D1/01
€ 228.996
Onderwijsachterstandenbeleid Besteding (jaar T) aan
voorzieningen voor
2019-2022 (OAB)
voorschoolse educatie die
voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen (conform artikel
166, eerste lid WPO)

Aard controle R
Indicator: D1/02
€ 228.647
Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van kindcentra
en peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: D8/01
€ 5.071.455
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: D8/02
€ 1.350.614
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle R
Indicator: D8/03
€ 22.071
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: D8/04
€ 239.792
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/05

Aard controle R
Indicator: D8/06

Aard controle n.v.t.
Indicator: D8/07

Aard controle R
Indicator: D8/08

1
2
OCW

D10

Volwasseneneducatie

Verstrekte uitkering (jaar T)
(inclusief eventuele
prijsbijstelling)

Besteding (jaar T) van educatie

Reservering besteding van
Onttrekking besteding van
educatie in (jaar T) voor volgend educatie in (jaar T) van volgend
kalenderjaar (jaar T+1 )
kalenderjaar (jaar T+1 )

Contactgemeenten

OCW

D11

Regeling specifieke uitkering
extra financiële middelen
RMC-functie

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: D10/01
Indicator: D10/02
Indicator: D10/03
€ 1.032.720
€ 967.933
€ 155.299
Besteding (jaar T) contact
Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee)
gemeente
T)

Aard controle R
Indicator: D10/04
€0

Contactgemeenten

OCW

D12

Regionale meld- en
coördinatiefunctie

Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: D11/01
Indicator: D11/02
Indicator: D11/03
€ 210.430
€ 210.430 Ja
Besteding (jaar T)
Opgebouwde reserve ultimo
Eindverantwoording (Ja/Nee)
contactgemeente
(jaar T-1)

Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten Regeling vsv
voor de jaren 2021 t/m 2024
Contactgemeenten

OCW

OCW

D12A

D14

Regionaal programma
voortijdig schoolverlaten
Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten Regeling vsv
voor de jaren 2021 t/m 2024
Contactgemeenten

Regeling specifieke uitkering
inhalen COVID-19
gerelateerde
onderwijsvertragingen

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: D12/01
Indicator: D12/02
Indicator: D12/03
€ 1.112.696
€ 0 Nee
Besteding (jaar T)
Besteding aan contactschool
Totale besteding (jaar T) van
Opgebouwde reserve ultimo
contactgemeente
(jaar T)
educatie (automatisch ingevuld) (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: D12A/01
€0
Besteding (jaar T) maatregelen
artikel 3, lid 2, a t/m e samen
opgeteld

Aard controle R
Indicator: D12A/02
€ 492.383
Besteding (jaar T) voor tijdelijke
extra huur van bestaande
huisvesting indien deze extra
huisvesting nodig is voor de
uitvoering van maatregelen die
scholen of gemeenten in het
kader van het Nationaal
Programma Onderwijs nemen

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: D12A/03
Indicator: D12A/04
Nee
€0
€ 492.383
Besteding (jaar T) voor
Opgebouwde reserve ultimo
ambtelijke capaciteit van de
(jaar T-1)
gemeente of inkoop van
expertise voor de uitvoering van
het Nationaal Programma
Onderwijs

Aard controle R
Indicator: D14/01
€ 277.871
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: D14/02
€0
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering gemeenten t.b.v. het
Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle R
Indicator: D14/03
€ 48.230
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: D14/04
€0
Van andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering gemeenten t.b.v. het
Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t.
Indicator: D14/05

Aard controle R
Indicator: D14/06

Aard controle n.v.t.
Indicator: D14/07

Aard controle R
Indicator: D14/08
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Aard controle n.v.t.
Indicator: D12A/05
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1
2
IenW

E3

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai

Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door
meerwerk dat o.b.v. art. 126
Wet geluidshinder ten laste van
het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m
jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
Rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen
(Wgr)
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: E3/01
Indicator: E3/02
Indicator: E3/03
1 IenW/BSK-2021/120437
€0
€0
2
Kopie beschikkingsnummer
Cumulatieve bestedingen ten
Cumulatieve overige
laste van Rijksmiddelen (t/m jaar bestedingen (t/m jaar T)
T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

IenW

E19

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07
Indicator: E3/08
Indicator: E3/09
1 IenW/BSK-2021/120437
€0
€0
2
Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T) ten laste van Cumulatieve besteding (t/m jaar Cofinanciering (jaar T) ten laste
Rijksmiddelen
T) ten laste van Rijksmiddelen
van eigen middelen
uitvoeringspilots Ruimtelijke
Adaptatie tweede tranche

Aard controle R
Indicator: E3/04
€0

Aard controle R
Indicator: E3/05
€0

Aard controle R
Indicator: E3/06
€0

Cumulatieve Kosten ProRail
Correctie over besteding kosten
(t/m jaar T) als bedoeld in artikel ProRail (t/m jaar T)
25 lid 4 van deze regeling ten
laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/10

Aard controle R
Indicator: E3/11

€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/12
Nee

Totale cumulatieve
cofinanciering (t/m jaar T) ten
laste van eigen middelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

IenW

E20

Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: E19/01
Indicator: E19/02
Indicator: E19/03
Indicator: E19/04
Nee
€ 178.818
€ 296.704
€ 712.995
€ 713.995
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar Cumulatieve cofinanciering (t/m Project afgerond (alle
T)
jaar T)
maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Regeling stimulering
verkeersmaatregelen 20202021

Aard controle n.v.t.
Indicator: E19/05

Provincies en Gemeenten
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/01
Indicator: E20/02
Indicator: E20/03
Indicator: E20/04
€ 103.220
€ 125.270
€ 130.463
Nee
Naam/nummer per maatregel
Per maatregel, maatregel
De hoeveelheid opgeleverde
Eventuele toelichting, mits
afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
verkeersveiligheids-maatregelen noodzakelijk
per type maatregel (stuks,
meters)

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/05
1 102 Saneren paaltjes en
Nee
verticale elementen op of naast
fietspaden | aantal in st
2 108 Aanleg van een
Nee
kruispuntplateau ETW-ETW |
aantal in st

IenW

E27B

Brede doeluitkering verkeer
en vervoer (SiSa tussen
medeoverheden)

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/06

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/07

Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/08

0

3

Aantal in stuks. Betreft
Ijsselstraat (1 stuks) en
Oudelandstraat - kruising
Heijsterbachstraat (2 stuks).
Aantal in stuks. Betreft
Soembastraat (2 stuks) en
Amstelwijckweg (markering
rondom de elementen).
Aantal in meters, betreft Van
Gendtstraat

3 109 Aanleg van verticale
elementen voor korte
rechtstanden | aantal in st

Nee

3

4 117 Het volwaardig afwaarderen
van een gebiedsontsluitingsweg
50 km/uur naar een
erftoegangsweg 30 km/uur |
aantal in meters
5 122 Aanleg van een
kruispuntplateau ETW-ETW |
aantal in st
6 217 Het volwaardig afwaarderen
van een gebiedsontsluitingsweg
50 km/uur naar een
erftoegangsweg 30 km/uur |
aantal in meters
7
8
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Nee

170

Nee

0

Nee

0

Besteding (jaar T) ten laste van
provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Provinciale beschikking en/of
verordening

Correctie ten opzichte van tot
(jaar T) verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen
Indien de correctie een
vermeerdering van bestedingen
betreft, mag het alleen gaan
over nog niet eerder
verantwoorde bestedingen

Correctie ten opzichte van tot
(jaar T) verantwoorde overige
bestedingen
Indien de correctie een
vermeerdering van bestedingen
betreft, mag het alleen gaan
over nog niet eerder
verantwoorde bestedingen

Gemeenten en
Gemeenschappelijke Regelingen
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: E27B/01
Indicator: E27B/02
1 PZH-2013-438187235
€0
2
3
Kopie beschikkingsnummer
Cumulatieve besteding ten laste
van provinciale middelen
(t/m jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

IenW

E53

Aard controle R
Indicator: E27B/03

Aard controle R
Indicator: E27B/04

Aard controle R
Indicator: E27B/05

€ 1.670.018

Cumulatieve overige
bestedingen (t/m jaar T)

Toelichting

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor de komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: E27B/06
Indicator: E27B/07
Indicator: E27B/08
Indicator: E27B/09
Indicator: E27B/10
1 PZH-2013-438187235
€ 443.643
€ 9.872.517
Ja
2
3
Besteding (jaar T) ten laste van Cumulatieve besteding ten laste Daadwerkelijke startdatum van
Daadwerkelijke einddatum van
Ervaringen binnen 3 maanden
Regeling specifieke uitkering Beschikkingsnummer / naam
Rijksmiddelen
van Rijksmiddelen (t/m jaar T)
het project (dd/mm/jj)
het project (dd/mm/jj)
na afronding project gedeeld
Schone Lucht Akkoord
(ja/nee)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicator: E53/01
1 SPUKSLA-21-01979909
€ 12.500
2
3
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Aard controle R
Indicator: E53/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: E53/03
€ 12.500

Aard controle n.v.t.
Indicator: E53/04
1-11-2021

Aard controle n.v.t.
Indicator: E53/05
30-4-2022

Aard controle n.v.t.
Indicator: E53/06
Nee
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Kopie beschikkingsnummer
/naam

Jaar waarin het project is
opgenomen in een decentraal
uitvoeringsplan

Aard controle n.v.t.
Indicator: E53/07
1 SPUKSLA-21-01979909
2021
2
3
Eindverantwoording (Ja/Nee)

IenW

E58

Aard controle n.v.t.
Indicator: E53/09
Nee
Projectnaam / nummer
Besteding (jaar T)

Tijdelijke regeling specifieke
uitkering bodem
overbruggingsjaar 2021

Aard controle n.v.t.
Indicator: E58/01
1 IENW/BSK-2021/285669
€ 322.910
2
3
Eindverantwoording (Ja/Nee)

EZK

F1

Aard controle n.v.t.
Indicator: E53/08

Aard controle R
Indicator: E58/02

Regeling aankoop woningen
onder een
hoogspanningsverbinding

Aard controle n.v.t.
Indicator: F1/02
1
2
3
4
5
6
7
F9

Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: E58/03

Correctie besteding (jaar T-1)

Aard controle n.v.t.
Indicator: E58/04

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: E58/05

Aard controle n.v.t.
Indicator: E58/06

€ 322.910

Ja

€0

Nee

Is de bestemming gewijzigd
(Ja/Nee)

Indien woning verplaatst:
conform de ingediende
perceelschets (Ja/Nee)

Eindverantwoording per woning
(Ja/Nee)

Cumulatieve besteding ten laste
van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: E58/07
Nee
Totale Besteding (jaar T) ten last
van Rijksmiddelen (automatisch
berekend)

Aard controle R
Indicator: F1/01
€0
Projectnaam/UWHS-nummer
Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen per woning

EZK

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T)

UWHS170061
UWHS170098
UWHS170036
UWHS170129
UWHS170190

Regeling specifieke uitkering Projectnaam/nummer
Extern Advies Warmtetransitie

Aard controle R
Indicator: F1/03

Aard controle D1
Indicator: F1/04

€0
€0
€0
€0
€0

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Besteding (jaar T) ten laste van
Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste
van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Aard controle D1
Indicator: F1/05

Aard controle D1
Indicator: F1/06

Project afgerond in (jaar T)?
(Ja/Nee)

Aard controle R
Indicator: F1/07
€ 233.772
€ 335.932
€ 561.436
€ 277.281
€ 464.377

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Toelichting

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicator: F9/01
1 Transitievisie warmte
€ 20.660
2
3
Eindverantwoording (Ja/Nee)

SZW

G2

Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69
Participatiewet_gemeentedeel
2021
Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een Openbaar
lichaam opgericht op grond van
de Wgr

SZW

G2A

Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69
Participatiewet_totaal 2020

Gemeenten die uitvoering in
(jaar T-1) geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan een
Openbaar lichaam o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het totaal
(jaar T-1)

Aard controle R
Indicator: F9/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/03

Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/04

Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/05

€ 20.660

Ja

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Gemeente
I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Gemeente
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Gemeente
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G2/01
Indicator: G2/02
Indicator: G2/03
Indicator: G2/04
€0
€0
€0
€0
Besteding (jaar T)
Besteding (jaar T) Bbz 2004
Baten (jaar T) Bbz 2004
Baten (jaar T) WWIK (exclusief
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
levensonderhoud
levensonderhoud
Rijk)
10d Participatiewet

Aard controle R
Indicator: G2/05
€0
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz 2004)
Aard controle R
Indicator: G2/07
€0
Mutaties (dotaties en vrijval)
voorziening dubieuze debiteuren
als gevolg van kwijt te schelden
schulden gebundelde uitkering
Participatiewet (jaar T)

Gemeente
I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicator: G2/06
€0
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden
gebundelde uitkering
Participatiewet in (jaar T)
Gemeente
Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/06
Ja
Besteding (jaar T) algemene
Baten (jaar T) algemene
bijstand
bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente
I.1 Participatiewet (PW)

Gemeente
I.1 Participatiewet (PW)

Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz 2004)
Aard controle R
Indicator: G2/08
€0
Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Gemeente
Participatiewet (PW)
Aard controle D2
Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13
Indicator: G2/14
Nee
€0
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T-1) algemene
gemeente(code) uit (jaar T-1)
bijstand
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
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Gemeente
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Gemeente
I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicator: G2/09

Aard controle R
Indicator: G2/10

Aard controle R
Indicator: G2/11

Aard controle R
Indicator: G2/12

€0

€0

€0

€0

Baten (jaar T-1) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) IOAW

Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Besteding (jaar T-1) IOAZ
Rijk)

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
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(Dus: deel Openbaar lichaam uit
SiSa (jaar T-1) regeling G2B +
deel gemeente uit (jaar T-1)
regeling G2A)

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: G2A/01
Indicator: G2A/02
1 060505 Gemeente Dordrecht
€ 52.731.367
2
3
Hieronder verschijnt de
Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief
gemeente(code) conform de
Rijk)
keuzes gemaakt bij indicator
G2A/01
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

