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1. Inleiding  
 

 
 
Hierbij bieden wij u de Kadernota 2020 aan. Het doel van deze Kadernota is het bieden van een zo 

duidelijk mogelijk inzicht in ontwikkelingen die van invloed zijn op de Begroting 2020 en het 

meerjarenperspectief 2021 - 2023. Daarnaast vragen wij u besluiten te nemen over de uitgangspunten 

van de op te stellen Begroting 2020 en de extra middelen voor projecten van ingezet en nieuw beleid.  

 

Gestreefd wordt naar een kadernota die past binnen het financiële kader van een sluitende begroting 

2020 en een sluitend meerjarenperspectief 2021 – 2023. Uit deze kadernota blijkt dat hier spanning 

op staat.  

In de raadsvergadering van 2 april 2019 is het raadsuitvoeringsprogramma vastgesteld met daarin het 

besluit om een integrale afweging van beleid en de daaruit voortvloeiende structurele dekking van 

lasten, te beoordelen bij de behandeling van de kadernota 2020. De behandeling van deze kadernota 

moet hiervoor de richting bepalen, zodat wij daar bij de opstelling van de begroting rekening mee 

kunnen houden.  

 

Tevens is besloten dat in de kadernota een procesvoorstel voor een ombuigingsoperatie wordt 

opgenomen. In hoofdstuk 4 van deze kadernota is dit procesvoorstel opgenomen. In dit proces-

voorstel wordt onder meer voorgesteld maatregelen te nemen in de programmabegroting 2020 die 

betrekking hebben op het vergroten van de financiële ruimte.  

 

Met het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 en de Kadernota 2020-2023 wordt de financiële ruimte 

2020-2023 zodanig beïnvloed dat aanvullende dekkingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarom zijn in 

deze kadernota in hoofdstuk 9 dekkingsmogelijkheden opgenomen. 

 

De effecten van de meicirculaire zijn verwerkt en volledig geïntegreerd in deze kadernota. 

 

Voor alle mutaties van het meerjarenperspectief verwijzen wij u door naar de komende hoofdstukken 

en bijlage 1. Vervolgens volgt in bijlage 2 het overzicht van reserves en tot slot in bijlage 3 het 

overzicht van de subsidieplafonds.  
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2. Beslispunten  
 

 
 
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2020, inclusief het geactualiseerde meerjarenperspectief 2021-

2023; 

2. In te stemmen met de inhoud van de Kadernota 2020 en de daaruit voortvloeiende consequenties 

te verwerken in de programmabegroting 2020; 

3. Richtinggevende uitspraken te doen ten aanzien van keuzes voor het te voeren beleid 2020 en de 

daarvoor voorgestelde dekkingsmogelijkheden voor het jaar 2020 (1
e
 tranche);  

4. In te stemmen met het in de Kadernota 2020 opgenomen procesvoorstel voor een ombuigings-

operatie voor de jaren na 2020 (2
e
 tranche); 

5. De subsidieplafonds 2020 (voorlopig) vast te stellen. 
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3. Uitgangspunten begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020 - 2023 
 

 
Vanuit een bestendige gedragslijn zouden voor de begroting 2020 de volgende uitgangspunten 

gehanteerd worden. Omwille van de financiële mogelijkheden – zie hoofdstuk 9 - is het denkbaar dat 

deze uitgangspunten, waaronder de cijfers voor indexatie, bijgesteld moeten worden.  

 

Algemeen 

 

Algemene prijsinflatie + 1,5% 

Voor prijsgevoelige budgetten volgen we de ontwikkeling van de prijzen zoals opgenomen in de 

meicirculaire 2019 (CPB Prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product-uitgangsjaar 2019). Dit 

inflatiepercentage wordt cumulatief toegepast (2021 = 3,0%; 2022 = 4,5%; etc.) 

 

Rente 

 

Rente op nieuwe investeringen + 1,8% 

De rente over nieuwe investeringen wordt gebaseerd op de gemiddelde rente van kort geld (1 week) 

en lang geld (15 jaar) bij de BNG over een periode van de afgelopen 7 jaar.  

1% rente op nieuwe investeringen betekent afgerond € 12.500. 

 

Rente op bestaande investeringen Rente omslagpercentage 

Rente op bestaande investeringen wordt toegerekend via het rente-omslagpercentage (gemiddelde). 

 

 

Tarieven en heffingen 

 

Secretarieleges + 1,5%  

Onroerendezaakbelastingen + 1,5%  

Marktgelden + 1,5%  

Havengelden + 1,5%  

 

De algemene prijsinflatie wordt ook toegepast op de tarieven en heffingen. 

 

 

Rioolheffing  + 1,5%  

De algemene prijsinflatie wordt –conform raadbesluit inzake het GRP- ook toegepast op de 

rioolheffing. Daarnaast vindt er binnen de raad een afweging plaats inzake de differentiering van de 

rioolheffing. 

 

 

Afvalstoffenheffing nader te bepalen 

Inzake afvalstoffenheffing volgt nadere besluitvorming, gelet op ontwikkelingen bij de HVC in dit kader. 

 

Overige 

Algemene uitkering gemeentefonds Meicirculaire 2019 

De Algemene Uitkering uit het gemeentefonds voor 2020 wordt gebaseerd op de Meicirculaire 2019. 

In de Algemene Uitkering worden loon- en prijsontwikkelingen verwerkt op basis van de landelijke 

cijfers. In de meerjarenraming van de Algemene Uitkering voor de jaren 2020 t/m 2023 wordt 

uitgegaan van het systeem van lopende prijzen. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met de 
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compensatie voor loon- en prijsstijgingen in de jaren 2020 t/m 2023 (prijsontwikkeling Bruto 

Binnenlands Product).  

 

Bijdrage Gemeenschappelijke regelingen + 2,8% 

Voor indexatie van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen wordt aangesloten bij de 

Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regeling Noord Holland Noord van de Regietafel GR-

en NH-N. 

Uitgangspunt Regietafel is loonindexatie 3,2%; prijsindexatie 2,0%; gewogen gemiddelde 2,8%. 

Door middel van positieve zienswijzen bij de Kadernota ‘s 2020 van GR-en is hiermee al ingestemd. 

 

Subsidies (alle sectoren)  + 1,99% 

Voor subsidies wordt voor de lonen uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning 

werknemers 2019 (CPB september 2018: 1,9%). Voor prijsgevoelige onderdelen wordt rekening 

gehouden met een inflatiepercentage dat gebaseerd is op de CPB verwachting van december 2018 

(Prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product - uitgangsjaar 2019: 2,2%). Omdat wordt gerekend met 

een verhouding loon/prijs van 70/30 wordt een indexatie toegerekend van 1,99%. 

1% betekent afgerond € 34.000. 

 

SED organisatie Kaderbrief 2020 SED Organisatie 

Voor de bijdrage aan SED organisatie wordt uitgegaan van de Kaderbrief 2020 van de SED 

organisatie. 
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4. Procesvoorstel ombuigingen 
 

 
In de raadsvergadering van d.d. 2 april 2019 is het raadsuitvoeringsprogramma vastgesteld. Het 
vastgestelde (geamendeerde) besluit bestaat uit vier onderdelen, zie onderstaande: 
 
1. Het Uitvoeringsprogramma 2018 – 2022 vast te stellen; 

2. De financiële gevolgen van dit Uitvoeringsprogramma voor 2019 in totaal € 684.500,-- incidenteel 

te dekken door in eerste instantie te beschikken over de algemene reserve in afwachting van het 

totale overzicht van reserves en voorzieningen; 

3. Een integrale afweging van beleid en de daaruit voortvloeiende structurele dekking van lasten 

voor de periode vanaf 2020, te beoordelen bij de behandeling van de Kadernota 2019 – 2023; 

4. Uit te spreken dat het college bij de behandeling van de Kadernota 2020 aan de raad een 

procesvoorstel doet voor een ombuigingsoperatie, die uiteindelijk zal leiden tot de realisatie van € 

500.000,-- extra structurele financiële ruimte vanaf 2022. 

Op basis van bovengenoemd besluit wordt in deze kadernota een voorstel gedaan om met de 
volgende procesuitgangspunten in te stemmen: 
 
5. De extra financiële ruimte wordt gefaseerd in 2020 t/m 2022 gerealiseerd; 

6. In de programmabegroting 2020 worden maatregelen genomen die betrekking hebben op de 

lokale begroting om de structurele financiële ruimte te vergroten; 

7. In 2020 en 2021 worden maatregelen genomen die betrekking hebben op de begrotingen van de 

gemeenschappelijke regelingen; 

8. Aan de hand van een takendiscussie worden de te nemen maatregelen in 2019/2020 voor de 

jaren 2021/2022 in beeld gebracht; 

9. Een traject om tot 100% kostendekkendheid te komen van alle lokale heffingen, maatregelen die 

noodzakelijk zijn voor het grondstoffenplan en duurzaamheid en een inzicht in de volledige 

lastendruk voor de inwoners en bedrijven zijn onderdeel van de discussie over de te nemen 

maatregelen; 

10. De gemeenteraad wordt in positie gebracht om een zorgvuldige afweging te maken om de 

structurele financiële ruimte te vergroten; 

11. De te nemen maatregelen geen betrekking hebben op het organisatie ontwikkelprogramma; 

12. De gemeenteraden SED gezamenlijk en of in samenspraak de te nemen maatregelen voor 2021-

2022 voorbereiden en afstemmen. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt het proces verder ingericht.  
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5. Beleidsontwikkelingen 
 

 
Programma 1 Bestuur en organisatie 
 
Signaleren van fraude burgerzaken 
Beleidsontwikkelingen team Burgerzaken. Gemeente Enkhuizen is aangesloten bij de Werkgroep 

Tegengaan Identiteitsfraude (WTI) Noord-Holland en bij Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). 

Beide projecten hebben als hoofdtaak het signaleren van fraude. Het team Burgerzaken gaat beide 

projecten intensiever oppakken. Dit betekent onder andere controle van de identiteit aan de balie, het 

organiseren van huisbezoeken bij vermoeden van ten onrechte inschrijvingen, beleid briefadres 

actualiseren, controle leegstaande panden en inschrijven op locatie. Deze ontwikkelingen hebben 

vooralsnog geen financiële gevolgen. 

 

Programma 3 Beheer openbare ruimte 

 

Optimalisering beplanting ten behoeve van biodiversiteit 

In het uitvoeringsplan worden een aantal maatregelen genoemd ter vergroting van de biodiversiteit. 

Naar verwachting kan de aanpassing van de beplanting (bomen en heesters) binnen het huidige 

budget worden opgevangen. Dit is een maatregel die pas van toepassing is wanneer bomen en 

beplanting als gevolg van einde levensduur worden vervangen.  

 

Herinrichting Boschplein 

Herinrichting Boschplein: In de raadsbrief van 2019 hebben wij u geïnformeerd over de herinrichting 

van het Boschplein. De omgeving van het Boschplein is gevoelig voor de gevolgen van een 

klimaatbui. Om de gevolgen te verminderen moeten er extra maatregelen worden getroffen. Tevens 

wordt het plein van nieuwe bestrating en beplanting voorzien. Voor de inrichting en de 

klimaatmaatregelen incl. de raming wordt een raadsvoorstel opgesteld. 

 

Programma 5 Samenleving 

 

Nieuwe vorm van inkoop WMO 

Met ingang van 1 januari 2020 zal de Wmo geïndiceerd worden op een andere manier als gevolg van 

de nieuwe vorm van inkoop. Hierbij wordt niet meer per uur gefactureerd/geïndiceerd, maar in 

segmenten, profielen en intensiteiten. De verwachting is dat dit uiteindelijk een positiever resultaat van 

de ingezette zorg laat zien. Vooralsnog zal door implementatie, gewenning en oude/nieuwe 

indicatievormen nog een ruimer bedrag begroot worden. Uiteraard zullen de resultaten voortdurend 

gemonitord blijven en mogelijk wordt als gevolg daarvan de meerjarenbegroting bijgesteld. 

 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz) 

Vanaf 01-01-2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz) in. Deze wet komt in 

de plaats van de huidige Bopz, maar kent een veel bredere toepassing. De Wvggz regelt de 

voorwaarden voor zorg en eventuele opname bij psychische problemen. De wet biedt meer 

instrumenten voor zorg op maat, Iedereen krijgt de mogelijkheid om bij de gemeente een melding te 

doen als hij van mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft. De gemeente moet die 

melding onderzoeken (verkennend onderzoek) en zo nodig het traject naar een ‘zorgmachtiging’ (de 

huidige Rechterlijke Machtiging) bij het OM in gang zetten. Ook moet de zorgverlener bij ontslag van 

een inwoner uit een gedwongen opname zorg dragen voor een warme overdracht aan de gemeente. 

De burgemeester behoudt een belangrijke rol bij een crisis, waarin hij op advies van een psychiater 

een (crisis)maatregel kan opleggen. Daarbij moet hij zo mogelijk de betrokkene horen. 
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6. Nieuw beleid en Uitvoeringsprogramma 2018 - 2022 
 

 
 
In dit hoofdstuk vindt u de door ons voorgedragen voorstellen voor nieuw beleid.  

Verreweg het grootste deel van nieuw beleid voor deze raadsperiode is reeds op 2 april jl. door u 

vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Enkhuizen 2018-2022. Daarbij is financiële dekking voor de 

beleidsvoornemens 2019 gerealiseerd vanuit reserves. Financiële consequenties voor beleids-

voornemens in 2020 t/m 2022 zijn in deze kadernota opgenomen. Daar over deze beleidsvoornemens 

2018-2022 reeds is besloten wordt in paragraaf 6.1 volstaan met een beknopt overzicht van het 

Uitvoeringsprogramma 2018-2022. Aanvullende voorstellen voor nieuw beleid (of intensivering van 

bestaand beleid) zijn in paragraaf 6.2 en 6.3 opgenomen 

 

6.1 Uitvoeringsprogramma 2018-2022 

 

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van het uitvoeringsprogramma 2018-2022. 

 



 

10  Gemeente Enkhuizen - Kadernota 2020 

 

Thema / onderdeel S I S I S I S I

Duurzaamheid

PvA klimaatadaptatie 10.000

Opstellem warmtetransitievisie 30.000

verbereidingsbudget pilot "gasloos" 35.000

PvA zonnepanelen bedrijfsdaken 10.000

PvA implementatie geothermie 20.000

PvA Regionale Energie Strategie 30.000

Onderzoek naar afval irt circ. economie 15.000

PvA Circ Economie 5.000

Uitbreiding formatie 45.000 60.000 60.000 60.000

45.000 70.000 60.000 85.000 60.000 0 60.000 0

Leefomgeving, bouwen en wonen

woningvoorraad bestendigen 30.000

bewonersschouw 15.000

ontwikkelplan openb ruimte 20.000

opstellen parkeernota 45.000

beheersplan biodiversiteit 15.000

opstellen bomenbeleidsplan 7.500

0 125.000 0 7.500 0 0 0 0

Sociaal domein

bijstandsclienten naar passend werk 13.500

opstellen cultuureel erfgoedbeleid 80.000

jongeren naar passend werk 13.500

onderzoek regie Participatiewet 27.000

Regionale inkoop WF 32.000

nota laaggeletterdheid 15.000

aanpak eenzaamheid 10.000

beleidsnota sportaccommodaties 20.000

opstellen integr. Huisvestingsplan Ond. 22.000

0 219.500 0 13.500 0 0 0 0

Economie en toerisme

faciliteren ondernemers 10.000 10.000 10.000 10.000

jaarlijkse meting ondernemersklimaat 5.000 5.000 5.000 5.000

behoefteonderzoek bedrijfsterreinen 10.000

herstructurering Krabbersplaat 20.000

aanpak duurzame bedrijfsterreinen 10.000

evaluatie beleid binnenstad 40.000

transformatiefonds kernwinkelgebied 10.000

vergroten aanbod verblijfsaccomm. 15.000

formatie evenementencoördinator 45.000 45.000 45.000 45.000

Natuur- en recreatieplan RSW 15.000

60.000 85.000 60.000 35.000 60.000 0 60.000 0

Zorg, Openbare orde en Veiligheid

buurtbemiddeling

projectplan ondermijning SED 35.000 35.000 35.000 35.000

samen veilig ondernemen 30.000 30.000 30.000 0

65.000 0 65.000 0 65.000 0 35.000 0

Regionale samenwerking

actualisatie Pact van WF 15.000 15.000 15.000 15.000

scenario ;'s bestuurlijke toekomst EH 30.000

15.000 0 15.000 30.000 15.000 0 15.000 0

Totale UP 185.000 499.500 200.000 171.000 200.000 0 170.000 0

raadsbesluit maart 2019 185.000 499.500

Nog te dekken 200.000 171.000 200.000 0 170.000 0

2019 2020 2021 2022
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6.2 Beleid; autonome mutaties en wettelijke taken 

 

In deze paragraaf vindt u de door ons voorgedragen aanvullende voorstellen die voort komen uit 

nieuwe (opgelegde) regelgeving en mutaties die onvermijdelijk zijn (de zogenoemde autonome 

mutaties).  

 

De mutaties hebben betrekking op de komende begrotingsjaren. In de tabel op de volgende pagina 

ziet u hoe de lasten over de jaren zijn verdeeld.  