SZW

G3

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: G2A/07
Indicator: G2A/08
1 060505 Gemeente Dordrecht
€0
2
3
Hieronder verschijnt de
Baten (jaar T-1)
gemeente(code) conform de
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
keuzes gemaakt bij indicator
10d Participatiewet (excl. Rijk)
G2A/01
In de kolommen hiernaast de
Inclusief geldstroom naar
verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam
die gemeente invullen
I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: G2A/13
Indicator: G2A/14
1 060505 Gemeente Dordrecht
€ 3.190
2
3
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T)
Besluit bijstandverlening
kapitaalverstrekking (exclusief
zelfstandigen 2004 (exclusief kapitaalverstrekking
Rijk)
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen)_gemeentedeel
2021

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G2A/03
Indicator: G2A/04
€ 2.678.798

I.1 Participatiewet (PW)

€ 1.198.194

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Aard controle R
Indicator: G2A/05
€ 32.005

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R
Indicator: G2A/06
€ 152.921

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) WWIK
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicator: G2A/09

Aard controle R
Indicator: G2A/10

Aard controle R
Indicator: G2A/11

Aard controle R
Indicator: G2A/12

€ 94.364

€ 21.074

€0

€ 3.241.062

Baten vanwege vóór 1 januari
2020 verstrekt kapitaal
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Besteding (jaar T)
onderzoekskosten
artikel 52, eerste lid, onderdeel
b, Bbz 2004 (Bob)

Aard controle R
Indicator: G3/02
€0
BBZ vóór 2020 –
kapitaalverstrekking (exclusief
BOB)
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden van
achterstallige betalingen
kapitaalverstrekkingen BBZ in
(jaar T) (exclusief BOB)

Aard controle R
Indicator: G3/03
€0
BBZ vóór 2020 –
levensonderhoud en
kapitaalverstrekkingen (BOB)
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden
levensonderhoud BBZ en
achterstallige betalingen
kapitaalverstrekkingen BOB in
(jaar T)

Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G3/04
Indicator: G3/05
€0
€0
€0
BBZ vanaf 2020 –
Volledig zelfstandige uitvoering
kapitaalverstrekking
(Ja/Nee)

Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G3/07
Indicator: G3/08
€0
€0
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T-1)
gemeente(code) uit (jaar T-1)
kapitaalverstrekking
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicator: G3/09
€0
Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/10
Indicator: G3/11
Nee
€0
Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 Besteding (jaar T-1) Bob
Baten (jaar T-1) Bob (exclusief
januari 2020 verstrekt kapitaal
Rijk)
(exclusief Rijk)

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een Openbaar
lichaam opgericht op grond van
de Wgr.
Aard controle R
Indicator: G3/01
€0
BBZ vóór 2020 –
levensonderhoud (exclusief
BOB)
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden
levensonderhoud BBZ in (jaar T)
(exclusief BOB)

SZW

G3A

Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen)_totaal 2020

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Gemeenten die uitvoering in
(jaar T-1) geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan een
Openbaar lichaam o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het totaal
(jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar lichaam uit
SiSa (jaar T-1) regeling G3B +
deel gemeente uit (jaar T-1)
regeling G3)

Aard controle n.v.t.
Indicator: G3A/01
1 060505 Gemeente Dordrecht
2
3
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3A/01
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

SZW

G4

Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers
(Tozo) _gemeentedeel 2021

Aard controle R
Indicator: G3A/02
€ 8.400

Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden van
achterstallige betalingen
kapitaalverstrekkingen BBZ in
(jaar T)

Aard controle R
Indicator: G3A/03
€0

Aard controle R
Indicator: G3/06

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicator: G3A/04

Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicator: G3A/05

Aard controle R
Indicator: G3A/06

€ 64.798

€0

€0

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (overig)

Besteding (jaar T-1) uitvoeringsen onderzoekskosten artikel 56,
eerste en tweede lid, Bbz 2004
(exclusief Bob)
Inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: G3A/07
Indicator: G3A/08
1 060505 Gemeente Dordrecht
€ 21.745
2
3
Welke regeling betreft het?
Besteding (jaar T)
Besteding (jaar T)
levensonderhoud
kapitaalverstrekking

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)
€0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0
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Aard controle R
Indicator: G4/02

Aard controle R
Indicator: G4/03
€0
€0

Aard controle R
Indicator: G4/04
€0
€0

Aard controle R
Indicator: G4/05
€0
€0

Aard controle R
Indicator: G4/06
€0
€0
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3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1
april 2021)
4 Tozo 4 (geldend van 1 april
2021 tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1
oktober 2021)
Kopie regeling

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Aantal besluiten
levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten
kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0

Aard controle R
Indicator: G4/08

Aard controle R
Indicator: G4/09

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/10
Nee

0
0

Nee
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1
april 2021)
4 Tozo 4 (geldend van 1 april
2021 tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1
oktober 2021)
Levensonderhoud - Gederfde
baten die voortvloeien uit
kwijtschelden schulden
levensonderhoud Tozo in (jaar T)

Aard controle R
Indicator: G4/11
€0
Kopie regeling

0

0

0

0

0

0

Levensonderhoud- Mutaties
(dotaties en vrijval) voorziening
dubieuze debiteuren (jaar T) als
gevolg van kwijt te schelden
schulden levensonderhoud Tozo

Kapitaalverstrekkingen Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden van
achterstallige betalingen op
kapitaalverstrekkingen Tozo in
(jaar T)

Nee
Nee
Nee

Aard controle D2
Indicator: G4/12
€0
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht)

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/14
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

SZW

G4A

Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers
(Tozo) _Totalen 2020

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1
april 2021)
4 Tozo 4 (geldend van 1 april
2021 tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1
oktober 2021)
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicator: G4/13
€0
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking Tozo
buitenland (gemeente
Maastricht), aflossing

Aard controle R
Indicator: G4/15

Welke regeling betreft het?

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

Aard controle R
Indicator: G4/16

Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud

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

Aard controle R
Indicator: G4/17

Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking

Aard controle R
Indicator: G4/18

Baten (jaar T-1)
levensonderhoud

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (aflossing)

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: G4A/01
1 060505 Gemeente Dordrecht
2 060505 Gemeente Dordrecht
3 060505 Gemeente Dordrecht
4
5
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G4A/01

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4A/02

Aard controle R
Indicator: G4A/03

Aard controle R
Indicator: G4A/04

Aard controle R
Indicator: G4A/05

Aard controle R
Indicator: G4A/06

Tozo1
Tozo2
Tozo3

€ 6.979.732
€ 2.596.278
€ 653.803

€ 393.462
€ 334.563
€ 226.787

€ 29.089
€ 41.567
€ 65

€ 1.534
€0
€0

Hieronder verschijnt de keuze
regeling (Tozo 1,2, en 3)
conform de keuzes gemaakt bij
G4B/02

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (overig)

Aantal besluiten
levensonderhoud (jaar T-1)

Aantal besluiten
kapitaalverstrekking (jaar T-1)

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

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

SZW

G12

Kwijtschelden publieke
schulden SZW-domein
hersteloperatie
kinderopvangtoeslagaffaire_
gemeentedeel

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4A/07
1 060505 Gemeente Dordrecht
2 060505 Gemeente Dordrecht
3 060505 Gemeente Dordrecht
4
5
Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden
Bijzondere bijstand in (jaar T)

Aard controle R
Indicator: G4A/09

Aard controle n.v.t.
Indicator: G4A/08
Tozo1
Tozo2
Tozo3

€ 65
€0
€0

Gederfde baten die voortvloeien
uit kwijtschelden schulden Wet
Inburgering van 13 september
2012 in (jaar T)

Aantal gedupeerden (zoals
omschreven in artikel 1 van de
Regeling specifieke uitkering
compensatie van de kosten die
verband houden met het
kwijtschelden van publieke
schulden binnen het SZWdomein van de hersteloperatie
kinderopvangtoeslagaffaire
toeslagen)

Aard controle R
Indicator: G4A/10
2.284
730
207

Aard controle R
Indicator: G4A/11

Aard controle R
Indicator: G4A/12
€ 1.160.116
€0
€0

63
43
30

Alle gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel (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

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering
stimulering sport

Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G12/01
Indicator: G12/02
€0
€0
445
Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende
subsidie

Aard controle n.v.t.
Indicator: G12/03

Gemeenten
Aard controle R
Indicator: H4/01
€ 1.564.701
Activiteiten

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/02
€ 989.463
Totale werkelijke berekende
Werkelijke besteding voor de
Werkelijke besteding voor de
Werkelijke besteding voor de
Toelichting - Verplicht als het
subsidie per project (jaar T)
activiteiten inclusief btw x 17,5% activiteiten inclusief btw x 17,5% activiteiten inclusief btw x 17,5% een activiteit betreft welke NIET
in de toekenning meegenomen
(jaar T) Onroerende zaken
(jaar T) roerende zaken
(jaar T) overige kosten
is

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03
€ 391.904
1 nieuwbouw zwembad
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Aard controle R
Indicator: H4/04

Aard controle R
Indicator: H4/05
€ 391.904

Aard controle R
Indicator: H4/06
€0

Aard controle R
Indicator: H4/07

Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/08

€0
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2
3
4
5
6
7

nieuwbouw gymzalen
aanleg kunstgras
renovatie sportparken
aankoop machines
inventaris gymzalen
beveiliging en schoonmaak
gymzalen
8 extern advies en projectleiding
sportparken
9 beheer & exploitatie gymzalen
10 beheer & exploitatie sportparken

VWS

H7

11 Overige kosten
12
13
Regeling specifieke uitkering Projectnaam/nummer
aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling

€ 3.453
€ 201.545
€ 77.741
€ 25.207
€ 6.288

€ 3.453
€ 201.545
€ 77.741
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€ 25.207
€ 6.288
€ 16.562

€0
€0
€0
€0
€0
€0

€0

€ 17.892

€0

€0
€0

€ 62.134
€ 103.890

€0
€0

€0

€0

€ 82.848

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste
van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Project is volgens plan/aanvraag Toelichting
uitgevoerd (Ja/Nee)

Zelfstandige uitvoering

Inclusief uitvoering door derde
vanaf SiSa 2021
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

€ 16.562
€ 17.892
€ 62.134
€ 103.890
€ 82.848

Gemeenten

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: H7/01
Indicator: H7/02
1 SP/110599/2020
€ 105.918
€ 105.918
2
3
Volledige zelfstandige uitvoering Projectwerkzaamheden
(Ja/Nee)
afgerond? (Ja/Nee)

VWS

H8

Aard controle R
Indicator: H7/03

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: H7/06
Indicator: H7/07
Ja
Nee
Beschikkingsnummer
Totaal bedrag volgens
Besteding aanstellen
beschikking
sportformateur (jaar T)

Regeling Sportakkoord 20202022

Gerealiseerd
Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/02

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01
1 1036747
2
3
Kopie beschikkingsnummer

VWS

H12

H16

€ 42.546
Betreft jaar

Regeling Specifieke uitkering
ijsbanen en zwembaden

Aard controle n.v.t.
Indicator: H16/01
1 2020
2 2021
Naam locatie

VWS

H21

Specifieke uitkering
cliëntondersteuning

Aard controle n.v.t.
Indicator: H16/04
1 Sportboulevard
2 Zwembad De Dubbel
3 Stichting het Wantijbad
Dordrecht
4 Sportboulevard
5 Zwembad De Dubbel
6 Stichting het Wantijbad
Dordrecht
7
8
Gerealiseerde activiteit Inzet
projectleiding en/of Onderzoek
lokale versterking functie (in jaar
T) (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Indicator: H21/01

LNV

L5

Aard controle n.v.t.
Indicator: H7/05

Besteding uitvoering
sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding
aanstellen sportformateur (t/m
jaar T)

Cumulatieve besteding
uitvoering sportakkoord (t/m jaar
T)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle R
Indicator: H8/03
€0

Aard controle R
Indicator: H8/04
€ 76.773

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/05
€0

Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/06
€ 76.773

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/07
Indicator: H8/08
Nee
1 1036747
2
3
Is voldaan aan de uitvoering van Eindverantwoording? (Ja/Nee)
Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T)
het lokale preventieakkoord of
lokale preventieakkoorden of
aanpak? (Ja/Nee)
preventieaanpakken

Aard controle R
Indicator: H12/01
VWS

€ 265.426

Aard controle n.v.t.
Indicator: H7/04
Ja

Nee
Betreft pijler

Regiodeals 3e tranche

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: H12/02
Indicator: H12/03
Nee
Ja
Beschikkingsnummer / naam
Totale besteding

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicator: H16/02
Indicator: H16/03
SPUKIJZ21174
€ 687.672
SPUKIJZ21R2183
€ 532.889
Totale toezegging per locatie
Besteding per locatie
Verschil toezegging vs.
Besteding per locatie
(automatisch berekend)

Aard controle R
Indicator: H16/05
€ 571.483
€ 84.113
€ 32.076

€ 571.483
€ 84.113
€ 32.076

Aard controle n.v.t
Indicator: H16/07
€ 0 2020
€ 0 2020
€ 0 2020

€ 501.994
€ 20.127
€ 10.768

€ 501.994
€ 20.127
€ 10.768

€ 0 2021
€ 0 2021
€ 0 2021

Toelichting - indien bij H21/01
indicator Nee is ingevuld is een
toelichting verplicht

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar
T)

Aard controle R
Indicator: H16/08

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: H21/02
Indicator: H21/03
Indicator: H21/04
Indicator: H21/05
De SPUK client-ondersteuning
€0
€0
is op 13 december 2021
verleend. Gezien het korte
tijdsbestek zijn in 2021 geen
kosten gemaakt voor
projectleiding en/of onderzoek
Nee
lokale versterking functie.
Besteding per pijler (jaar T) ten
Cofinanciering per pijler (jaar T) Totale besteding per pijler (t/m
Totale cofinanciering per pijler
Toelichting
laste van Rijksmiddelen
jaar T)
(t/m jaar T)
Zelfstandige uitvoering (excl.
SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5/01

Aard controle R
Indicator: H16/06

Betreft jaar?

Aard controle R
Indicator: L5/02

Zelfstandige uitvoering (excl.
SiSa tussen medeoverheden)
Aard controle R
Indicator: L5/03

Inclusief uitvoering door derden

Aard controle R
Indicator: L5/04

Inclusief uitvoering door derden

Aard controle R
Indicator: L5/05

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5/06

1
2
3
4
5
6
Volledig zelfstandige uitvoering
(Ja/Nee)
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Totale uitvoeringskosten (t/m
jaar T)
Inclusief uitvoering door derden

Totale compensabele BTW (t/m
jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)
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Aard controle n.v.t.
Indicator: L5/07
LNV

L7B

Gebiedsnaam/nummer

Regeling specifieke uitkering
IBP-Vitaal Platteland

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5/08
Hieronder per regel één
provincie(code) uit (jaar T)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die provincie invullen

Aard controle R
Indicator: L5/09
Totale besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicator: L5/10
Totale cumulatieve besteding
(t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

SiSa tussen medeoverheden

Toelichting

Hier eventueel opmerkingen of
toelichtingen
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: L7B/01
Indicator: L7B/02
1 PZH-2021 -778463042
030008 Provincie Zuid-Holland

Aard controle R
Indicator: L7B/03
€ 356.319

Aard controle R
Indicator: L7B/04
€ 356.319

€ 284.403

€ 284.403

Aard controle n.v.t.
Indicator: L7B/05

Ja
2 PZH-2021-778285898

030008 Provincie Zuid-Holland

Nee

Aard controle n.v.t.
Indicator: L7B/06
Toekenning was in 2021. Er
heeft nog geen verantwoording
over 2020 plaatsgevonden
daarom alle kosten in L7B/03
opgenomen.
Toekenning was in 2021. Er
heeft nog geen verantwoording
over 2019 en 2020
plaatsgevonden daarom alle
kosten in L7B/03 opgenomen.

3
4
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Controleverklaring van de accountant
Volgt
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Bijlagen
Beleidsindicatoren
Met de basisset beleidsindicatoren van de VNG ziet iedere gemeente in Nederland hoe ze ervoor
staan. De set omvat 34 indicatoren, verdeeld over acht taakvelden. Met de tabel laten we, in
samenwerking met het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD), zien hoe Dordrecht er voorstaat
ten opzichte van de G40. In de toelichting is aangegeven wat er met de indicatoren wordt bedoeld
en plaatsen we enkele kanttekeningen.

jaar

Dordrecht
JS2021

Dordrecht
B2022

Dordrecht
JS2020

Dordrecht
B2021

2021

5,63

6,00

5,60

5,62

n.b.

2021

5,01

5,66

5,37

5,49

n.b.

apparaatskosten - kosten per inwoner (€)

2021

842,07

765,78

741,83

720,47

n.b.

externe inhuur - kosten als % van totale
loonsom + totale kosten inhuur externen

2021

21,11

6,95

19¹

6,60

n.b.

overhead - % van de totale lasten (%)

2021

5,02

7,49

3,51²

7,20

n.b.

2020

10

10

152,0

152,0

14

2020

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

winkeldiefstal - per 1.000 inwoners

2020

2,7

3,5

3,5

3,1

nnb

geweldsmisdrijven - per 1.000 inwoners

2020

6

6

6,8

6,8

5,5

diefstal uit woning - per 1.000 inwoners

2020

1,3

1,8

1,8

1,8

nnb

vernieling en beschadiging - per 1.000
inwoners

2020

7,2

7,2

7,5

7,0

7,50

indicator – eenheid

G40

bestuur en ondersteuning
formatie - FTE's per 1.000 inwoners
(FTE)
bezetting - FTE's per 1.000 inwoners
(FTE)

veiligheid
verwijzingen Halt - per 1.000 inwoners
12-17 jaar
jongeren met delict voor rechter- % van
12-21 jaar

economie
functiemenging - %

2020

51,9

51,9

51,5

51,5

54,9

banen - per 1.000 inwoners 15-64 jaar

2020

766,7

766,7

646,0

753,2

862,0

vestigingen - per 1.000 inwoners 15-64
jaar

2020

123,9

123,9

99,4

99,4

144,6

2020

1,4

15,0

15,0

22,0

3,1

2019

16

270,0

270,0

620,0

26

2020

2,3

2,5

2,5

2,5

2,1

2020

52,6

58

58

58

48,8

onderwijs
absoluut verzuim - aantal per gemeente
per 1.000 leerlingen
relatief verzuim - aantal per gemeente
per 1.000 leerlingen
voortijdige schoolverlaters - %

sport, cultuur, recreatie
niet-sporters - %

sociaal domein
kinderen in uitkeringsgezin - %

2020

8,0

8,0

8,0

9,0

7,0

netto arbeidsparticipatie - %

2020

65,7

65,7

66,5

66,5

67,5

werkloze jongeren - %

2020

3,0

2,0

2,0

3,0

2,0

Jaarstukken 2021 Dordrecht

346

personen met bijstandsuitkeringen - per
10.000 inwoners 18+
lopende re-integratievoorzieningen - per
10.000 inw. 15-64 jr

1e helft
2021

445,8

583,3

58,3

51,5

505,5

2020

238,1

238,1

20,4

24,8

190,4

jongeren met jeugdhulp - %

2020

12,3

13,8

13,4

13,4

11,2

jongeren met jeugdbescherming - %

2020

1,4

1,5

1,5

1,5

1,2

jongeren met jeugdreclassering - %

2020

0,4

0,5

0,6

0,5

0,4

1e helft
2021

780

850

81,0

81,0

699

cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners
volksgezondheid en milieu
huishoudelijk restafval - kg per inwoner³

2019

214

214

214

221,5

157

hernieuwbare elektriciteit - %⁴

2019

19,4

16,6

16,6

16,0

nnb

2021

227

206

206

187

261

nieuwbouw - per 1.000 woningen

2020

6,90

6,90

5,0

5,0

9,1

demografische druk (groen en grijs) - %³

2021

68,3

68,3

68,7

68,7

64,5

woonlasten éénpersoonshuishouden - €

2021

734

734

705

705

728

woonlasten meerpersoonshuishouden - €

2021

734

734

705

705

799

volkshuisvesting, RO en stedelijke
vernieuwing
WOZ-waarde woningen (gemiddelde) - x
€ 1.000

¹ Het percentage is in de realisatie per definitie hoger omdat in de begroting de volledige formatie
als vast personeel wordt geraamd, terwijl een deel wordt ingehuurd. Daarnaast wordt ook
ingehuurd op projecten, waar het budget in de begroting niet wordt opgesplitst naar
kostensoorten.
² Doordat de verkoopopbrengst van Eneco in reserves is gestort zijn de totale lasten in 2020
afwijkend van normaal, het percentage is daarmee vertekend (en niet vergelijkbaar).
³ Waarde van G40 berekend zonder Delft.
⁴ Waarde van G40 berekend zonder Sittard-Geleen.
De tabel bevat de Dordtse score op 34 indicatoren uit de basisset van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). De basisset is eind 2015 tot stand gekomen en in het voorjaar van
2016 voor het eerst door KING gevuld. Sindsdien zijn vijf indicatoren komen te vervallen:
hardekern jongeren, verkeersongevallen met een motorvoertuig, overige vervoersongevallen met
een gewonde fietser, bruto gemeentelijk product, achterstandsleerlingen. Vooral omdat de
gegevens niet meer worden bijgehouden of de indicator teveel is gewijzigd. Voor het thema
verkeer & vervoer zijn nu in het geheel geen indicatoren meer voorhanden.
In onderstaande tabel geven we per indicator de definitie en plaatsen we enkele kanttekeningen bij
de interpretatie van de cijfers.
indicator

definitie

Toelichting

veiligheid
verwijzingen Halt

jongeren met delict voor rechter
winkeldiefstal

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 Aantal verwijzingen kan ook
inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar (vanaf weerspiegelen hoe actief er op wordt
jaartal 2020, daarvoor was het per 10.000
ingezet
inwoners). Jongeren komen bij Halt terecht
omdat ze een grens hebben overschreden.
Ze hebben bijvoorbeeld een afvalbak
vernield, gespijbeld of een winkeldiefstal
gepleegd
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat
met een delict voor de rechter is verschenen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000

347

inwoners
geweldsmisdrijven

diefstal uit woning
vernieling en beschadiging

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000
inwoners (vanaf jaartal 2020, daarvoor was
het per 10.000 inwoners). Voorbeelden van
geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven,
levensdelicten zoals moord en doodslag en
dood en lichamelijk letsel door schuld
(bedreiging, mishandeling, etc.)
Het aantal diefstallen uit woningen, per
1.000 inwoners
Het aantal vernielingen en beschadigingen,
per 1.000 inwoners

economie
functiemenging

banen

vestigingen

De functiemengingsindex (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
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15-64 jaar. Gaat om personen
die minimaal 1 uur per week betaalde
activiteiten verrichten op of vanuit een
vestiging: meewerkende eigenaar (directie,
bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid,
zelfstandige beroepsbeoefenaar en/of
werknemer (inclusief uitzendkrachten)
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of
complex van ruimten of terreinen, benut
door een bedrijf voor uitoefening van de
activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit
tenminste één vestiging. Meerdere locaties
van een bedrijf binnen één postcodegebied
worden als één vestiging beschouwd

Streven kan zijn om werken en
wonen zoveel mogelijk in balans te
hebben en dus zo dicht mogelijk bij
de 50% uit te komen
Op basis van een enquête, dus
uitkomst omgeven door
nauwkeurigheidsmarges

onderwijs
absoluut verzuim
relatief verzuim

voortijdige schoolverlaters

Het aantal leerplichtigen dat niet staat
ingeschreven op een school
Het aantal leerplichtigen dat wel staat
ingeschreven op een school, maar
ongeoorloofd afwezig is (te laat, luxe
verzuim, te laat terug van vakantie of
signaalverzuim)
Het aandeel leerlingen (12 - 23 jaar) dat
voortijdig, dus zonder startkwalificatie, het
onderwijs verlaat.

sport, cultuur, recreatie
niet-sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten
opzichte van het totaal aantal inwoners

Enquêtegegeven, dus omgeven door
nauwkeurigheidsmarges

Kinderen tot 18 jaar die leven in een gezin
dat van een bijstandsuitkering moet
rondkomen
Het percentage van de werkzame
beroepsbevolking (15-74 jaar) ten opzichte
van de bevolking

Op basis van de CBS enquête
'Beroepsbevolking', dus omgeven
door nauwkeurigheidsmarges

sociaal domein
kinderen in uitkeringsgezin

netto arbeidsparticipatie

werkloze jongeren

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Het percentage werkeloze jongeren (16-22
jaar)

348

personen met bijstandsuitkeringen

lopende re-integratievoorzieningen

jongeren met jeugdhulp

jongeren met jeugdbescherming

jongeren met jeugdreclassering

cliënten met een
maatwerkarrangement

Het aantal personen met een
bijstandsuitkering op grond van de
Participatiewet (vanaf jaartal 2020 per
10.000 inwoners, daarvoor was het per
1.000 inwoners)
Voorzieningen die door een gemeente
worden ingezet nadat de gemeente heeft
vastgesteld dat een cliënt een belemmering
heeft die directe arbeidsinschakeling
bemoeilijkt (er is een afstand tot de
arbeidsmarkt). De voorziening is erop
gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van
een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op
de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is
(vanaf jaartal 2020 per 10.000 inwoners,
daarvoor was het per 1.000 inwoners).
Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij
psychische, psychosociale en of
gedragsproblemen, een verstandelijke
beperking van de jongere, of
opvoedingsproblemen van de ouders
Jeugdbescherming is een maatregel die de
rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als
een gezonde en veilige ontwikkeling van een
kind of jeugdige wordt bedreigd en
vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.
Een kind of jongere wordt dan 'onder
toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'
Jeugdreclassering is een combinatie van
begeleiding en controle voor jongeren vanaf
12 jaar die voor hun 18e verjaardag met de
politie in aanraking zijn geweest en een
proces-verbaal hebben gekregen. Indien de
persoonlijkheid van de dader of de
omstandigheden waaronder het misdrijf is
begaan daartoe aanleiding geven,
bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een
verstandelijke beperking, kan het
jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast
op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en
met 22 jaar.
Een maatwerkarrangement is een vorm van
specialistische ondersteuning binnen het
kader van de Wmo (vanaf jaartal 2020 per
10.000 inwoners, daarvoor was het per
1.000 inwoners).

Het zou beter zijn om deze indicator
te corrigeren voor de omvang van de
doelgroep. Streven is immers:
zorgen dat iedereen die een
voorziening nodig heeft, deze ook
krijgt

Voor deze drie indicatoren kan ook
gelden: hoe hoger, hoe beter. Dat
kan als je redeneert vanuit de
gedachte: iedere jongere met
behoefte aan hulp of bescherming
ook daadwerkelijk helpen

Idealiter geeft deze indicator weer of
de cliënten die een arrangement
nodig hebben, deze ook krijgen.

volksgezondheid en milieu
huishoudelijk restafval

hernieuwbare elektriciteit

Door of in opdracht van de gemeente bij
huishoudens ingezameld afval (inclusief door
scholen, verenigingen en
liefdadigheidsorganisaties ingezameld
textiel, oud papier en karton). Omdat het
afval van kleine winkels en dergelijk vaak
tegelijk met het afval van huishoudens
wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet
afkomstig zijn van huishoudens
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die
is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of
biomassa. Het gaat hier om het gebruik

Op basis van een schriftelijke
vragenlijst onder alle Nederlandse
gemeenten. Ruim 90 procent
retourneert een bruikbare vragenlijst

Vanwege de grote verschillen in
scores zetten we vraagtekens bij de
juistheid ervan

volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
WOZ-waarde woningen
nieuwbouw

Jaarstukken 2021 Dordrecht

De gemiddelde WOZ waarde van woningen
(koop en huur)
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000
woningen

349

demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot
20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot
de personen van 20 tot 65 jaar (niet
werkende bevolking/werkende bevolking)
woonlasten éénpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per
jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt
aan woonlasten (onroerendzaakbelasting,
afvalstoffenheffing en rioolheffing)
woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per
jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt
aan woonlasten (onroerendzaakbelasting,
afvalstoffenheffing en rioolheffing)

Overzicht primitieve begroting en afwijkingen
2021
Op verzoek van de raad is in de jaarstukken een aansluitingsoverzicht opgenomen waarbij
zichtbaar is gemaakt op basis van welke besluiten de primair vastgestelde begroting is gewijzigd en
is gekomen tot de geactualiseerde begroting. De realisatie wordt vervolgens afgezet tegen de
geactualiseerde begroting. De verschillen tussen de laatste twee wordt toegelicht in het onderdeel
verschillenanalyse programma's.