 

Toelichting voorstellen 

 

Onder de tabel vindt u een toelichting op de genoemde voorstellen. 
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Omschrijving

Jaarlast 

2020

Jaarlast 

2021

Jaarlast 

2022

Jaarlast 

2023

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Verhoging raadsvergoeding -85.000 -85.000 -85.000 -85.000

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Kapitaallasten opheffen NABO - aanleggen alternatief -5.200 -5.200 -5.200

Programma 4 Economie

Bijdrage Iron Man -3.000 -3.000

Huisvestingskosten stadskantoor 30.000 30.000 30.000 30.000

Canon op gronden 16.000 16.000 16.000 16.000

Programma 5 Samenleving

Rijksvaccinatieprogramma -34.000 -34.000 -34.000 -34.000

Huur noodlokalen driespan -175.000

Jeugdzorg -750.000 -750.000 -750.000 -750.000

WMO -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

OAB -232.000 -240.000 -256.000 -256.000

Rijksbijdrage OAB 232.000 240.000 256.000 256.000

Huuropbrengst peuterspeelzaal Pierewiet -14.000 -14.000 -14.000 -14.000

Sociaal Medische indicatie (SMI) -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Kapitaallasten IKC het Driespan -47.000 -47.000 -47.000

Programma 6 Milieu

Geluidscontroles evenementen -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Kapitaalllasten GRP -53.000 -117.000 -172.000 -208.000

Dekking kapitaallasten door verhoging rioolheffing 53.000 117.000 172.000 208.000

Overhead en algemene dekkingsmiddelen

Divident BNG 42.000 42.000 42.000 42.000

Algemene uitkering -44.000 -66.000 -3.000 -3.000

Bijdrage SED organisatie -172.000 -172.000 -172.000 -172.000

Reserves

Onttrekking reserve sociaal domein 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Herinrichting Noorderkade; onttrekking reserve parkeerfonds 24.000

Herinrichting Noorderkade; storting reserve afschrijvingslasten -24.000

Herinrichting Noorderkade; onttrekking reserve afschrijvingslasten 600 600 600 600

Overige mutaties

Uitvoering schuldhulpverlening; dekking reserve sociaal domein vervalt -141.000

Vergunninghouders; dekking reserve sociaal domein vervalt -21.000

Saldo mutaties -474.400 -373.600 -307.600 -469.600

Overzicht autonome ontwikkelingen en wettelijke taken
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Programma 1 Bestuur en organisatie 

 
Verhoging raadsvergoeding   (structureel  € 85.000 vanaf 2020) 

Verhoging van de raadsvergoeding met ingang van nieuwe raadsperiode 29 maart 2018. Vanaf 2020 

structureel bijramen o.g.v. deze nieuwe wet- en regelgeving. 

 

 

Programma 3 Beheer openbare ruimte 

 

Opheffen NABO – aanleggen alternatieve looproute; kapitaallasten (€ 5.200 vanaf 2021) 

De NABO (Niet Actieve Beveiligde Overweg) op de Omgelegde Burgwal wordt opgeheven en er wordt 

een alternatieve looproute aangelegd onder de brug door. Op 19 juni 2018 is er een amendement 

aangenomen. Hiermee heeft het college de opdracht gekregen om variant 2 (de aanleg van de 

alternatieve route) verder uit te werken waarbij ook de subsidiemogelijkheden nader worden 

onderzocht. Dit project kan in aanmerking komen voor provinciale subsidie. Echter kan de 

subsidieaanvraag pas worden ingediend nadat er een definitief besluit is over de aanleg van deze 

looproute. Indien dit project wordt gehonoreerd is de subsidie circa 50% van de uitvoeringskosten. De 

kosten voor dit project worden geraamd op circa € 300.000,-. De kosten worden evenredig verdeeld 

tussen de gemeente en ProRail. Beide partijen zullen de helft (€ 150.000,-) bijdragen. Het betreft een 

investering waarover wordt afgeschreven. De kapitaallasten bedragen jaarlijks € 5.200. Indien er 

subsidie wordt gehonoreerd zullen de investeringskosten dalen met circa 50% en zullen de jaarlijkse 

kapitaallasten worden verminderd tot circa € 3.700. 

 

 

Programma 4 Economie 

 

Bijdrage Ironman (voor de jaren 2020 en 2021 € 3.000) 

Het Ironman Multisport Festival Westfriesland is een regionale samenwerking op economische zaken, 

toerisme en sportgebied. Vorig jaar is de helft van de gevraagde bijdrage voor Ironman Multisport 

Festival Westfriesland in Enkhuizen beschikbaar gesteld. Nu wordt de andere helft ook beschikbaar 

gesteld. Alle West-Friese gemeenten betalen voor 3 jaar een bijdrage en er wordt 4 jaar een Ironman 

Multisport Festival Westfriesland georganiseerd, in 2019 een pre-event (op 5, 6 en 7 juli) en in 2020 

tot en met 2022 een Ironman 70.3. 

 

Huisvestingskosten stadskantoor (structureel voordeel € 30.000 vanaf 2020) 

Gezien de mogelijke ontwikkelplannen is het onderhoud aan het stadskantoor geminimaliseerd. Dat 

levert een voordeel op van € 30.000. 

 

Canon op gronden (structureel voordeel € 16.000 vanaf 2020) 

De vergoedingen voor gebruik van gronden zijn de afgelopen jaren niet allemaal gebudgetteerd. Het 

totaal bedrag aan inkomsten is dan ook hoger dan het begrote bedrag. Dit zal de komende jaren naar 

verwachting zo blijven. 

 

 

Programma 5 Samenleving 

 

Overheveling Rijksvaccinatieprogramma (structureel € 34.000)  

Per 1 januari 2019 valt de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma onder de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is wettelijk verplicht om deze taak onder te brengen bij 

een JGZ-uitvoeringsorganisatie. Dit is de GGD HN. Vanuit het Rijk is een budget via de algemene 

uitkering overgeheveld naar de gemeente om het Rijksvaccinatieprogramma te bekostigen. 

Voorgesteld wordt om € 34.000,- beschikbaar te stellen. 
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Huur noodlokalen Driespan locatie Flosbeugel  (nadeel 2020 € 175.000) 

Voor de tijdelijke huisvesting van basisschool Het Driespan ontvangt de gemeente over een periode 

van 104 weken na ontstaan van de schade een vergoeding. Deze vergoeding is niet toereikend. De 

werkelijke voorbereidings- en bouwperiode van de vervangende nieuwbouw overschrijdt deze periode 

met minstens een jaar. In 2020 gaat het om een bedrag van € 210.000. Daarnaast vallen de begrote 

kapitaallasten van € 35.000 vrij waardoor de financiële consequentie voor 2020 € 175.000 is. 

 

Jeugdzorg (structureel € 750.000.) 

Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat de structurele overschrijding op Jeugdzorg € 750.000 bedraagt. 

Voorgesteld wordt dit bedrag structureel bij te ramen vanaf 2020. Het Rijk heeft inmiddels extra 

middelen toegezegd voor Jeugdzorg.  In de meicirculaire 2019 wordt meer duidelijkheid verwacht. Tot 

die duidelijkheid er is, wordt de dekking gevonden binnen de reserve Sociaal Domein. Deze is voor 

2020 toereikend.  

 

Wmo (nadeel € 250.000 structureel) 

Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat de structurele overschrijding op de WMO € 250.000 bedraagt. 

Voorgesteld wordt deze ook structureel bij te ramen in 2020 en deze uitgaven te dekken uit de reserve 

sociaal domein. 

 

Specifieke uitkering OAB (budgetneutraal structureel) 

Onze gemeente heeft over de vorige planperiode een doeluitkering voor haar wettelijke taken in het 

kader van het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden. Deze uitkering bedroeg in 2018:  

€ 196.713. Met ingang van de nieuwe planperiode 2019-2022 ontvangt de gemeente een bedrag van 

€ 420.759,- oplopend naar € 452.665,- per 2022. De verhoging van de bijdrage gaat gepaard met een 

verzwaring van de wettelijke taak m.b.t. het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie. De uitgaven 

zullen naar verwachting per 2020 gelijk lopen met de inkomsten. Aan het einde van de planperiode 

dient de specifieke doeluitkering via de SISA te worden afgerekend. 

 

Huuropbrengsten peuterspeelzaal Pierewiet (Structureel € 14.000) 

Vanaf 1 januari 2019 wordt de peuterspeelzaal Pierewiet niet meer gebruikt. De locatie wordt 

betrokken bij de bouw van het Integraal Kindcentrum in de binnenstad en zal in de loop van 2019 

worden gesloopt. 

 
Sociaal Medische Indicatie (SMI) (structureel € 30.000) 

Vanaf 2005 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderopvang op sociaal- 

medische indicatie (hierna; SMI). Omdat er in 2005 geen duidelijkheid bestond over de plaats waar de 

centrale indicatiestelling voor de doelgroep zou moeten plaatsvinden, zijn de SMI artikelen uit de Wet 

kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen niet in werking getreden. Er is aan de gemeente 

gevraagd de uitvoering ter hand te nemen. De gemeente heeft dit gedaan. Wettelijke borging van de 

SMI is niet tot stand gekomen. De gemeente heeft via maatwerk en het VVE aanbod het gering aantal 

aanvragen afgehandeld. 