Jaarstukken 2021 Dordrecht

350

Bedragen x € 1.000
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Lasten

Baten

Primaire Begroting 2021

25.748

8.430

-

221005

Integratie Uitk. Inburgering

221007

Dak en thuisloosheid

221009

Budgetoverheveling 2020 naar 2021

221022

Inzet corona Rijkscompensatie Sociaal Domein

221036

Bodemsanering 2021

221099

2e verzamelwijziging 2020

221100

1e verzamelwijziging 2021

Reserves

Saldo
17.319

-440

-

-

-440

-2.456

-

-

-2.456

4.413

-

-4.413

-

-1.180

-

-

-1.180

-688

-

-

-688

-82

-

-

618

2.833

-57

14

-1.363

221200

2e verzamelwijziging 2021

2.253

221400

Bestuursrapportage 2021

1.116

-

-82

-

-2.272
877
1.116

3.553

2.847

-5.832

-5.126

Actuele Begroting 2021

29.301

11.277

-5.832

12.192

Af: realisatie 2021

23.993

10.464

-5.437

8.092

5.308

-813

-395

4.100

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Lasten

Baten

Reserves

Saldo

Primaire Begroting 2021

15.771

377

-518

14.875

Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021

Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma)

221009

Budgetoverheveling 2020 naar 2021

375

-

-375

221100

1e verzamelwijziging 2021

22

-

-3

221200

2e verzamelwijziging 2021

410

-

221400

Bestuursrapportage 2021

Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021

19

-

410

140

-

-

140

947

-

-378

569

Actuele Begroting 2021

16.717

377

-896

15.444

Af: realisatie 2021

17.298

886

-972

15.440

-581

509

76

4

Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma)
Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Lasten

Baten

Reserves

Saldo

Primaire Begroting 2021

45.734

22.114

-538

23.082

221009

Budgetoverheveling 2020 naar 2021

510

-

-510

-

221024

Prof. Langeveldweg

408

-

-408

-

221030

Spoorzone

623

-

-623

-

221032

Maasterras weeskinderendijk en cs breed

206

-

-206

-

221035

Dordtwijkzone Stadspark

120

-

-120

-

221099

2e verzamelwijziging 2020

-93

-

-

-93

221100

1e verzamelwijziging 2021

210

889

917

238

20

221200

2e verzamelwijziging 2021

489

-39

221400

Bestuursrapportage 2021

636

254

221600

GRP

548
382

979

320

-3.441

-2.783

4.087

1.424

-4.371

-1.708

Actuele Begroting 2021

49.821

23.538

-4.909

21.374

Af: realisatie 2021

48.547

23.478

-5.186

19.883

1.274

-60

277

1.491

Lasten

Baten

Reserves

Saldo

255.817

60.167

-2.490

193.160

Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021

Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma)
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Primaire Begroting 2021
221005

Integratie Uitk. Inburgering

440

-

-

221007

Dak en thuisloosheid

491

-

1.965

919

-

-919

1.143

-

221009

Budgetoverheveling 2020 naar 2021

221022

Inzet corona Rijkscompensatie Sociaal Domein

221099

2e verzamelwijziging 2020

165

221100

1e verzamelwijziging 2021

4.156

187

221200

2e verzamelwijziging 2021

8.487

221400

Bestuursrapportage 2021

6.428

221600

GRP

Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021

465

-

-

440
2.456
1.143

-

165

-662

3.307

6.639

-100

1.748

-540

-1.355

5.613

-

-

465

22.693

6.286

-1.071

15.337

Actuele Begroting 2021

278.510

66.453

-3.561

208.496

Af: realisatie 2021

270.950

65.428

-3.046

202.476

7.560

-1.025

-515

6.020

Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma)

Jaarstukken 2021 Dordrecht
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Lerend en Ondernemend Dordrecht

Lasten

Baten

Reserves

Saldo

Primaire Begroting 2021

32.216

11.879

-6.287

14.050

221004

Grondtransactie onderwijshuisvesting

143

221013

Herstelplan Dordtse economie

535

-

221014

Investeringen Agenda Dordrecht 2030

600

-

221022

Inzet corona Rijkscompensatie Sociaal Domein

38

-

-

38

221029

Vaccinatielocatie Amstelwijck

200

-

-

200

-115

-143

-

-650

-

-600

-

221099

2e verzamelwijziging 2020

-3.248

-

3.250

3

221100

1e verzamelwijziging 2021

4.070

1.182

367

3.255

221200

2e verzamelwijziging 2021

-11

465

516

221400

Bestuursrapportage 2021

6.541

6.299

40

-

242

8.869

7.831

2.739

3.777

Actuele Begroting 2021

41.085

19.711

-3.548

17.826

Af: realisatie 2021

41.538

21.832

-2.397

17.309

-453

2.121

-1.151

516

Gezond en Levendig Dordrecht

Lasten

Baten

Reserves

Saldo

Primaire Begroting 2021

35.300

5.273

-5.721

24.307

726

258

Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021

Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma)

221001

Sportacc Schenkeldijk

221009

Budgetoverheveling 2020 naar 2021

221011

0,5 Kunstgrasveld Krommedijk en trafo Schenkeldijk

221037

Raadsvoorstel Sportvrijstelling

221099

2e verzamelwijziging 2020

8

221100

1e verzamelwijziging 2021

1.434

253

1.196

2.376

221200

2e verzamelwijziging 2021

1.949

1.955

-543

-549

221400

Bestuursrapportage 2021

1.963

935

-132

896

Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021

12.162

7.417

-2.013

2.732

Actuele Begroting 2021

47.462

12.690

-7.734

27.038

Af: realisatie 2021

43.138

13.350

-6.050

23.738

4.324

660

-1.684

3.300

Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma)

2.030

-

-468

0

-2.030

-

44

8

-36

-

4.008

4.008

-

-

-

-

8

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Lasten

Baten

Reserves

Saldo

Primaire Begroting 2021

20.116

16.333

-1.367

2.416

-1.057

688

-169

51

221036

Bodemsanering 2021

1.745

-

221100

1e verzamelwijziging 2021

1.501

1.281

221200

2e verzamelwijziging 2021

-3

221400

Bestuursrapportage 2021

389

-

10

7

222

91

258

3.633

1.503

-1.125

1.004

Actuele Begroting 2021

23.749

17.837

-2.492

3.420

Af: realisatie 2021

22.920

18.473

-1.302

3.145

829

636

-1.190

275

Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021

Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma)
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Lasten

Baten

Reserves

Saldo

Primaire Begroting 2021

46.861

58.165

12.989

1.685

221009

Budgetoverheveling 2020 naar 2021

-80

-

221015

Opening BIE Oranjepark

5.950

80

1.792

-4.157

-

221016

DKIV fase twee en drie

1.740

1.742

2

221017

Financieel afsluiten project NDB

3

3

221019

Voorbereidingskrediet onderzoek varianten Landbouwweg

221020

Grondexploitaties 2021-2025

221024

Prof. Langeveldweg

221027

75

-

-

0

-

-

-75

-

-2.273

5.085

7.358

-

5.111

3.833

-1.279

-

Realisatie Zuidelijk Stationsgebied Dordrecht

448

435

-13

221031

Admiraalsplein

413

177

-236

221032

Maasterras weeskinderendijk en cs breed

195

195

-

-

-0
-0

221033

Bouwhuyslocatie

200

200

-

-

221039

Spuiboulevard oude locatie Stadskantoor

330

330

-

-

221099

2e verzamelwijziging 2020

560

-

-560

221100

1e verzamelwijziging 2021

1.334

387

-924

22

221200

2e verzamelwijziging 2021

-9.112

-10.963

-1.382

469

221400

Bestuursrapportage 2021

713

1.669

5.768

4.887

-1.346

-465

Actuele Begroting 2021

52.629

63.052

11.643

1.220

Af: realisatie 2021

67.282

65.157

-2.626

-501

-14.653

2.105

14.269

1.721

Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021

Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma)

Jaarstukken 2021 Dordrecht

-

-

-956

352

Financiën van Dordrecht

Lasten

Baten

Reserves

Saldo

Primaire Begroting 2021

37.056

327.609

-340

-290.892

221008

Lening Stichting Vorrinklaan

221018

Transitiekosten GRD

221029

Vaccinatielocatie Amstelwijck

221099

2e verzamelwijziging 2020

99

99

221100

1e verzamelwijziging 2021

1.580

221200

2e verzamelwijziging 2021

221400

Bestuursrapportage 2021

221600

GRP

1

1

3.800

-

-200

-

-

-

-3.800

-

-

-200

-

-

3.837

-4.738

-6.995

1.824

3.841

-1.533

-3.549

918

11.022

2.412

-7.692

-

-

2.318

2.318

Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021

10.340

18.800

-7.658

-16.118

Actuele Begroting 2021

47.397

346.409

-7.998

-307.010

Af: realisatie 2021

45.171

351.922

-8.619

-315.370

2.226

5.513

621

8.360

Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma)
TOTAAL GEMEENTE DORDRECHT
Primaire Begroting 2021
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2021
Actuele Begroting 2021
Af: realisatie 2021
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma)

Jaarstukken 2021 Dordrecht

Lasten

Baten

Reserves

Saldo

514.620

510.348

-4.272

0

72.051

50.995

-21.055

0

586.671

561.343

-25.327

0

580.837

570.990

-35.635

-25.787

5.834

9.647

10.308

25.788

353

Overzicht taakvelden
In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht om de
begrotingsrealisatie op te stellen aan de hand van taakvelden. Met deze bijlage geven we hier
invulling aan. Met behulp van deze gegevens kunnen gemeenten onderling beter worden
vergeleken.
Rekening onderverdeeld naar taakvelden
Nr.

Taakveld

0.1

Bedragen x €1.000
Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

Bestuur

4.906

161

4.745

0.2

Burgerzaken

7.365

5.023

2.342

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

12.599

5.939

6.659

0.4

Overhead

44.606

952

43.654

0.5

Treasury

-13.619

3.925

-17.543

148

12.930

-12.782

1.148

12.785

-11.638

0.63 Parkeerbelasting

68

5.588

-5.521

0.64 Belastingen Overig

69

6.990

-6.921

0

314.120

-314.120

3.029

1.857

1.172

187

154

32

310.294

345.928

-35.634

11.290

0

11.290

8.236

1.420

6.817

20.976

2.899

18.077

5.434

3.338

2.096

579

247

333

0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen

0.7
0.8

Algemene uitkering en overige uitkeringen
Gemeentefonds
Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10 Mutaties reserves
1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.2

Openbare orde en Veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.3

Recreatieve Havens

2.4

Economische Havens en waterwegen

2.211

500

1.711

2.5

Openbaar vervoer

2.147

568

1.579

3.1

Economische ontwikkeling

6.679

4.811

1.869

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

769

8.484

-7.715

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.191

842

1.349

3.4

Economische promotie

4.064

327

3.737

4.1

Openbaar basisonderwijs

261

0

261

4.2

Onderwijshuisvesting

13.987

7.312

6.675

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

18.950

11.843

7.107

5.1

Sportbeleid en activering

2.299

248

2.051

5.2

Sportaccommodaties

14.579

8.357

6.223

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Musea

8.048

458

7.590

9.358

1.910

7.448

5.4
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5.5

Cultureel erfgoed

702

5

697

5.6

Media

2.921

0

2.921

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.292

2.264

13.028

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

18.934

559

18.375

6.2

Wijkteams

18.272

0

18.272

6.3

Inkomensregelingen

80.027

59.594

20.433

6.4

Begeleide participatie

21.710

0

21.710

6.5

Arbeidsparticipatie

12.972

12

12.960

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.107

51

2.056

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

25.140

0

25.140

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

34.160

0

34.160

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

46.981

1.752

45.229

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

5.818

0

5.818

7.1

Volksgezondheid

5.326

81

5.246

7.2

Riolering

11.864

13.238

-1.374

7.3

Afval

15.721

17.434

-1.713

7.4

Milieubeheer

5.155

1.200

3.955

7.5

Begraafplaatsen

2.618

2.958

-339

8.1

Ruimtelijke ordening

4.871

1.412

3.459

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

48.060

40.017

8.043

8.3

Wonen en bouwen

9.621

6.427

3.194

891.130

916.920

-25.787

2021

2021

2021

Lasten

Baten

Saldo

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

Programma taakvelden
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Bedragen x € 1.000

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Nr.

Taakveld

0.1

Bestuur

4.906

161

4.745

0.2

Burgerzaken

7.356

5.013

2.344

0.8

Overige baten en lasten

2.809

1.839

970

2.1

Verkeer en vervoer

688

108

580

2.2

Parkeren

11

11

0

2.5

Openbaar vervoer

30

0

30

3.1

Economische ontwikkeling

3.750

3.016

734

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.105

39

2.066

6.3

Inkomensregelingen

2

0

2

7.4

Milieubeheer

1.173

253

920
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8.1

Ruimtelijke ordening

8.3

Wonen en bouwen

0.10

1.049

0

1.049

113

25

88

Geraamd totaal saldo baten en lasten

23.992

10.465

13.528

Mutaties reserves

266.383

271.820

-5.436

290.375

282.285

8.092

2021

2021

2021

Geraamd resultaat

Leefbaar en Veilig Dordrecht
Bedragen x € 1.000

Leefbaar en Veilig Dordrecht
Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

11.290

0

11.290

1.2

Openbare orde en Veiligheid

5.942

886

5.056

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

65

0

65

17.297

886

16.411

0

972

-972

17.297

1.858

15.439

2021

2021

2021

Lasten

Baten

Saldo

Geraamd totaal saldo baten en lasten
0.10

Mutaties reserves
Geraamd resultaat

Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Bedragen x € 1.000

Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Nr.