 

Inmiddels neemt de problematiek en het aantal aanvragen toe. Dit ook omdat het een sterk verband 

heeft met de preventieve opvoed- en opgroei ondersteuning die in het kader van Jeugdhulp voor 

sommige gezinnen noodzakelijk is. Per 1 januari 2019 is een gemeentelijke verordening gemeentelijke 

tegemoetkoming voorschoolse voorzieningen vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor ouders die te 

kampen hebben met in lichamelijke en/of verstandelijke beperking of psychische problemen waardoor 

zij onvoldoende of niet fulltime voor hun kinderen kunnen zorgen en de ontwikkelingskansen van 

kinderen hierdoor onder druk staan. Door het verstrekken van een financiële tegemoetkoming wordt 

het mogelijk dat de betreffende kinderen, ondanks dat de ouder i.c. geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag, naar de kinderopvang kunnen gaan. SMI vormt hiermee een klein onderdeel 
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van de gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein. De indicaties hiervoor zullen worden 

vastgesteld door een extern indicatiebureau. 

 

Herbouw Flosbeugel; kapitaallasten (€ 47.000 vanaf 2021) 

Door het vaststellen van het OVH 2019 heeft het college het verzoek om vervangende nieuwbouw 

gehonoreerd. De plannen voor deze vervangende nieuwbouw zijn voorbereid in de projectgroep IKC 

Flosbeugel. Voor de uitvoering van het plan voor vervangende nieuwbouw wordt een kredietvoorstel 

gedaan. Wij hebben de totale kapitaalslasten voor dit krediet berekend. Deze kapitaallasten komen uit 

op € 82.000 per jaar. De kapitaallasten voor de oorspronkelijke school bedroegen € 35.000 en zijn nog 

structureel in de begroting opgenomen. Derhalve is aanvullend een bedrag van € 47.000 per jaar 

nodig voor de dekking van de kapitaallasten. 

 

 

Programma 6 Milieu 

 

Geluidscontroles evenementen (structureel € 6.000) 

In het kader van naleving van gemaakte afspraken in een vergunning is het wenselijk om 

geluidsmetingen te kunnen uitvoeren bij specifieke evenementen. De metingen worden uitgevoerd 

door de Omgevingsdienst NHN. De uitgaven hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan 

uitmaken van de afwegingen bij de kadernota. 

 

GRP; kapitaallasten (2020: € 53.000, 2021: € 117.000, 2022: € 172.000, 2023: € 208.000) 

Op basis van de in het GRP opgenomen investeringen zijn de kapitaallasten berekend. Bij de 

berekening van de rioolheffing wordt met deze hogere lasten rekening gehouden. 

 

 

Overhead en algemene dekkingsmiddelen 

 

Dividend BNG (Structureel € 42.000l) 

Dividend BNG; over 2018 keert de BNG een dividend uit van EUR 337 miljoen. Het dividend per 

aandeel bedraagt € 2,85 per aandeel (2017 was € 2,53). Totaal wordt dan een bedrag van € 372.000 

uitgekeerd. Dit is € 42.000 meer dan begroot. 

 

Algemene uitkering 

De financiële consequenties van de septembercirculaire 2018 en de decembercirculaire 2018 is nog 

geen rekening gehouden: 

Nadeel voor 2020 €  44.000 

Nadeel voor 2021 €  66.000 

Nadeel voor 2022 €    3.000 

 

Bijdrage SED organisatie (structureel € 172.000) 

De stijging van de bijdrage aan de SED organisatie is een gevolg van de salarisverhogingen en de 

wijzigingen in de werkgeverslasten. Deze toename is hoger dan waar bij de indexatie van de 

begroting 2019 vanuit is gegaan. Dit komt doordat de premies voor de werkgeverslasten pas aan het 

eind van het jaar voorafgaand aan de begroting bekend worden. Op deze werkgeverslasten kan geen 

invloed worden uitgeoefend. 

 

 

Reserves 

 
Reserve sociaal domein 

Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat de structurele overschrijding op Jeugdzorg € 750.000 bedraagt.    

Voorgesteld wordt dit bedrag structureel bij te ramen vanaf 2020. Het Rijk heeft inmiddels extra 
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middelen toegezegd voor Jeugdzorg.  In de meicirculaire verwachten we hierover meer duidelijkheid. 

Tot die duidelijkheid er is, wordt de dekking gevonden binnen de reserve Sociaal Domein. Deze is 

voor de jaren 2019 en 2020 toereikend.  

Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat de structurele overschrijding op de WMO € 250.000 bedraagt. 

Voorgesteld wordt deze ook structureel bij te ramen vanaf 2020 en deze uitgaven te dekken uit de 

reserve sociaal domein. 

 
Herinrichting Noorderkade reserve parkeerfonds en reserve dekking afschrijvingslasten 

De Noorderkade wordt heringericht en in het kader van het parkeerfonds worden er extra 

parkeerplaatsen aangelegd. De kosten voor deze herinrichting zijn circa € 125.000,- exclusief btw. Uit 

de reserve parkeerfonds is er een dekking van € 24.000,-. Volgens de voorschriften mag deze dekking 

niet in een keer ten gunste van het krediet worden gebracht. Wel mogen de jaarlijkse kapitaallasten uit 

reserves worden gedekt. Op basis van deze systematiek wordt er € 24.000 uit het parkeerfonds 

onttrokken en gestort in de reserve dekking afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks 

gedekt uit deze reserve. 
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6.3 Nieuw beleid; overig 

 

In deze paragraaf vindt u de door ons geïnventariseerde (aanvullende) voorstellen voor mogelijk 

nieuw beleid. Deze onderwerpen zijn ook financieel doorgerekend. In relatie tot paragraaf 6.2  hebben 

wij bewust deze tweedeling gemaakt omdat hier bestuurlijke keuzes aan ten grondslag liggen. Gelet 

op de beperkte financiële mogelijkheden, zouden voor deze onderwerpen ook aanvullende 

dekkingsmiddelen gevonden moeten worden.   

 

Nadrukkelijk merken wij op dat wij aan u de keuze laten welke van deze voorstellen voor nieuw beleid 

u wel wilt uitvoeren en welke niet. Verder bent u uiteraard in de gelegenheid om - via een 

amendement - andere voorstellen voor nieuw beleid in te dienen en hierover met elkaar de discussie 

aan te gaan. Wel wijzen wij er op dat als door de raad nieuwe voorstellen voor nieuw beleid worden 

ingediend, onze voorkeur er naar uitgaat dat de financiële dekking hiervan direct wordt aangegeven. 

 

De voorstellen voor nieuw beleid hebben betrekking op de komende begrotingsjaren. In de tabel op de 

volgende pagina ziet u hoe de lasten over de jaren zijn verdeeld.  

 

Toelichting voorstellen 

 

Onder de tabel vindt u een toelichting op de genoemde voorstellen. Het is aan u om te besluiten welke 

van de genoemde voorstellen akkoord worden bevonden. 
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Omschrijving

Jaarlast 

2020

Jaarlast 

2021

Jaarlast 

2022

Jaarlast 

2023

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Bomenonderhoud inclusief areaaluitbreiding -51.000 -51.000 -51.000 -51.000

Aanleg instand houden bijenlint -12.500 -12.500 -12.500 -12.500

Insectvriendelijk maaibeheer -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

Kapitaallasten herinrichting Noorderkade -2.600 -2.600 -2.600

Kapitaallasten vervangen Romeinstraat -10.000 -10.000 -10.000

Kapitaallasten kunstwerken -3.000 -68.000 -122.000 -184.000

Kapitaallasten vervangen kabel Oranjestraat-Nassaustraat -600 -600 -600

Kapitaallasten kast- en kabelvervanging -1.900 -3.800 -5.700

Oeverbescherming -22.000

Openbare verlichting vervanging armaturen -7.000

Openbare verlichting vervanging lichtmasten -4.000

Programma 4 Economie

Kapitaallasten renovatie sanitair havens -4.400 -4.400 -4.400

Programma 5 Samenleving

Monumentenbeleid -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

vergoeding sportvelden -14.000 -14.000 -14.000 -14.000

Innovatie en pilots sociaal domein -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Vervanging speelvoorzieningen -4.000

Vrijval budget wegens overheveling naar subsidieprogramma 85.000 85.000 85.000 85.000

Programma 6 Milieu

Plan van aanpak ruimtelijke (klimaat)adaptie -24.000

Overhead en algemene dekkingsmiddelen

Reserves

Saldo mutaties -155.500 -216.000 -271.900 -372.800

Overzicht nieuw beleid
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Programma 3 Beheer openbare ruimte 

 

Verhoging budget Bomenonderhoud inclusief areaaluitbreiding (structureel € 51.000 vanaf 2020) 

Zoals In de begroting 2019 is aangegeven, worden dit jaar een aantal bestekken opnieuw op de markt 

gebracht. Gelet op de gespannen arbeidsmarkt zijn de kosten hoger uitgevallen. Vorig jaar is het oude 

bestek verlopen. Omdat het bestek tijdens de financiële crisis was aanbesteed lagen de 

onderhoudskosten ver onder de reële marktwaarde. Het huidige onderhoudsbestek is gebaseerd op 

een reële kostprijs. Daarnaast vindt er vanaf 2020 areaaluitbreiding plaats (Gommerwijk West-West, 

Om de Lande e.o.) 

 

Aanleg en in stand houden bijenlint (structureel € 12.500 vanaf 2020) 

In het uitvoeringsplan worden een aantal maatregelen genoemd ter vergroting van de biodiversiteit. 

Het aanleggen en in stand houden van een bijenlint houdt in dat jaarlijks delen grasstroken worden 

gefreesd en ingezaaid met een insectenvriendelijk bloemenmengsel. Ook worden jaarlijks 

insectenvriendelijke voorjaarsbollen geplant. De genoemde kosten zijn extra onderhoudskosten ten 

opzichte van het huidige maairegiem. In het nog op te stellen beheerplan/uitvoeringsplan worden de 

maatregelen verder uitgewerkt. 

 

Insectvriendelijk maaibeheer (structureel € 16.000 vanaf 2020) 

In het uitvoeringsplan worden een aantal maatregelen genoemd ter vergroting van de biodiversiteit. 

Momenteel wordt het ruw gras twee keer per jaar gemaaid (geklepeld) en blijft het maaisel liggen. Bij 

insectenvriendelijk maaien is het wenselijk gefaseerd te maaien, waarbij een deel van de vegetatie 

tijdelijk langer blijft staan, zodat er altijd bloemen beschikbaar blijven voor de insecten. Daarnaast is 

het wenselijk/noodzakelijk dat het maaisel wordt afgevoerd. Dit bevordert de diversiteit in de vegetatie 

en daarmee biedt dit veel meer kansen voor het insectenleven. Voor het maaien van het ruwe gras 

(bermen en bloemenweiden) is rekening gehouden dat op een aantal locaties gefaseerd gemaaid 

wordt en daar waar mogelijk het maaisel ook wordt afgevoerd. Deze werkmethode is 

arbeidsintensiever en daardoor duurder dan het huidige maairegiem. Voor het budget is rekening 

gehouden dat ca 30% van het huidige ruwgras areaal insecten vriendelijk wordt gemaaid. De 

walkanten in de binnenstad van Enkhuizen zijn hier niet in meegenomen. In het nog op te stellen 

beheerplan/uitvoeringsplan worden de maatregelen verder uitgewerkt. 

 

Herinrichting Noorderkade; kapitaallasten (€ 2.600 vanaf 2021) 

De Noorderkade wordt heringericht en in het kader van het parkeerfonds worden er extra 

parkeerplaatsen aangelegd. De kosten voor deze herinrichting zijn circa € 125.000,- exclusief btw. Uit 

het parkeerfonds is er een dekking van € 24.000,-. Een voordeel van een herinrichting is dat de 

verkeersveiligheid wordt verbeterd en dat daardoor het project in aanmerking kan komen voor 

subsidie. Er wordt voor circa € 50.000,- subsidie aangevraagd. 

 

Vervangen Romeinstraat; kapitaallasten (€ 10.000 vanaf 2021) 

Op de Romeinsraat is sprake van veel spoorvorming en tevens is de wens uitgesproken om de 

toegankelijkheid voor de bewoners van Herfstzon te verbeteren. De straat wordt voor een deel her 

ingericht en de fundering aangepast. De kosten bedragen € 230.000. 

 

Kunstwerken; kapitaallasten (2020: € 3.000, 2021: € 68.000, 2022: € 122.000, 2023: € 184.000 ) 

Op 5 april 2016 is het Beheerplan kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen vastgesteld. Op 

basis van dit beheerplan is voor het vervangen van kunstwerken in 2020 € 1.277.000; in 2021  

€ 1.054.000; in 2022 € 1.202.00 en in 2023 € 1.098.000 nodig. De bijbehorende kapitaallasten 

bedragen voor:  

-           2021   € 65.000 structureel 

-           2022   € 54.000 structureel 

-           2023   € 62.000 structureel 

-           2024   € 56.000 structureel 



 

20  Gemeente Enkhuizen - Kadernota 2020 

Voor de kunstwerken in 2019 is een bedrag opgenomen van € 1.075.500. In afwachting van naderen 

inspectie gegevens was dit onderverdeeld onder slechts een drietal bruggen te weten de 

Blauwpoortsbrug, de Wilhelminabrug en de Drommedarisbrug. € 610.000 + 263.00 + 202.500, totaal  

€ 1.075.500. Onlangs zijn de bedragen nader verdeeld onder de werkelijke 11 projecten voor een 

totaal bedrag van € 1.136.700. Per saldo wordt € 61.000 meer gevraagd. De bijbehorende 

kapitaallasten bedragen vanaf 2020 € 3.000 structureel. 

 
Vervanging kabel Oranjestraat-Nassaustraat; kapitaallasten (€ 600 vanaf 2021) 

Ten behoeve van het vervangen van het riool in de Oranjestraat-Nassaustraat dient de kabel ten 

behoeve van de openbare verlichting lichtmasten vervangen te worden. De investering bedraagt  

€ 15.000. 

 

Kast- en kabelvervanging; kapitaallasten (2021: € 1.900, 2022: € 3.800, 2023: € 5.700) 

Momenteel maakt de kast- en kabelvervanging geen onderdeel uit van de totale 

vervangingsinvestering, zoals lichtmasten en armaturen. In verband met achterstallig onderhoud is het 

noodzakelijk de voedingskasten en bijbehorende kabels gefaseerd te vervangen en kleine 

reconstructies uit te voeren om het veilig werken aan de elektrische installaties te waarborgen en de 

openbare verlichting te laten functioneren. De investering bedraagt van 2021 tot en met 2023 € 50.000 

per jaar. 

 

Oeverbescherming; kapitaallasten (2023: € 22.000) 

Op 5 april 2016 is het Beheerplan kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen vastgesteld. Op 

basis van dit beheerplan is voor het vervangen van beschoeiingen etc. in 2022 € 514.000 en in 2023  

€ 500.000 nodig. Voor 2023 betekent dit een toename van kapitaallasten van € 22.000. 

 

Openbare verlichting – vervanging armaturen; kapitaallasten (2023: € 7.000)  

Op 5 april 2016 is het Beheerplan kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen vastgesteld. Op 

basis van dit beheerplan is voor het vervangen van armaturen in 2022 € 83.000 en in 2023  

eveneens € 83.000 nodig. Voor 2023 betekent dit een toename van kapitaallasten van € 7.000 en in 

2024 komt daar dan € 7.000 bij (structurele toename vanaf 2024 is dan € 14.000). 

 

Openbare verlichting – vervanging lichtmasten; kapitaallasten (2023: € 4.000) 

Op 5 april 2016 is het Beheerplan kapitaalgoederen openbare ruimte en gebouwen vastgesteld. Op 

basis van dit beheerplan is voor het vervangen van lichtmasten in 2022 € 89.000 en in 2023  

eveneens € 89.000 nodig. Voor 2023 betekent dit een toename van kapitaallasten van € 4.000 en in 

2024 komt daar dan € 4.000 bij (structurele toename vanaf 2024 is dan € 8.000). 

 

 

Programma 4 Economie 

 

Grootschalige renovatie sanitair havens; kapitaallasten (€ 4.400 vanaf 2021) 

Grootschalige renovatie beide sanitaire gebouwen, aan de Havenweg en Tussen Twee Havens. De 

beide gebouwen zijn gedateerd, vertonen technische gebreken, voldoen niet aan de wensen van de 

havenbezoekers en de capaciteit is onvoldoende. In de kadernota 2018 is deze renovatie 

aangevraagd. In de aanbestedingsprocedure in 2018 zijn in totaal drie offertes binnengekomen, 

waarvan twee compleet en voor de vastgestelde datum. Echter, beide met een veel hoger 

investeringsbedrag. Deze biedingen zijn beide door ons afgewezen. Mede als gevolg van de 

aangetrokken economie blijken lonen en kostprijzen van materialen sterk te stijgen. Tevens geldt 

daarbij dat er voor technisch personeel krapte op de arbeidsmarkt heerst. Dit heeft invloed op o.a. 

inschrijvingen en aanneemsommen en op beschikbaarheid van bouwmaterialen op de korte termijn.  

Voor een juiste uitvoering van beide sanitaire gebouwen zal het budget verhoogd dienen te worden 

met € 65.000,-. De extra kapitaallasten bedraagt € 4.300,- per jaar wat nu via de kadernota gevraagd 

wordt. 