Taakveld

0.64

Belastingen Overig

0

6.060

-6.060

2.1

Verkeer en vervoer

18.462

2.592

15.870

2.3

Recreatieve Havens

570

247

324

2.4

Economische Havens en waterwegen

1.806

407

1.399

2.5

Openbaar vervoer

52

39

13

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

11.148

114

11.035

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

293

0

293

6.3

Inkomensregelingen

14

0

14

7.2

Riolering

11.864

13.238

-1.374

7.4

Milieubeheer

405

87

317

8.1

Ruimtelijke ordening

1.672

542

1.130

8.3

Wonen en bouwen

2.261

152

2.109

48.547

23.478

25.070

8.666

13.852

-5.186

57.213

37.330

19.884

Geraamd totaal saldo baten en lasten
0.10

Mutaties reserves
Geraamd resultaat
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Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Bedragen x € 1.000

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

2021

2021

2021

Lasten

Baten

Saldo

835

512

323

8

0

8

Nr.

Taakveld

1.2

Openbare orde en Veiligheid

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

16.536

519

16.016

6.2

Wijkteams

18.272

0

18.272

6.3

Inkomensregelingen

78.468

59.594

18.874

6.4

Begeleide participatie

21.710

0

21.710

6.5

Arbeidsparticipatie

12.972

12

12.960

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.105

0

2.105

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

25.140

0

25.140

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

34.160

0

34.160

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

46.981

1.752

45.229

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

5.818

0

5.818

7.1

Volksgezondheid

5.326

81

5.246

7.5

Begraafplaatsen

2.618

2.958

-339

270.949

65.428

205.522

2.639

5.685

-3.046

273.588

71.113

202.476

2021

2021

2021

Lasten

Baten

Saldo

4

4

0

159

11

148

Geraamd totaal saldo baten en lasten
0.10

Mutaties reserves
Geraamd resultaat

Lerend en Ondernemend Dordrecht
Bedragen x € 1.000

Lerend en Ondernemend Dordrecht
Nr.

Taakveld

0.64

Belastingen Overig

0.8

Overige baten en lasten

3.1

Economische ontwikkeling

2.929

1.795

1.134

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.184

205

1.979

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.191

842

1.349

4.2

Onderwijshuisvesting

13.987

7.312

6.675

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

17.412

11.663

5.749

5.6

Media

2.672

0

2.672

41.538

21.832

19.706

8.408

10.805

-2.397

49.946

32.637

17.309

Geraamd totaal saldo baten en lasten
0.10

Mutaties reserves
Geraamd resultaat
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Gezond en Levendig Dordrecht
Bedragen x € 1.000

Gezond en Levendig Dordrecht

2021

2021

2021

Lasten

Baten

Saldo

9

10

-2

Nr.

Taakveld

0.2

Burgerzaken

2.1

Verkeer en vervoer

21

0

21

2.3

Recreatieve Havens

9

0

9

2.4

Economische Havens en waterwegen

98

93

5

3.4

Economische promotie

4.064

327

3.737

4.1

Openbaar basisonderwijs

261

0

261

5.1

Sportbeleid en activering

2.299

248

2.051

5.2

Sportaccommodaties

14.579

8.357

6.223

5.3

8.048

458

7.590

5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Musea

9.334

1.910

7.424

5.5

Cultureel erfgoed

158

0

158

5.6

Media

249

0

249

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.008

1.947

2.062

43.137

13.350

29.788

1.461

7.511

-6.050

44.598

20.861

23.738

2021

2021

2021

Lasten

Baten

Saldo

307

0

307

Geraamd totaal saldo baten en lasten
0.10

Mutaties reserves
Geraamd resultaat

Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Bedragen x € 1.000

Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Nr.

Taakveld

2.4

Economische Havens en waterwegen

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.530

180

1.350

6.3

Inkomensregelingen

1.534

0

1.534

7.3

Afval

15.721

17.434

-1.713

7.4

Milieubeheer

3.576

859

2.717

8.1

Ruimtelijke ordening

251

0

251

22.919

18.473

4.446

329

1.631

-1.302

23.248

20.104

3.144

Geraamd totaal saldo baten en lasten
0.10

Mutaties reserves
Geraamd resultaat
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Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Bedragen x € 1.000

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

2021

2021

2021

Lasten

Baten

Saldo

Nr.

Taakveld

0.63

Parkeerbelasting

68

5.588

-5.521

0.8

Overige baten en lasten

54

0

54

1.2

Openbare orde en Veiligheid

1.459

22

1.437

2.1

Verkeer en vervoer

1.805

199

1.606

2.2

Parkeren

5.424

3.328

2.096

2.5

Openbaar vervoer

2.064

529

1.535

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-1.415

8.279

-9.694

5.4

Musea

24

0

24

5.5

Cultureel erfgoed

544

5

539

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

70

204

-134

8.1

Ruimtelijke ordening

1.899

870

1.029

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

48.060

40.017

8.043

8.3

Wonen en bouwen

7.227

6.117

1.110

67.283

65.158

2.124

15.666

18.292

-2.626

82.949

83.450

-502

2021

2021

2021

Geraamd totaal saldo baten en lasten
0.10

Mutaties reserves
Geraamd resultaat

Algemene Dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen
Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

12.599

5.939

6.659

0.5

Treasury

-13.619

3.925

-17.543

0.61

OZB woningen

148

12.930

-12.782

0.62

OZB niet-woningen

1.148

12.785

-11.638

0.64

Belastingen Overig

65

925

-860

0.7

0

314.120

-314.120

6.3

Algemene uitkering en overige uitkeringen
Gemeentefonds
Inkomensregelingen

9

0

9

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2

51

-49

8.3

Wonen en bouwen

20

134

-114

372

350.809

-350.438

Mutaties reserves

1.405

6.758

-5.352

Geraamd resultaat

1.777

357.567

-355.790

Geraamd totaal saldo baten en lasten
0.10

Jaarstukken 2021 Dordrecht

359

Overhead
Bedragen x € 1.000

Overhead

2021

2021

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

0.4

Overhead

44.606

952

43.654

0.8

Overige baten en lasten

7

7

0

44.613

959

43.654

5.337

8.603

-3.266

49.950

9.562

40.388

2021

2021

2021

Lasten

Baten

Saldo

Geraamd totaal saldo baten en lasten
0.10

Mutaties reserves
Geraamd resultaat

Vennootschapsbelasting
Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting
Nr.

Taakveld

0.9

Vennootschapsbelasting

187

154

32

Geraamd totaal saldo baten en lasten

187

154

32

Geraamd resultaat

187

154

32

Toelichting op de Staat van de reserves
Voor het financiële overzicht van de reserves, inclusief de verschillen tussen begroot en werkelijk,
verwijzen we naar de Staat van reserves. Enkel afwijkingen boven de € 100.000 worden toegelicht.
100 Algemene reserve
De toevoeging aan de Algemene Stadsreserve is € 15.752.000 hoger dan begroot door:

een verschil van € 13.697.000 tussen het verwachte rekeningresultaat over 2021 van
€ 3.068.000 (Bestuursrapportage 2021) wat in werkelijkheid pas geboekt kan worden na
vaststelling van het definitieve jaarrekeningresultaat 2021 en de storting van de definitieve
afwikkeling van het jaarrekeningresultaat van 2020 van € 16.765.000 conform raadsbesluit op
22 juni 2021

vrijval van € 2.054.379 conform de uitgangspunten uit de Nota Reserves en Voorzieningen van
de reserves Regionaal ruimtelijk economisch domein (€ 930.283), Frictiekosten
organisatieontwikkeling (€ 985.963) en Regionale samenwerking ruimtelijk economisch domein
(€ 138.133).
110 Algemene reserve Grondbedrijf
De storting is € 8.754.000 lager dan begroot door lagere winstnames (€ 7,2 miljoen) en mutaties
in verliesvoorzieningen (€ 1,6 miljoen).
De onttrekking is € 6.824.000 hoger dan begroot door een verhoging van de verliesvoorziening (€
6,1 miljoen) en een hogere verrekening (€ 0,7 miljoen).
304 Reserve parkeervoorziening
De storting is € 654.000 hoger dan begroot, omdat:

door corona de lasten voor zowel parkeren op straat als in de garage lager zijn (€ 220.000).
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de twee projecten mantelzorg parkeeroplossing en parkeren in de wijken doorschuiven naar
2022. De uitvoering van werkzaamheden duurt langer dan gedacht en hierdoor lopen de
werkzaamheden uit (€ 434.000).

De onttrekking is € 343.000 lager dan begroot, omdat het aantal bezoekers aan de stad is
achtergebleven door corona.
307 Reserve exploitatieresultaten
De storting is € 8.442.000 hoger dan begroot, omdat het hier gaat om een niet begrote technische
boeking van de budgetoverhevelingen 2020-2021.
308 Bestemmingsreserve AD2030 Reserve Spoorzone
De onttrekking is € 722.000 lager dan begroot, omdat een groot gedeelte van de werkelijke
voorbereidings-, communicatie-, management- en onderzoekskosten voor 'Spoorzone algemeen'
doorschuiven naar 2022 (€ 326.000), de milieu effecten rapportage (MER) en het
stedenbouwkundig plan voor het Maasterras e.o. pas in 2022 worden opgesteld (€ 117.000) en
voor de Zuidelijke stationsomgeving de aanbesteding van het Weizigtpark door vertraging is
doorgeschoven naar 2022 (€ 279.000).
309 Reserve Afschrijving
De storting is € 12.663.000 lager dan begroot, omdat de kosten van onderliggende projecten door
vertraging pas in 2022 optreden. Het betreft onder andere de projecten:

Schenkeldijk en Krommedijk (€ 850.000).

Parkeervoorziening Spuiboulevard (€ 640.000).

Stadswerven INFRA (€ 112.000).

Westelijke Dordtse Oever (€ 1.310.000).

Spartelvijver (€ 689.000).

Engelenburgerbrug (€ 700.000).

Geluidsschermen Amstelwijck (€ 6.652.000).

Dordt West (Oud Krijspijn, Crabbehof et cetera) (€ 1.070.000).

Zuidelijke stationsgebied (€ 642.000).
De hoogte van de reserve Afschrijving moet op 31 december exact gelijk zijn aan de onderhanden
werk positie (tot op heden gemaakte kosten) van de projecten waarvan de afschrijving wordt
gedekt vanuit de reserve Afschrijving.
310 Reserve Dak- en Thuisloosheid
De onttrekking is € 354.000 lager dan begroot, omdat er vertraging in de uitvoering van de 'Visie
Opvang' is ontstaan door corona.
315 Bestemmingsreserve afval
De toevoeging aan de reserve afval is € 295.000 hoger dan begroot. Voor afval is er sprake van
een zogeheten gesloten exploitatie, wat betekent dat we het resultaat verrekenen met de reserve
afval. In 2021 was dit een positief resultaat van € 295.000, wat vooral is ontstaan door lagere
kosten voor de inzameling en verwerking van afval. Conform de vaste systematiek is dit resultaat
toegevoegd aan de reserve afval.
316 Reserve Dienstverlening Drechtsteden
De onttrekking is € 195.000 hoger dan begroot. De gereserveerde middelen maken deel uit van de
regionale exploitatie van Dienstverlening Drechtsteden. Omdat deze middelen geen deel mogen uit
maken van het eigen vermogen, wordt de reserve opgeheven en is het gereserveerde bedrag
overgeboekt naar de balans.
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319 Reserve Crisis en Herstel
De onttrekking is € 112.000 lager dan begroot, omdat een aantal maatregelen pas in de loop van
2021 zijn opgestart en doorlopen in 2022.
320 Regionale samenwerking in het economisch domein
Deze reserve is vorig jaar gevormd voor € 1.259.000 (vanuit jaarrekeningresultaat 2020) voor de
middelen die zijn overgekomen vanuit de GR Drechtsteden (GRD). Omdat het regionale middelen
betreft is (verplicht) sprake van vreemd vermogen, in plaats van eigen vermogen. Hierdoor
onttrekken we het volledige bedrag uit deze reserve, het gaat om € 1.259.000 en dat is € 506.000
meer dan begroot. Van dit budget is € 329.000 in 2021 benut, de resterende € 930.000 wordt als
vreemd vermogen op de balans geplaatst en blijft beschikbaar voor de regionale taken in het
economisch domein.
323 Gemeentelijke Stadsvernieuwingsreserve
De onttrekking is € 132.000 lager dan begroot, omdat de bouw van een fietsenstalling bij het
station Stadspolders is vertraagd. Deze vertraging is ontstaan, doordat in de eerste helft van 2021
bodemverontreiniging is aangetroffen rond de bouwlocatie. In de tweede helft van dat jaar is het
project verder vertraagd als gevolg van interne personele wisselingen.
325 AD2030 Reserve Dordtwijkzone 2030
De onttrekking is € 114.000 lager dan begroot, omdat de projectorganisatie pas opgezet kon
worden eind december 2021 na besluitvorming over het voorbereidingsbudget, waarna de
voorbereiding van het project aansluitend is opgestart.
331 AD 2030 Reserve Dordts Leerprogramma
De lasten zijn incidenteel € 575.000 lager dan begroot, omdat:

de geraamde uitgaven van het programma ook de eerste helft van het schooljaar 2022
betreffen.

de aanvragen van elf Dordtse basisscholen voor het Dordtse Leerprogramma vertraging
opliepen door corona.
364 Bestemmingsreserve Onderhoudsfonds VGB
De onttrekking is € 153.000 hoger dan begroot, omdat in de prognose voor 2021 het planmatig
onderhoud voor theatertechniek Energiehuis niet is meegenomen.
366 Programmeringsreserve musea
De onttrekking is € 132.000 lager dan begroot, omdat het tekort op de exploitatie van het
Dordrechts museum lager is uitgevallen door fondsbijdragen en het doorschuiven van kosten van
de Cuyptentoonstelling naar volgend jaar.
368 Bestemmingsreserve beleidswensen
De onttrekking is € 1.604.000 lager dan begroot.

De onttrekking voor de verduurzaming van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is
€ 176.000 lager dan begroot, omdat sprake was van een capaciteitsvraagstuk, de
inventarisatie van de duurzaamheidsmaatregelen wordt in 2022 door een hiervoor aangestelde
projectleider afgerond.

De onttrekking voor het uitvoeringsbudget van de sociaal pontonnier is € 294.000 lager dan
begroot, omdat het uitvoeringsbudget vooral voor kleinere maatwerk-uitgaven voor de
multiprobleem-gezinnen is ingezet. Er was in toenemende mate sprake van oplossingen buiten
de bestaande systeemkaders voor multiprobleem-gezinnen, met name op het gebied van
huisvesting.

De onttrekking voor het uitvoeringsbudget Engelenburgerbrug is € 700.000 lager dan begroot,
omdat bepaalde werkzaamheden langer duren dan gepland, worden de daaropvolgende
werkzaamheden doorgeschoven naar 2022.
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De onttrekking aan de reserve Beleidswensen voor de calamiteitenroute Staart is € 258.000
lager dan begroot, omdat de afronding van de route aan de Staart in 2022 zal plaatsvinden en
daarmee de resterende uitgaven in 2022 zullen plaatsvinden.
De overige kleine afwijkingen zijn € 176.000.

378 Bestemmingsreserve Frictiekosten Organisatieontwikkeling
Het doel van de reserve is vervallen. Het saldo van € 985.963,39 is toegevoegd aan de Algemene
Stadsreserve conform de Nota Reserves en Voorzieningen.
388 Reserve GRD Transitiekosten
De onttrekking is € 1.672.000 lager dan begroot, omdat de transitiekosten voor het invlechten van
de GR Drechtsteden (GRD) lager zijn. Dit komt met name doordat een deel van de werkzaamheden
pas in 2022 kan worden afgerond.
395 Bestemmingsreserve AD2030 Res geluidsscherm Amstelwijck-Gez Park
De onttrekking is € 6.652.000 lager dan begroot, omdat de werkelijke uitvoering pas in 2022
plaatsvindt en een bijdrage van de ontwikkelaar niet begroot was.
398 AD2030 Res Parkeervoorziening Spuiboulevard
De onttrekking is € 640.000 lager dan begroot, omdat de werkzaamheden voor de aanvulling op de
parkeervoorziening Spuiboulevard zijn vertraagd.
401 SI-impuls fiets
De onttrekking uit de reserve impuls fiets is € 130.000 lager dan begroot. Voor het fietsprogramma
was een uitvoeringsbudget van ruim € 400.000 beschikbaar. Dit is het bedrag dat is toegekend bij
de vaststelling van het programma, aangevuld met het restantbudget van het programma 2019.
Omdat bij vaststelling van het programma nog niet duidelijk was welke maatregelen op welk
moment zouden plaatsvinden is het budget grotendeels in het eerste jaar van het programma
begroot en nemen we het restant steeds mee naar het opvolgend jaar. Op basis hiervan resteert er
vanuit 2021 € 130.000, wat we inzetten in het laatste jaar van het fietsprogramma. In totaal is er
hiermee in 2022 ongeveer € 200.000 beschikbaar.
404 SI-Sociaal domein en sociale infrastructuur
De onttrekking is € 128.000 hoger dan begroot, met name omdat de fasering c.q. uitvoering van
interventies (waaronder het FLITS-project voor beschikkingsvrije ambulante jeugdhulp) over de
jaarschijven 2021 en 2022 anders verliep dan geraamd.
411 SI- B10 Hofkwartier
De onttrekking is € 316.000 lager dan begroot omdat:

de geplande uitgaven voor de reeds gestarte werkzaamheden voor de herpositionering van het
Hof in 2022 worden besteed (€ 246.000).

Programmering van de eerste vrije Statenvergadering volgend op de Cuyp tentoonstelling
doorschuift naar volgend jaar (€ 90.000).

Een bijdrage van € 20.000 is verstrekt in het tekort op het project Rivier, boot, stad.
422 SI – Bodemsanering
De onttrekking is € 637.000 lager dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat een aantal projecten zijn
vertraagd, dan wel doorlopen in 2022. Voor 2022 gaat een nieuw jaarprogramma bodemsanering
naar de raad, waarbij de niet ingezette middelen worden meegenomen.
432 SI-W20 Dordt West
De onttrekking is 1.070.000 lager dan begroot, voornamelijk omdat de voorbereiding, de
onderzoeken en de afstemming meer tijd kosten bij een aantal projectonderdelen van Dordt West
(Crabbehof, Van Kinsbergenstraat, Fietspad Patersweg en het Admiraalsplein).
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442 Bestemmingsreserve SI-Spoorzone_Spuiboulevard
De onttrekking aan de reserve is € 113.000 lager dan begroot omdat er minder is uitgegeven aan
het Verkeersstructuurplan Spuiboulevard in 2021. Voor het Verkeersstructuurplan was in 2021 een
voorbereidingsbudget van ongeveer € 365.000 beschikbaar. Wegens personele wisselingen heeft
de voorbereiding een tijdje stilgelegen, waardoor de kosten ook lager waren dan begroot.
Inmiddels is de voorbereiding weer in volle gang en is de verwachting dat we de voorbereidingsfase
in 2022 kunnen afronden.
453 SI Zuidelijk stationsgebied
De onttrekking is € 642.000 lager dan begroot, omdat de aanbestedingen van WeizigtPark en de
fietsenstalling (aanbesteding door ProRail) zijn vertraagd vanwege de procedure rondom de
kapvergunning.
455 SI-Reserve Upgrade Viersprong
De onttrekking is € 501.000 lager dan begroot, omdat voor de planontwikkeling voor de upgrade
van de Viersprong meer tijd nodig is. Naar verwachting zal de afronding van de upgrade in 2022
plaatsvinden.
460 Bestemmingsreserve SI-Westelijke Dordtse Oever
De onttrekking is € 1.310.000 lager dan begroot, omdat de sloop van het pand aan de
Rijksstraatweg is uitgesteld tot 2022 (€ 157.000), een deel van de kosten voor de infra een jaar
doorschuift (€ 124.000) en er niet begrote inkomsten zijn gerealiseerd op de hoofdinfra
(€ 68.000).
493 Bestemmingsreserve Stadswerven
De onttrekking is € 112.000 lager dan begroot, omdat de aanwending van de reserve is gekoppeld
aan het investeringsvolume van Wervenpark Stadswerven. De investering is vertraagd, waardoor
ook de inzet van de reserve lager is.
494 SI-Sportpark
De onttrekking is € 1.587.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van de verplaatsing van v.v.
Dubbeldam enigszins vertraagd is en daarmee de bijbehorende uitbetaling van schadeloosstelling
en subsidie aan v.v. Dubbeldam en de uitvoering van de veldwerkzaamheden door de gemeente.
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Investeringskredieten
In 2021 is uitvoering gegeven aan een groot aantal investeringsprojecten. Een deel van deze
projecten is afgerond en wordt financieel afgesloten per 31-12-2021. De overige projecten lopen
door in 2022 waarbij het resterende budget vanuit 2021 wordt overgeheveld naar 2022.
De producten 'Bouwgronden Wonen zonder exploitatie' en 'Bedrijventerreinen' blijven buiten
beschouwing. Deze producten maken onderdeel uit van het Grondbedrijf en worden toegelicht in de
paragraaf Grondbeleid.
De onderstaande tabel geeft inzicht in de resterende budgetten per product voor de
investeringsprojecten die nog niet zijn afgerond.

Programma
Samenwerkend en Verbindend
Dordrecht

Product

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Brandweer

Publieke dienstverlening

89

-

89

-283

-283

-

-

-

-

Constructies
Ecologie
Groen
Havenexploitatie
Hoofdinfrastructuur
Openbare verlichting
Riolering
Soc.
Herstructureringswijken/Dordt
West
Verkeersmeubilair en VRI's

9.551
202
6.010
423
435
120

5.326
6
84
2.275
126
378
423

4.225
-6
118
3.735
297
57
-303

1.783
175

631
98

1.152
77

Wegen

3.332

2.161

1.171

Sociale veiligheid
Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Begroting Realisatie Restant

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Onderwijshuisvesting
Plechtigheden (Essenhof)

461
298

450
27

11
271

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Droge- en natte bedrijven

4.687

3.513

1.174

Gezond en Levendig Dordrecht

Kunst en Geschiedenis
Recreatie

375
1.958

143
1.870

231
87

740

-

740

-

-

-

165

50

115

Verkeersveiligheid

1.270

508

762

Algemene Dekkingsmiddelen

Budget Vastgoed

4.108

1.844

2.263

Overhead

Overhead

200

167

33

36.098

19.798

16.300

Sport
Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Duurzaamheidscentrum Weizigt

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Parkeren

Totaal kredieten die doorlopen in 2022 (restant wordt overgeheveld)

De verschillen die optreden zeggen (nog) niets over het verwachte resultaat van de onderliggende
projecten. De meeste investeringsprojecten zijn meerjarig en bovenstaande tabel geeft enkel
inzicht in de begrote en gerealiseerde budgetten voor 2021. Na het bijstellen van de budgetten in
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de verzamelwijziging is er € 16,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit betekent dat er
vertraging optreedt binnen de planning van diverse projecten. Dit is een verschijnsel wat jaarlijks
speelt, maar wat zich in 2021 versterkt als gevolg van, onder andere, intern personeelsverloop en
krapte op de arbeidsmarkt. Deze vertraging op de planning hoeft overigens niet te betekenen dat
de opleverdatum van een investeringsproject ook direct vertraagt.
Er is een aantal grote projecten waarbij de financiële realisatie een stuk lager is dan begroot.
Voorbeelden van deze projecten zijn de geluidsschermen in Amstelwijck (€ 6,6 miljoen), Huis van
Stad en Regio (€ 1,6 miljoen), Westelijke Dordtse Oever (€ 1,2 miljoen) en de
herstructureringsprojecten in Dordt West (€ 1,2 miljoen). Deze vier projecten vertegenwoordigen
tweederde deel van het totale restantbudget.
Af te sluiten investeringskredieten
In 2021 zijn ook diverse projecten afgerond. Als dit het geval is worden de bijbehorende kredieten
ook afgesloten. Hierbij kan sprake zijn van overschrijding of juist gedeeltelijke vrijval van
investeringskredieten. In totaal is er in 2021 sprake van een vrijval van bijna € 0,6 miljoen.
Onderstaande tabel geeft per product inzicht in de overschrijding of vrijval van de
investeringskredieten.

Programma

Product

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Constructies
Ecologie
Groen
Havenexploitatie
Hoofdinfrastructuur
Openbare verlichting
Riolering
Verkeersmeubilair en VRI's
Wegen

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Onderwijshuisvesting

Gezond en Levendig Dordrecht

Binnenstad
Recreatie
Sport

Duurzaam en Innovatief
Dordrecht
Bouwend en Bereikbaar
Dordrecht
Algemene Dekkingsmiddelen

Duurzaamheidscentrum Weizigt
Exploitatie gemeentelijke
eigendommen
Parkeren
Beleggingen
Budget Vastgoed

Overhead

Overhead

Totaal kredieten die worden afgesloten per 31-12-2021

Begroting Realisatie Restant
-277
156
310
18
55
40
5.057

-4
148
272
55
8
5.057

-272
8
37
18
31
0

571

486

85

116
74
1.254

35
115
1.069

81
-41
185

130

127

2

5.912
247

5.537
254

375
-7

20.000

20.000

-0

1.672

1.523

149

88

177

-89

35.421

34.859

563

Op de producten Vastgoed, Exploitatie gemeentelijke eigendommen, Sport en Ecologie is het
verschil meer dan € 100.000.
Bij Vastgoed is dit een optelling van meerdere kleine voordelen. De belangrijkste hiervan is een
voordeel van € 70.000 op de aankoop van de panden aan de Savorin Lohmanweg 100 en 110. Bij
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Exploitatie gemeentelijke eigendommen is er sprake van een voordeel op de transacties van
erfpachtgronden. Bij Sport is een voordeel ontstaan op de kosten van een kunstgrasmat aan
Sportpark Krommedijk. Op het product Ecologie is sprake van een nadeel, dit is het gevolg van een
overschrijding binnen het project Nieuwe Dordtse Biesbosch.
De kapitaallasten in de meerjarenbegroting worden voor de afgeronde projecten berekend op de
daadwerkelijke lasten in plaats van op de begrote lasten. De verschillen die hierbij optreden
worden verwerkt in de Eerste Verzamelwijziging 2022, de Bestuursrapportage 2022 en de
Begroting 2023.