 

21  Gemeente Enkhuizen - Kadernota 2020 

 

 

Programma 5 Samenleving 

 

Aanpassing budgetten onderhoud monumenten (structureel € 20.000) 

De uitgaven voor het onderhoud aan een aantal monumenten valt structureel hoger uit. We noemen 

hierbij het Flessenscheepjesmuseum (€ 3.000), de Stadsgevangenis (€ 2.000), de Drommedaris       

(€ 5.000), het Waaggebouw (€ 3.500), de Westertoren (€ 2.000), de Boerenboom (€ 1.500), de Oude 

Gouwsboom (€ 1.500) en de Koepoort (€ 1.500). Het zijn noodzakelijke structurele uitgaven op het 

gebied van onderhoud aan de installaties. 

 
Vergoeding gebruik sportvelden (structureel € 14.000) 

In de begroting is voor het gebruik van de sportvelden een vergoeding opgenomen van € 45.000. Dit 

betreft huur en gebruikersvergoeding. In 2019 zijn voor sportverenigingen de gebruikers-

overeenkomsten omgezet in huurovereenkomsten. Door deze omzetting is de verwachte 

huuropbrengst € 9.000 en de verwachte gebruikersvergoeding € 22.000. Bij het omzetten van de 

contracten is naar voren gekomen dat de begrote opbrengst de afgelopen jaren te hoog is ingeschat. 

Om het begrote bedrag in lijn te brengen met de realiteit wordt de opbrengst naar beneden bijgesteld 

met € 14.000. 

 

Innovatie en Pilots sociaal domein (€ 100.000 structureel); 

In Enkhuizen hebben we in de afgelopen periode veel ervaringen opgedaan als het gaat om de juiste 
en gewenste ondersteuning dicht bij de burger te organiseren. Hierin vervult het Stadsteam een 
centrale rol. De Raad wordt hierover in de bijeenkomsten over het Sociaal Domein regelmatig 
geïnformeerd. De raad ontvangt daarmee ook Informatie over de verschillende pilots die in de 
Enkhuizen lopen. Deze pilots zijn bedoeld om ervaring op te kunnen doen en daarmee ook mogelijke 
oplossingen te kunnen vinden voor ontstane knelpunten in de zorg. In Enkhuizen draaien op dit 
moment een aantal pilots/ projecten: 

 De pilot Wmo wonen. De overgang van de jeugdwet naar de Wmo voorziet niet goed in de 

zorg van jongeren 18-/18+.Dankzij de pilot kunnen jongeren die uitstromen  

uit een jeugdinstelling op hun 18
e
 jaar in Enkhuizen nog een periode begeleid wonen; 

 De pilot arrangemententeam. Vrijwel alle aanbieders die begeleiding van kwetsbare groepen 

bieden zijn verenigd in het arrangemententeam. Deze pilot is bedoeld om 

de inwoners van Enkhuizen een passende vorm van dagbesteding te bieden waarbij ook 

verschillende combinaties mogelijk zijn en aanbieders gebruik maken van elkaars 

deskundigheid en faciliteiten; 

 De pilot een Nieuw Begin waarin jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in staat 

worden gesteld arbeidsritme op te doen en waar mogelijk een opleiding te volgen; 

 De pilot Inloopvoorziening Oranjestraat, De inloopvoorziening, bedoeld voor inwoners en 

hulpverleners, zorgt voor structuur en rust in deze buurt en voorkomt overlast; 

 Het mede door ZONH gefinancierde project, Leren en participeren in de wijk: een 

sluitende  aanpak voor mensen met verward gedrag. 

 
Ook in het komende jaar is er behoefte om door middel van pilots of innovaties maar ook om 

vraagstukken te onderzoekendoor het beschikbaar stellen van budgetten.  
Mogelijke onderwerpen: 
 

 Zet de gemeente Enkhuizen op dit moment voldoende in op preventie en vroegsignalering; 

Problemen beginnen vaak op zeer jonge leeftijd, vaak nog tijdens de 

            zwangerschapsperiode van de moeder. Hoe zorgen voor een goede ketensamenwerking 

waarin ook de verloskundigen aangesloten zijn;  

 Huisartsen zijn belangrijk als het gaat om de toegang naar de duurdere tweedelijnszorg, wat 

kunnen we doen om de samenwerking met de huisartsen te verbeteren;  

 Hoe kunnen we de GGZ organisatie beter laten samenwerken met het Stadsteam?  
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Overheveling budget naar subsidieprogramma (onderdeel van subsidieplafond) 

 

Cinema Enkhuizen 

Stichting Cinema Enkhuizen heeft in 2019 een begrotingssubsidie (valt niet onder de 

subsidieplafonds) ontvangen. Vanaf 2020 krijgt Stichting Cinema Enkhuizen een structurele subsidie, 

die valt onder de vast te stellen subsidieplafonds. Het bedrag dat nu in de begroting staat 

(€ 20.000) kan in 2020 vervallen. 

 

Cultureel centrum de Wester 

Stichting Cultureel Centrum de Wester heeft in 2019 een eenmalige subsidie ontvangen van € 2.500,-. 

Om het voortbestaan van de stichting te ondersteunen is in 2020 een vast subsidiebedrag van 

€ 10.000,- nodig. Vanaf 2020 krijgt Stichting Cultureel Centrum de Wester een structurele subsidie van 

€ 10.000,-, die valt onder de vast te stellen subsidieplafonds. Het bedrag dat nu in de begroting 

(€ 10.000) kan in 2020 vervallen. 

 

Enigmahuis 

Vanaf 2020 wordt er structureel een extra bedrag opgenomen van € 55.000 bij “Subsidieregeling 12: 

Sociaal Enkhuizen” voor de bekostiging van de activiteiten van het Enigmahuis. Deze middelen komen 

uit het bestaande budget Mantelzorgondersteuning. Omdat deze subsidie vanaf 2020 opgenomen is 

in de subsidielijst en onderdeel uit maakt van het subsidieplafond, vervalt het bedrag dat nu in de 

begroting staat (€ 55.000). 

 

Nadere uitleg vindt u in het hoofdstuk ‘Subsidieplafonds 2020’. 
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Programma 6 Milieu 

 

Plan van aanpak ruimtelijke (klimaat)adaptatie (nadeel € 24.000)  

In 2017 heeft het Rijk het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) vastgesteld, als onderdeel van het 

Deltaprogramma. Doel van dit plan is het proces van ruimtelijke adaptatie te versnellen, zodat heel 

Nederland in 2050 daadwerkelijk klimaatbestendig en water robuust is ingericht ten aanzien van de 

thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen. Om deze wettelijk 

verplichte opgave aan te pakken is regionaal een plan van aanpak opgesteld. Met dit plan kunnen de 

gemeenten deze opgave samen gestructureerd uitwerken. Om uitvoering te geven aan het Plan van 

Aanpak is geraamd dat voor de regio in de periode 2019-2020 in West-Friesland 650 dagen 

ambtelijke inzet noodzakelijk is. Deze capaciteit is niet binnen de huidige formaties van de West-

Friese gemeenten aanwezig. Voor de gemeente Enkhuizen betekent dat er een inzet geraamd is van 

0.2 FTE. Daarnaast is er extra ondersteuning nodig om invulling te geven aan onderzoeken en 

uitwerkingen van het plan. De opgave ruimtelijke (klimaat)adaptatie hebben we in het UP al 

aangekondigd maar zonder de financiële gevolgen. Op het moment van opstellen van de UP was 

namelijk nog niet bekend wat het benodigde budget zou worden. Het onderwerp klimaatadaptatie is 

onderdeel van het Interbestuurlijk programma (IBP) waarvoor er via de algemene uitkering budget 

beschikbaar is gesteld door het Rijk. De uitgaven voor 2020 worden meegenomen in de afweging bij 

de kadernota. 
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7. Subsidieplafonds 2020 
 

 
 
Door de subsidieplafonds al bij de Kadernota vast te stellen bereiken we dat de subsidies correct in de 

Begroting van 2020 worden opgenomen en dat de gemeente een argument heeft om subsidies 

eventueel op financiële gronden af te kunnen wijzen. Het moment van vaststelling van de Begroting is 

daarvoor te laat. 

 

In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de subsidieplafonds (inclusief deelplafonds) 2020. Uw 

raad is bevoegd om de subsidieplafonds jaarlijks vast te stellen.  

 

Toelichting mutaties subsidieplafonds 

 

In onderstaande tabel is een beknopte weergave van de mutaties en het totaalbedrag gepresenteerd. 

Onder de tabel volgt de toelichting op de mutaties in het subsidieplafonds. 

 
 
 

Plafonds 2019     Plafonds 2020 

 

€  2.876.215               € 3.059.183 

  

€        85.268  Indexering 

  

€          2.700 Vrijwilligersondersteuning: nieuwe subsidieontvanger De Westfriese Uitdaging. 

€        20.000 Podiumfunctie en programmering: vanwege nieuwe subsidieontvanger Cinema Enkhuizen. 

€        10.000 Podiumfunctie en programmering: vanwege nieuwe subsidieontvanger Cultureel centrum 

de Wester.  

€        55.000 Enkhuizen Sociaal:  vanwege nieuwe subsidieontvanger Enigmahuis. 