Vereenvoudigde staat van gewaarborgde
geldleningen
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Naam instelling

Doel van de geldlening

Restantbedrag van de
geldlening aan het begin
van het dienstjaar

Waarvan
door de
gemeente
geborgd

Bedrag van de Totaalbedrag van
Waarvan door
in 2021 nieuw
de gewone en
Restant lening
de gemeente
gewaarborgde
buitengewone
eind 2021
gewaarborgd
geldleningen
aflossing 2021

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (BIJZONDERE BORGSTELLING VANWEGE WETTELIJKE BEPALINGEN) + OVERIGE VERBONDEN PARTIJEN
HVC Alkmaar (getrapt via GR Gevudo)

Financieringspositie

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Onwikkeling Duurzaamheidsfabriek Leerpark

SPORTVERENIGINGEN
St. CKV Oranje-Wit Hal
St. Sporthal De Dijk
Tafeltennisver. "Dordrecht"
Stichting Deltahal
St. overdekte accommodatie Reeweg
Tafeltennisver. "Dordrecht"
Handbalver. Minerva Olympia Kombinatie (MOK)
Chr. korfbalver. Oranje-Wit
St. Vorrinklaan
Sportvereniging Oranje Wit
Honkbal- en softballclub The Hawks

Sporthal
Sporthal
Aankoop houten verplaatsbaar pand
Bouw 3e verenigingshal
Bouw 4e verenigingshal
Inrichting nieuw pand
Aanbouw/opknappen accommodatie
Bouw tweede sporthal
bouw sporthal DeetosSnel
Verbouw accommodatie
Renovatie clubgebouw

Totaal garanties met direct kredietrisico

GARANTIES MET INDIRECT KREDIETRISICO (ACHTERVANG)
ACHTERVANGPOSITIE WSW
Trivire
Woonbron
Woonzorg Nederland
Totaal garanties met indirect kredietrisico
TOTAAL
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613.082.000

32.469.865

0

23.924.000

589.158.000

25.690.647

7.937.741
621.019.741

7.937.741
40.407.606

0
0

358.566
24.282.566

7.579.175
596.737.175

7.579.175
33.269.822

83.922
307.394
3.970
198.419
1.522.092
6.466
23.983
664.956
2.728.000
50.783
71.300

83.922
307.394
3.970
198.419
1.522.092
6.466
23.983
664.956
2.728.000
50.783
71.300

83.922
46.271
2.269
36.966
110.541
1.362
2.346
35.004
90.077
9.906
5.400

0
261.124
1.701
161.453
1.411.550
5.105
21.637
629.952
2.637.923
40.877
65.900

0
261.124
1.701
161.453
1.411.550
5.105
21.637
629.952
2.637.923
40.877
65.900

5.661.285

5.661.285

0

424.064

5.237.222

5.237.222

626.681.026

46.068.891

0

24.706.630

601.974.397

38.507.044

358.000.000
174.909.000
970.000

358.000.000
174.909.000
970.000

0
0
0

9.693.367
62.419
309.113

348.306.633
174.846.581
660.887

348.306.633
174.846.581
660.887

533.879.000

533.879.000

0

10.064.899

523.814.101

523.814.101

1.160.560.026

579.947.891

0

34.771.529

1.125.788.498

562.321.145
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Overzicht EMU-saldo
Bedragen x € 1.000

Berekening EMU-saldo
1

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

2

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

Begroting

2020

2021

2021

2022

289.109

-1.556

-2.995

3.205

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

15.005

18.111

15.597

17.491

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten
laste van de exploitatie

18.945

3.002

4.841

3.410

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die
op de balans worden geactiveerd

52.761

34.193

23.253

34.229

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de
Europese Unie en overigen, die niet op de
exploitatie zijn verantwoord en niet al in
mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

6

Desinvestering in (im)materiële vaste activa
(tegen verkoopprijs), voor zover niet op
exploitatie verantwoord

84.566

0

20.527

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,
woonrijp maken e.d. (alleen transacties met
derden die niet op de exploitatie staan)

26.327

26.959

20.821

25.668

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie
verantwoord

42.277

37.050

24.121

34.250

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover
deze transacties met derden betreffen

2.815

8.836

7.491

8.738

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet
via het exploitatiesaldo (post 1) lopen, maar
rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief
fondsen en dergelijke) worden gebracht en die
nog niet vallen onder één van de bovenstaande
posten

0

0

0

0

367.999

-13.381

10.526

-10.279

-20.398

-20.398

-20.398

-20.581

Berekend EMU-saldo
Individuele referentiewaarde

Aanbevelingen rekenkamercommissie
De Dordtse rekenkamercommissie heeft in 2021 drie onderzoeken uitgevoerd, te weten: 'Een huis
voor iedereen? Deel 1: beschikbaarheid woningen'; 'Van onbewust bekwaam naar bewust
bekwaam. Onderzoek naar coronabeleid' en 'Ruimte voor sport – Onderzoek naar beleid rond
sportaccommodaties'. Deze publicaties zijn te vinden op website van de rekenkamercommissie.
De verordening Rekenkamercommissie Dordrecht (RKC) schrijft voor dat het college jaarlijks, bij
de jaarstukken, aan de raad rapporteert over de stand van zaken rond de uitvoering van de over
de rekenkamercommissie-onderzoeken genomen raadsbesluiten.
1. Beschikbaarheid woningen
Zijn er voldoende woningen voor woningzoekenden in Dordrecht beschikbaar? Dat was de centrale
vraag van dit rekenkameronderzoek naar wonen. Het eerste rekenkameronderzoek in een serie
van drie. De focus in dit eerste onderzoek lag op de 'outcome' van het woonbeleid: de concrete
effecten voor bewoners. In de bestuurlijke reactie benadrukt het college, zoals de
rekenkamercommissie in de publicatie zelf ook al laat zien, het belang van de context. Preciezer
gezegd: de beschikbaarheid van het wonen is niet enkel voorbehouden aan de gemeente zelf. Met
het belang van die context in het achterhoofd, wordt het merendeel van de conclusies en
aanbevelingen onderschreven. Op dit moment, voorjaar 2022, wordt er een plan van aanpak over
de implementatie van de aanbevelingen opgesteld. Het amendement 'De achterstand aanpakken
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waar die zich voordoet', dat aangenomen is bij de behandeling van het rekenkamerrapport, zal
onderdeel uitmaken van dit plan van aanpak.
2. Coronabeleid
Met het onderzoek 'Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam' heeft de Dordtse
rekenkamercommissie inzicht gegeven in de sturing door de gemeente op de sociaaleconomische
impact en de impact op de financiën. De aanbevelingen worden veelal door het college
onderschreven, maar zijn evenwel niet allemaal (direct) of niet eenmalig tot uitvoering te brengen.
Zo luidt de eerste aanbeveling: 'Zorg ervoor dat de gemeenteraad (verder) in positie wordt
gebracht om zijn vooral kaderstellende (en controlerende) rol op de langere termijn weer (te
kunnen) op te pakken'. Zoals in de bestuurlijke reactie reeds is aangegeven wordt deze
aanbeveling door het college onderschreven, maar in de praktijk is dit eerder een permanent
proces dan een eenmalige actie. Een andere aanbeveling luidt: 'Neem als gemeenteraad en college
samen na een toekomstige acute crisis het initiatief om te komen tot een stappenplan waarin wordt
opgenomen wie, op welke wijze en wanneer een rol speelt (ook op het gebied van de
informatievoorziening) in het te beschrijven proces zodat zowel de gemeenteraad, het college en
de ambtelijke organisatie in het geval van een langer durende crisis, hun rollen goed kunnen
uitoefenen'. Het college heeft in de bestuurlijke reactie toegezegd dit te doen, maar dat kan pas bij
een eventuele volgende crisis.
3. Sportaccommodaties
In hoeverre is het sportaccommodatiebeleid in Dordrecht sinds 2008 doelmatig, doeltreffend, en
met oog voor de wensen van de Dordtse sportverenigingen uitgevoerd? Dit was het hoofdvraag
van het rekenkameronderzoek naar sportaccommodaties uitgevoerd door het Mulier Instituut. Op
basis van het feitelijk relaas dat ten grondslag lag aan de conclusies zijn een vijftal aanbevelingen
geformuleerd. Het rekenkameronderzoek is in maart 2021 opgeleverd. De aanbevelingen uit het
rekenkameronderzoek zijn direct meegenomen in het 'Programma Sportparken 2022-2030' dat
later dat jaar is verschenen.

Bestuurskosten
De raad heeft op 26 september 2017 besloten om het college op te dragen om actief transparant te
zijn in de bestuurskosten. Het college heeft naar aanleiding van dit besluit een plan van aanpak
opgesteld. Hierin is aangegeven dat voortaan in elk jaarverslag wordt gerapporteerd over
bestuurskosten en op welke wijze dit gebeurt. Deze bijlage geeft hier invulling aan.
Bestuurskosten zijn kosten die door of namens bestuurders van de gemeente Dordrecht zijn
gemaakt, niet zijnde de reguliere bezoldiging. Onderstaande tabel laat zien welke bestuurskosten
in 2021 zijn gemaakt in relatie tot de bestedingen in 2020. Door corona hebben minder
representatieve activiteiten, congressen en dienstreizen plaatsgevonden dan normaal (2019). De
overige uitgaven zijn iets hoger door de eenmalige aanschaf van een presentatiescherm (€ 18.000)
en een nieuwjaarsinterview met de burgemeester (€ 11.000).
Omschrijving

Bedrag 2019

Bedrag 2020

Bedrag 2021

Reis- en verblijfkosten

€ 73.291

€ 32.080

28.094

Representatiekosten

€ 64.899

€ 35.971

47.599

Inhuur specialistische kennis

€ 26.643

€-

€-

€ 6.033

€ 494

99

€ 25.923

€ 39.762

49.754

€ 196.789

€ 108.307

125.546

Deelname congressen
Overige
Totaal
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Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
Interbestuurlijk Toezicht
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RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT OVER 2021
Dordrecht
Op te voeren door gemeente in P&C cyclus/jaarrekening
TOELICHTING

Financiën
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de
begroting 2022 en/of het laatste jaar van de
meerjarenraming 2023-2025

De jaarschijf 2022 sluit structureel. De jaarschijf 2025 kent een structureel tekort van € 1.392.000.
Onder andere de oplopende kosten in het sociaal domein zorgen voor druk op de exploitatie.
Daarnaast is er nog veel onduidelijk omtrent de financiele uitkomsten van het nieuwe
regeerakkoord en de invoering van de herijking van het gemeentefonds. Om ook op de langere
termijn tot een structureel sluitende begroting te komen is politieke besluitvorming nodig. Gezien
de impact vraagt dit enige tijd.

U kunt voor deze informatie gebruik maken van het IBT
dashboard waarin wij de uitkomst van het financieel
toezicht in januari 2022 zullen publiceren.
Is er reden voor extra aandacht?

Nee
TOELICHTING

Ruimtelijke ordening
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast
aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

De bestemmingsplannen zijn niet in strijd met de Omgevingsverordening.

Voor 2021 geldt nog deze 'oude' indicator. In 2022 wordt
gekeken of de gemeente over grondgebied-dekkende
bestemmingsplannen beschikt en of deze voldoen aan de
Omgevingsverordening.
(zie Uitvoeringsprogramma IBT 2022)

Is er reden voor extra aandacht?

Omgevingsrecht
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Voor zowel de milieutaken als de bouw- en
woningtoezichtstaken beschikt uw gemeente over een
actueele uitvoerings- en handhavingsstrategie. De raad is
binnen trwee maanden na vaststelling ervan hierover
geïnformeerd.

Uitvoerings- en handhavingsstrategie is op orde. Het uitvoeringsprogramma 2021 en het
jaarverslag 2020 zijn op 21 september 2021 door het college vastgesteld en ter informatie aan de
gemeenteraad gestuurd.

Het uitvoeringsprogramma 2021 is voor 1 februari 2021
door het college van B&W vastgesteld en de raad is
hierover voor 15 juli 2021 geïnformeerd.
De evaluatierapportage 2020 is voor 15 juli 2021 door het
college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor
1 oktober 2021 geínforemeerd.
De termijnen in deze indicator zijn vooruitlopend op het
Uitvoeringsprogramma 2022 versoepeld. De provincie is
bezig met een 'nulmeting'. De uitkomsten worden uiterlijk
in februari op het IBT-dashboard gepunliceerd. U kunt
desgewenst gebruik maken van deze gegevens.
Is er reden voor extra aandacht?
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TOELICHTING

Monumentenzorg
De gemeente heeft een adviescommissie die adviseert
over uit te voeren werken aan (rijks)monumenten op grond
van de Monumentenwet en de samenstelling is deskundig.

Is er reden voor extra aandacht?

In de gemeentelijke Welstands- en monumentencommissie zitten twee leden die adviseren over
erfgoedplannen op basis van de Monumentenwet; een restauratiearchitect en een
bouwhistoricus.

Nee

Archief- en informatiebeheer

TOELICHTING
In 2021 is de uitrol van het KZA systeem binnen Dordrecht voortgezet. Dit is het klant- zaak en
archief systeem waardoor de gemeente Dordrecht in staat is om volledig digitaal te werken en te
archiveren. De implementatie van KZA vergt binnen Dordrecht op dit moment veel aandacht en
zorgvuldigheid. Hierbij gaat het niet alleen om het opleiden van onze medewerkers maar zeker
ook om het borgen van de werking van het systeem in onze bedrijfsvoering.
Belangrijk aandachtspunt wat we gezien de focus op de implementatie van KZA nog niet hebben
opgepakt is het inventariseren van netwerkschrijven en mogelijk aanwezige papieren
(schaduw)dossiers. Wij zijn voornemens hier in 2022 een start mee te maken.
Het verslag van de gemeentearchivaris over 2021 zal voor de zomer worden vastgesteld door het
college van B&W.

Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op
orde.

Is er reden voor extra aandacht?
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Formele WNT-overzicht
WNT-VERANTWOORDING 2021 Dienst Dordrecht
De WNT is van toepassing op Dordrecht. Het voor
Dordrecht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 €
201.000,- en in 2021 € 209.000.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen
topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de
functievervulling 2
bedragen x € 1

CHWM Post

AEP Wepster

J Scholten

Gemeentesecretari
s
1/2-31/12

Griffier
1/1 - 31/12

Gemeentesecretari
s
1/1 – 31/1

1,0

1,0

0.877

Ja

ja

Nee

Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

131.391

111.963

14.700

20.675

21.124

n.v.t.

Subtotaal

152.066

133.087

14.700

191.249

209.000

15.564

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

152.066

133.087

14.700

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

N.v.t.

1/1 - 31/12

1/12 – 31/12

N.v.t.

1

0,826

Functiegegevens
Aanvang 3 en einde
functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte) 4
Dienstbetrekking?

5

Bezoldiging

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum 2021

6

-/- Onverschuldigd betaald
bedrag en nog niet
terugontvangen bedragen 7
Totaal bezoldiging 2021
Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan
Gegevens 2020
Aanvang en einde
functievervulling in 2020
Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in fte)

N.v.t.
Beloning plus belastbare
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onkostenvergoeding

110.116

Beloningen betaalbaar op termijn

N.v.t.

19.919

Subtotaal

N.v.t.

130.034

13.860

Individueel toepasselijke
bezoldigings-maximum 2020

N.v.t.

201.000

14.063

6

Totaal bezoldiging 2020

N.v.t.

13.860
130.034

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
in de periode kalendermaand 1 t/m 12
bedragen x € 1
Functiegegevens

J. Scholten
Gemeentesecretaris

Kalenderjaar

2021

2020

Periode functievervulling in het
kalenderjaar (aanvang – einde)

N.v.t.

01/01 – 30/11

Aantal kalendermaanden
functievervulling in het kalenderjaar

11

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het
kalenderjaar

€ 199

€ 193

Maxima op basis van de
normbedragen per maand

€0

€ 255.800

Individueel toepasselijke maximum
gehele periode kalendermaand 1
t/m 12

€ 255.800

Bezoldiging (alle bedragen
exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het
maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende
periode
Bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Ja
€0

220.316
€ 220.316

N.v.t.
€ 220.316

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.
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Afkortingenlijst
A

B

AB

Algemeen Bestuur

ACM

Autoriteit Consument en Markt

AD

Associate Degree

AD2030

Agenda Dordrecht 2030

Adm.

administratie

AHC

Aandeelhouderscommissie

AI

artificiële of kunstmatige intelligentie

AK&EV&CI

(subsidieregeling) Amateurkunst, Evenementen en Culturele Initiatieven

ALV

Algemene Leden Vergadering

Anno

in het jaar

ANWB

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AR

Algemene Reserve

art.

artikel(en)

a.s.

aanstaande

ASZ

Albert Schweitzer ziekenhuis

AU

algemene uitkering

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWW

Amstelwijck-West

B2021

Begroting 2021

BBB

bergbezinkbassin

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bbz

Bijstand voor zelfstandigen

BC

Businesscase

BDU

Brede Doeluitkering

BEGIN

Blue Green Infrastructures through Social Innovation

Bibob

Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIE

bouwgronden in exploitatie

BIRK

Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit

BIZ

Bedrijfsinvesteringszone

BLVC

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

buitengewoon opsporingsambtenaar

Bob

Bijstandverlening aan ondernemers in de binnenvaart

BRE

Bestuurlijke Regionale Ecosystemen

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (certificeringsmethode voor een duurzaa

btw

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BVD

Beter voor Dordt

BVO

bruto-vloerenoppervlakte

BVP

benzineverkooppunt
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C

D

E

BWRM

bouw- en woonrijp maken

BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ca.

circa; ongeveer

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CAWW

Cultuur Actief Wendbaar en en Weerbaar

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CDA

Christen-Democratisch Appèl

cf.

conform

Chw

Crisis- en herstelwet

CLN

Credit Linked Notes

CO2

koolstofdioxide

COELO

Centrum voor Onderzoek v/d Economie v/d Lagere Overheden

COL

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

COVID-19

corona virus disease 2019

CPI

Consumentenprijsindex

c.q.

casu quo; in dat geval

CROW

Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur

CS

centraal station

CTB

coronatoegangsbewijs

CU

ChristenUnie

CV

Commanditaire Vennootschap of centrale verwarming

dB

decibel

d.d.

de dato; daterend van

DEAL

Drechtstedelijk economisch Acquisitie Loket

DG(&)J

Dienst Gezondheid en Jeugd

DH

Dordtse Hout

Dhr.

de heer

DK

Dordtse Kil (I, II, III en IV)

DLTC

Dordrechtsche Lawn Tennis Club

DNWG

Delta Netwerkgroep

DO

definitief of detaillering ontwerp

DOC

Drechtsteden Ondernemerscentrum

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DVC

Da Vinci-college

DWR

digitale werkruimte

DZHF

Duurzaamheidsfabriek

ECB

Europese Centrale Bank

ECD

Energie Coöperatie Dordrecht

e.d.

en dergelijke

EGW

eengezinswoning

EMU

(Europese) Economische Monetaire Unie

ENFB

fietsersbond

e.o.

en omgeving

ESF (REACT)

Europees Sociaal Fonds (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe)
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F

G

H

I

etc.

et cetera

EU

Europese Unie

EV

Externe Veiligheid of Eigen Vermogen of Evenementen

e.v.

en verder

EW

eindwaarde

excl.

exclusief

expl

exploitatie

EZH

Elektriciteitscentrale Zuid-Holland

EZK

ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FC

Football Club

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

FLITS

Flexibel Interventie Team in Samenleving

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FMI

functiemengingsindex

FTE of fte

fulltime equivalent

G40

netwerk van 40 (middel)grote steden in ons land

GBD

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

GBE

Gemeentelijk Bezit Evides

gem.

gemiddelde of virtuele assistent

GFT

groente-, fruit- en tuinafval

GGA

gebiedsgerichte aanpak

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

geestelijke gezondheidszorg

GHNT

Geweld hoort nergens thuis

GIS

gemeentelijke interventiespecialist

GISIB

een objectbeheersysteem

GR(-en)

Gemeenschappelijke Regeling(en)

GRD

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GRS

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

GWW

grond-, weg- en waterbouw of gemeentelijke waterbouwkundige werken

GZP

Gezondheidspark

ha.

hectare

Halt

Lik-op-stuk afhandeling van bepaalde soorten criminaliteit door jeugdigen

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HBR

Havenbedrijf Rotterdam

HHS

Haagse Hogeschool

HR

humanresourcesmanagement

HSL

hogesnelheidslijn

HVC

Afval- en energienutsbedrijf

HvS&R

Huis van Stad en Regio

IABR

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

IBD

Ingenieursbureau Drechtsteden

IBT

Interbestuurlijk Toezicht
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J

K

L

M

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

ID

identificatie

idem

idem ditto; hetzelfde

IKB

individueel keuzebudget

incl.

inclusief

inst.

instellingen

inw.

inwoners

inz.

inzake

IOAW

Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

IOAZ

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IP

investeringsprogramma

Ipow

innovatief personenvervoer over water

IPTA

Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid

ISU

Internationale Schaatsunie

IT

informatietechnologie

IVA

Immateriële Vaste Activa

i.v.m.

in verband met

iVRI

intelligente verkeersregelinstallatie

I&W

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

iz

inzake

jl

jongstleden

JOR

Jongeren Op de Rit

jr

jaar

JRK

jaarrekening

KCC

Klantcontactcentrum

kg

kilogram

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Km

kilometer

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

KNRM

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

KPI's

kritische prestatie-indicatoren

KRW

Kaderrichtlijn Water

KV

kilovolt

kw(h)

Kilowatt(uur)

LED

licht-emitterende diode

LHBTI

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie

LiDAR

Light Detection And Ranging

LIFE Critical

subsidieprogramma waarbij innovatie projecten worden ondersteund die passen in het Europese natuur-, mi

LIFE IP NAS

L'Instrument Financier pour l'Environnement - Integrale Projecten - Nationale Klimaatadaptatiestrategie

LNV

(ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

m(²)

(vierkante) meter

m(³)

(kubieke) meter

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

mbt

met betrekking tot

MDA

multidisciplinaire aanpak
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N

O

MEE

Meedoen, meehelpen, meepraten

MER

Milieu Effect Rapportage

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MIT

Multidisciplinair Interventieteam

M(J)OP('s)

meerjarenonderhoudsplan(nen)

MJP

meerjarenprogramma of meerjarenplan

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

mln.

miljoen

mnd.

maanden

MO

(sector) Maatschappelijke Ontwikkeling

MOK

Minerva Olympia Kombinatie

MOP

meerjarenonderhoudsplan of - planning

MPV

Meerjaren Perspectief Vastgoed Dordrecht

mrd

miljard

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MT

managementteam

MVA

materiële vaste activa

MVI

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Naris

Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

n.b.

niet bekend

NBU

Nederlandse Bouw Unie

NCW

Netto contante waarde

NDB

Nieuwe Dordtse Biesbosch

Ned.

Nederland

NEN

Nederlandse Normen

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

nl of NL

Nederland

NMC

Natuur en Milieu Centrum

nnb

nog niet bekend

NO2

stikstofdioxide

NOx

stikstofoxiden

NRF

Nationaal Restauratie Fonds

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

n.t.b.

nader te bepalen

NV

Naamloze Vennootschap

n.v.t

niet van toepassing

NWA-ORC

Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes

o.a.

onder andere

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

obv

op basis van

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OCW

Ontwikkelcombinatie De Werven BV of ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OER

Omgeving Effecten Rapportage
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P

R

OG

opgenomen geldleningen

o.g.v.

op grond van

OMC

Dordtse voetbalvereniging

ORT

onregelmatigheidstoeslag

OV

openbaar vervoer

OZB

onroerendezaakbelastingen

OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PBD

Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken

PC

Prins Claus

P&C

Planning en Control

PERSPCT

samenwerking van de Sociale Dienst Drechtsteden, Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht en Drechtwerk

PFAS

poly- en perfluoralkylstoffen

PFO

Portefeuillehoudersoverleg

PIJOFACH

Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisve

PIP

persoonlijk plan inburgering en participatie

PJ

Peta Joules

p.m. of PM

Pro Memorie (wat je moet onthouden) of particulate matter (fijn stof)

POC

percentage of completion

POH

praktijondersteuner bij de huisarts

POK

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

pp.

parkeerplaatsen

Pr.

Prinses

P+R of P&R

Parkeer en Reis

prim.

primaire

PROJ

project

PROM

projectmodule

PVV

Partij voor de Vrijheid

PW

Participatiewet

PWA

Prins Willem Alexander

PWV

particuliere woningverbetering

PZEM

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij

PZH

provincie Zuid-Holland

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RES

Regionale Energiestrategie of reserve

RG

rioolgemaal

RIB

raadsinformatiebrief

RI&E

risico-inventarisatie & - evaluatie

RIEC

Regionale Informatie en Expertise Centra

RIS

Raadsinformatiesysteem

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RKC

(verordening) Rekenkamercommissie Dordrecht

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten

RO

Ruimtelijke Ordening

ROC

Regionaal OpleidingsCentrum
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S

T

U
V

ROK

Realisatieovereenkomst

ROM-D

Regionale Ontwikkelings-maatschappij Drechtsteden

RRE

Regeling Reductie Energieverbruik

RREW

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

RTV

radio en televisie

RVS

roestvaststaal

RWS

Rijkswaterstaat

SAH

Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen

SCD

Servicecentrum Drechtsteden

SCHWUNG

slimme app die alvast groen licht vraagt wanneer je een verkeerslicht nadert

SCORE

Smart Cities and Open data Reuse

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SEO

Search Engine Optimization

SGP

Staatkundig Gereformeerde partij

SH2IPDRIVE

Sustainable Hydrogen Integrated Propulsion Drives

SHELTER

Sustainable Historic Environments holistic reconstruction through Technological Enhancement and communit

SI

Strategische Investeringen

SIM

Subsidieregeling instandhouding Monumenten

SiSa

Single information, Single audit

SMS

School - Muziek - Sport

SOJ

Service Organisatie Jeugd ZHZ

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

SPUK

specifieke uitkering

St.

Sint of stichting of stuks

STAK

stichting administratiekantoor

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente

SW

Sociale Werkvoorziening

SW

schoonwatergemaal

SWT

sociaal wijkteam

SZW

(ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

t.b.v.

ten bate van of ten behoeve van

tlv

ten laste van

t/m

tot en met

TONK

regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

t.o.v.

ten opzichte van

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TU

Technische Universiteit

TVS

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties

TWh

terawattuur

TWV 2021

Transitievisie Warmte 2021

U.A.

uitgesloten aansprakelijkheid

UG

uitgezette gelden

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Vd

van de
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W

Z

VGB

Vastgoedbedrijf

VGZ

een zorgverzekeraar

vh

van het

VIK

VeiligheidsInformatieKnooppunt

VIV

Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren

vm(l)

voormalig

VMBO

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

voortgezet onderwijs of Voorlopig Ontwerp

VOB

Vereniging van Openbare Bibliotheken (thans Bibliotheek AanZet)

VOiT

Veilig Opgroeien is Teamwork

VPB

vennootschapsbelasting

VRC

Voorbereiding op Rampen en Crisis

VRI

verkeersregelinstallatie

VRZHZ

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

vs

versus

VSV

Vroegtijdig Schoolverlaten

v.v.

voetbalvereniging

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie of Vereniging van Eigenaren

VWS

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WACC

weighted average cost of capital

WDO

Westelijke Dordtse Oever

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

WFZ

Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector

Wgr

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wgs

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

Wi2021

Wet inburgering 2021

WK

Wereldkampioenschap

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

WKO

Warmte Koude-opslag

WLZ

Wet Langdurige Zorg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet Normering Topinkomens

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WPO

Wet op het primair onderwijs

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw of Wet sociale werkvoorziening

Wvg

Wet voorkeursrecht gemeenten

www

wereldwijde web

ZBO

zelfstandig bestuursorgaan

ZH

Zuid-Holland

ZHD

Zeehavenbedrijf Dordrecht
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ZHZ

Zuid-Holland Zuid

ZvW

zorgverzekeringswet

ZZP of zzp

zelfstandigen zonder personeel
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TOELICHTING

Huisvesting Vergunninghouders
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de
halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

Gevraagde informatie
Voorsprong/achterstand per 1 januari 2021
Fase interventieladder op 1 januari 2021

De provincie beschikt over deze gegevens. U wordt
hierover per brief geÍnformereerd. Deze gegevens worden
ook gebruikt voor het IBT-deshboard. U kunt van de
gegevens in de brief en het IBT-dashboard gebruik maken
voor uw rapportage.

Taakstelling eerste halfjaar 2021

Stand van zaken
Voorsprong
0, taakstelling
gerealiseerd
92

In het eerste halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders

64

Voorsprong/achterstand per 1 juli 2021

Achterstand

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Fase interventieladder op 1 juli 2021

Signaleren

Taakstelling tweede halfjaar 2021

75

In het tweede halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders

101

Voorsprong/achterstand per 31 december 2021

Voorsprong

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Fase interventieladder op 31 december 2021

0, taakstelling
gerealiseerd

Toelichting

Is er reden voor extra aandacht?
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