€          5.000 Kwetsbare inwoners: vanwege nieuwe subsidieontvanger RCO de Hoofdzaak. 

€          5.000 Evenementen: noodzakelijke verhoging. 

  

  

€   3.059.183              Subsidieplafond 2020 

 

 
 
Indexatie subsidies 

Eind februari heeft het college een besluit genomen over de uitgangspunten voor het opstellen van de 

Kadernota. Voor de subsidies wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten.   

Voor de lonen uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 2019 (CPB 

september 2018). Deze bedraagt 1,9%. Voor de prijsgevoelige exploitatiebestanddelen wordt rekening 

gehouden met een inflatiepercentage dat gebaseerd is op de CPB verwachting van december 2018 

(Prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product - uitgangsjaar 2019). Dit inflatiepercentage is vastgesteld 

op 2,2%. Uitgaande van deze percentages en de bestendige lijn volgend betekent dat het totale 

indexatiebedrag voor 2020 uitkomt op € 85.268.  
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De Westfriese Uitdaging (vrijwilligersbeleid)  

De Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het 

lokale bedrijfsleven. Zij bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), 

Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (media). Ze zijn een ondernemersnetwerk 

dat dóet en stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in 

concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. De afgelopen 

jaren worden op factuurbasis de activiteiten van de Uitdaging ondersteund, vanaf 2020 wordt verzocht 

om de bijdrage structureel onder te brengen binnen de subsidieplafonds. 

 

Cinema Enkhuizen, Cultureel centrum de Wester 

Onder regeling 9 is de Drommedaris opgenomen als ‘vaste’ subsidieontvanger en kernvoorziening in 

Enkhuizen. Voorgesteld wordt om daar twee culturele centra aan toe te voegen, namelijk Cinema 

Enkhuizen en Cultureel Centrum de Wester in de Westerkerk. Cinema Enkhuizen heeft zijn sporen in 

Enkhuizen inmiddels verdiend, maar is tot nu toe afhankelijk van eenmalige projectmatige subsidies. 

Om het voortbestaan van Cinema in Enkhuizen te verzekeren is een structurele subsidie noodzakelijk. 

Ditzelfde geldt voor Cultureel Centrum de Wester. Zij kregen ooit structureel 25.000 gulden subsidie 

per jaar, maar hebben dat ‘ingeleverd’ voor een incidentele forse financiering voor een restauratie. 

Zonder structurele subsidie komt de levensvatbaarheid van Cultureel Centrum de Wester in het 

geding. Voor Cinema Enkhuizen wordt een deelplafond van € 20.000,- voorgesteld en voor Cultureel 

Centrum de Wester € 10.000,-. Door de eenmalige subsidies (voor deze partijen) om te zetten in een 

vast deelplafond en door een aantal budgetten in de begroting af te romen kan dit budgetneutraal 

uitgevoerd worden. 

 

Enigmahuis 

Vanaf 2020 wordt er structureel een extra bedrag opgenomen van € 55.000 bij “Subsidieregeling 12: 

Sociaal Enkhuizen” voor de bekostiging van de activiteiten van het Enigmahuis. Deze middelen komen 

uit het bestaande budget Mantelzorgondersteuning.  

 

RCO De Hoofdzaak 

RCO De Hoofdzaak is een regionale cliënten belangenorganisatie door en voor mensen met een 

psychische kwetsbaarheid in de regio's Noord-Kennemerland, Zaanstreek Waterland, De Kop van 

Noord-Holland en West-Friesland. Al enige jaren neemt Drechterland verschillende diensten af, met 

name op de gebieden van begeleid en beschermd wonen. De kosten hiervoor werden tot op heden 

incidenteel gedekt, maar nu wordt verzocht dit structureel op te nemen in de subsidieplafonds. 

 

Eenmalige evenementen 

Het subsidieplafond voor eenmalige evenementen is niet toereikend, omdat er meer wordt 

aangevraagd (of meer animo voor is) dan beschikbaar is. Ook in 2019 is deze post binnen een paar 

maanden al uitgenut. De kracht van eenmalige evenementen is dat ze uniek zijn en Enkhuizen op de 

kaart zetten, maar het is lastig om van tevoren te voorspellen welke aanvragen bij onze gemeente 

ingediend worden. Een toevoeging van € 5.000,- zorgt er voor dat er meer van dit soort evenementen 

met subsidie gehonoreerd kunnen worden.  

 

 

Subsidieplafond 2020  

Inclusief bovenstaande wijzigingen (besluitvorming moet op sommige onderdelen nog plaatsvinden) 

komt het subsidieplafond voor 2020 voor uit op € 3.059.183. 
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8. Investeringen 
 

 
 
In de onderstaande tabel worden de nieuwe investeringen weergegeven zoals deze in de 

meerjarenraming van Enkhuizen zijn opgenomen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn al in 

de meerjarenraming tot en met 2023 verwerkt (hiervoor verwijzen wij u door naar het hoofdstuk nieuw 

beleid). 

 

  

 
Voor de toelichting op de investeringen verwijzen wij u door naar paragraaf 6.2 en 6.3.  

 
  

Pr. Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023

3 Herinrichting Noorderkade 51.000

3 Vervangen Romeinstraat 230.000

3 Vervangen kabel Oranjestraat-Nassaustraat 15.000

3 Kast- en kabelvervanging  2020 50.000 50.000 50.000 50.000

3 Opheffen NABO -  aanlegggen alternatieve looproute 150.000

3 Kunstwerken 2019 61.000 1.277.000 1.054.000 1.203.000 1.098.000

3 Oeverbescherming 2022 514.000 500.000

3 OVL vervanging lichtmasten 2022 89.000 89.000

3 OVL vervanging armaturen 2022 83.000 83.000

4 Sanitair gebouwen haven aanvullend krediet 65.000

5 Herbouw Flosbeugel xxxxxxxxx

5 Vervanging speelvoorzieningen 2022 30.000 30.000

6 Investeringen GRP 1.235.000 1.495.000 1.280.000 828.000 730.000
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9. Dekkingsmogelijkheden 
 

 
In dit hoofdstuk zijn dekkingsmogelijkheden opgenomen die in technische zin gerealiseerd zouden 

kunnen worden. Tijdens het technisch beraad op 24 juni zijn de mogelijkheden verkend. Het overzicht 

met mogelijke keuzes over de dekking was onderdeel van deze bespreking en heeft richting gegeven 

aan de voorgestelde keuzes in de kadernota. Deze richting over de dekking door de verhoging van de 

afvalstoffenheffing en de OZB en het budget van en de toelichting op de innovatie en pilots sociaal 

domein zijn opgenomen in de aangepaste kadernota. Tevens bent u bij deze bijeenkomst 

geïnformeerd over de resultaten van de meicirculaire. Via een raadsbrief zullen we u deze informatie 

ook verstrekken voorafgaande aan de behandeling van de kadernota op 9 juli 2019.      

 
Met inachtneming van de te maken keuzes en de maatschappelijke effecten moet uw raad in positie 

worden gebracht om tot richtinggevende uitspraken te kunnen komen. In eerste instantie in ieder 

geval voor het begrotingsjaar 2020 (1
e
 tranche). Voor nadere bijstellingen van de begrotingen voor de 

jaren na 2020 (2
e
 tranche), te starten na het zomerreces, is vervolgens meer tijd beschikbaar.   

 

Zoals uit het financieel overzicht in Bijlage 1 (Hoofdstuk 10) blijkt, is er na de verwerking van wettelijke 

ontwikkelingen en autonome mutaties sprake van de volgende tekorten in het meerjarenperspectief: 

 

 
 
Om het tekort dekken worden de volgende dekkingsmogelijkheden gepresenteerd: 
 

 
 
 

Toelichting op de dekkingsmogelijkheden 

 
Algemene uitkering: 

De meicirculaire geldt als uitgangspunt voor de kadernota. De meicirculaire is doorgerekend. Daaruit 

blijkt dat de circulaire nauwelijks ruimte biedt om de begroting sluitend te maken. Voor de jaren 2022 

en 2023 zijn de uitkomsten zelfs negatief. De uitkomsten zijn verwerkt in deze kadernota.    

Beschrijving 2020 2021 2022 2023

Subtotaal financiele positie na wettelijk/noodzakelijk beleid -210.000 -204.000 -543.000 -845.000

Dekkingsvoorstellen/dekkingsmogelijkheden:

schrappen indexatie subsidies 2020 85.000 85.000 85.000 85.000

schrappen indexatie op eigen budgetten 2020 (dus (nog) niet op de GR-en) 270.000 270.000 270.000 270.000

dekking incidentele kosten Uitvoeringsprogramma 2020 uit algemene reserve 170.000

Afvalstoffenheffing; toewerken naar 100% kostendekkend vanaf 2022 0 114.000 114.000

Rioolrechten verhogen naar 100% kostendekkend 0 0 0 0

leges verhogen naar 100% kostendekkend 70.000 70.000 70.000 70.000

Cumulatieve verhoging OZB (boven de indexatie van 1,5%) 38.000 116.000 195.000

Inzet incidentele middelen ad € 1 mio in voorziening groot onderhoud 100.000 100.000 100.000 100.000

Resultaat dekkingsmogelijkheden 695.000 563.000 755.000 834.000

Subtotaal structurele begrotingsruimte na wettelijk noodzakelijk beleid 

en dekkingsvoorstellen 485.000 359.000 212.000 -11.000
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Aanpassing kaders bij uitgaven 

 

Schrappen indexatie op subsidies: 

Op de subsidies is in de kaders gerekend met een gemiddelde indexatie van 1,99%, welk een 

structurele verhoging van subsidiebudget van ca. € 85.000 tot gevolg heeft. Daar waar de gemeente 

op een breed front moet gaan ombuigen achten wij het verantwoord ook de instellingen in Enkhuizen 

daarin een bijdrage te vragen. 

 

Schrappen van de indexatie op de uitgavenbudgetten (met uitzondering van de bijdragen aan GR-en): 

In de uitgavenbudgetten wordt in de kaders een indexatie van 1,5% doorgerekend, welke een 

structurele verhoging van budget van ca. € 270.000 tot gevolg heeft. Deze eenmalig (maar wel 

structureel) achterwege laten (‘kaasschaaf’) is ons inziens verantwoord gelet op de batige netto-

resultaten (na overheveling) van de gemeente Enkhuizen van de laatste vier jaar (2015 batig € 1,6 

mio; 2016 batig € 0,6 mio; 2017 batig € 0,2 mio en 2018 batig € 0,8 mio). 

 

 

Aanpassen kaders bij inkomsten 

 

Afvalstoffenheffing 100% kostendekkend 

De afvalstoffenheffing wordt op dit moment niet geheel kostendekkend geheven. Op basis van de 

nieuwe DVO met HVC is een nieuwe calculatie gemaakt. Het 100% dekken van de afvalstoffenkosten 

levert naar verwachting een voordeel op van € 114.000. Het streven is om vanaf 2022 toe te werken 

naar 100% kostendekkendheid.  

 

Rioolrechten 100% kostendekkend 

Er worden nog scenario ’s onderzocht en de financiële gevolgen daarvan zijn nog niet bekend. 

 

Leges 100% kostendekkend 

Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat de opbrengst van de leges nog ca. € 70.000 achter blijft bij de kosten 

daarvan. Uit nader onderzoek moet blijken of het mogelijk is de dekking te verhogen naar 100%. 

 

Verhoging OZB 

In de kaders is rekening gehouden met een verhoging van de OZB-opbrengst met 1,5% indexatie. 

Een gefaseerde extra verhoging (naast de reguliere indexatie van 1.5%) van 1% in 2021, 2% in 2022 

en 2% in 2023 levert bij benadering een  stijging van de opbrengst van respectievelijk € 38.000,  

€ 116.000 en € 195.000 (cumulatief). Bij een woning met een WOZ-waarde van € 200.000 (prijspeil 1-

1-2018) betekent dat de OZB-aanslag stijgt van € 205 in 2020 naar ongeveer € 225 in 2023. 

 

In dit kader zijn uiteraard vele scenario ’s mogelijk, zoals bv. de OZB in 2020 met een hoger 

percentage (eenmalig, maar wel structureel) verhogen. 

 

Dekking uit reserves 

 

Dekking incidentele kosten Uitvoeringsprogramma 

Incidentele kosten mogen worden gedekt uit reserves. Gelet op de financiële ruimte wordt voorgesteld 

(alleen) de incidentele kosten in het Uitvoeringsprogramma ad € 171.000 in 2020 te dekken uit de 

algemene reserve.  

 

Incidentele storing reserve groot onderhoud ten laste van algemene reserve 

Uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen en kapitaalgoederen worden gedaan ten laste van een 

daarvoor ingestelde reserve/voorziening. De geraamde kosten (over een periode van tien jaar) worden 

gedekt door een jaarlijkse –gelijkblijvende- storting vanuit de begroting in die reserve/voorziening.  
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Om structurele middelen vrij te maken kan worden overwogen om uit de vrij aanwendbare reserve 

(algemene reserve) een incidentele storting in de reserve/voorziening groot onderhoud te doen en 

daarmee de structurele storting vanuit de begroting te verlagen. Omdat het groot onderhoud wordt 

berekend over een periode van tien jaar zou een incidentele storting van € 1 mio een structurele 

ruimte voor de begroting opleveren van € 100.000. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat structureel 

hier betekent een periode van tien jaar. 

 

 

Nieuw beleid 

 

Na het verwerken van de dekkingsvoorstellen ontstaat er voor 2020 en 2021 een positieve 

begrotingsruimte. In paragraaf 6.3 wordt u keuzes voor nieuw beleid voorgelegd. In het geval u alle 

voorstellen honoreert, geeft dit het volgende totaalbeeld: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beschrijving 2020 2021 2022 2023

Subtotaal structurele begrotingsruimte na dekkingsvoorstellen 485.000 359.000 212.000 -11.000

Totaal toename subsidies -98.000 -98.000 -98.000 -98.000

Saldo nieuw beleid overig -156.000 -216.000 -272.000 -373.000

Totaal begrotingsruimte 231.000 45.000 -158.000 -482.000
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10. Bijlagen 
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Bijlage 1             Meerjarenperspectief 2020-2023 

 

 

 
 

Beschrijving 2020 2021 2022 2023

Structurele begrotingsruimte na de raad van Juni 2019 572.000 614.000 504.000 504.000

Mutaties Meicirculaire 2019 ten opzichte van Decembercirculaire 2018 572.000 400.000 -188.000 -201.000

Aandeel daarvan inzake jeugdzorg storten in reserve sociaal domein -382.000 -390.000

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 -371.000 -200.000 -170.000 -170.000

Structurele begrotingsruimte Kadernota 2020 391.000 424.000 146.000 133.000

financiele gevolgen kaderstelling:

Indexatie op eigen budgetten en bijdrage GR-en (uitgaven, cumulatief) -437.000 -874.000 -1.311.000 -1.748.000

Indexatie budgetten en GR-en reeds opgenomen in MJB 2019 (jaarschijf 2020) 407.000 814.000 1.221.000 1.628.000

Indexatie op inkomsten (cumulatief) 81.000 162.000 243.000 324.000

Indexatie op inkomsten reeds opgenomen in MJB 2019 (jaarschijf 2020) -93.000 -186.000 -279.000 -372.000

Indexatie op betaalde subsidies  (gemiddeld 1,99% ivm personeel) -85.000 -170.000 -255.000 -340.000

Structurele begrotingsruimte na kaderstelling 264.000 170.000 -235.000 -375.000

Autonome mutaties en wettelijke taken

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Verhoging raadsvergoeding -85.000 -85.000 -85.000 -85.000

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Kapitaallasten opheffen NABO - aanleggen alternatief -5.200 -5.200 -5.200

Programma 4 Economie  (zijn uitsluitend inkomsten)

Bijdrage Iron Man -3.000 -3.000

Huisvestingskosten stadskantoor 30.000 30.000 30.000 30.000

Canon op gronden 16.000 16.000 16.000 16.000

Programma 5 Samenleving

Rijksvaccinatieprogramma -34.000 -34.000 -34.000 -34.000

Huur noodlokalen driespan -175.000

Jeugdzorg -750.000 -750.000 -750.000 -750.000

WMO -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

OAB -232.000 -240.000 -256.000 -256.000

Rijksbijdrage OAB 232.000 240.000 256.000 256.000

Huuropbrengst peuterspeelzaal Pierewiet -14.000 -14.000 -14.000 -14.000

Sociaal Medische indicatie (SMI) -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Kapitaallasten IKC het Driespan -47.000 -47.000 -47.000

Uitvoering schuldhulpverlening; dekking reserve sociaal domein vervalt -141.000

Vergunninghouders; dekking reserve sociaal domein vervalt -21.000

Programma 6 Milieu

Geluidscontroles evenementen -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

Kapitaalllasten GRP -53.000 -117.000 -172.000 -208.000

Dekking kapitaallasten door verhoging rioolheffing 53.000 117.000 172.000 208.000

Overhead en algemene dekkingsmiddelen

Dividend BNG 42.000 42.000 42.000 42.000

Algemene uitkering -44.000 -66.000 -3.000 -3.000

Bijdrage SED organisatie -172.000 -172.000 -172.000 -172.000

Reserves

Onttrekking reserve sociaal domein 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Herinrichting Noorderkade; onttrekking reserve parkeerfonds 24.000

Herinrichting Noorderkade; storting reserve afschrijvingslasten -24.000

Herinrichting Noorderkade; onttrekking reserve afschrijvingslasten 600 600 600 600

Totaal wettelijk en autonoom -474.400 -373.600 -307.600 -469.600

Subtotaal financiele positie na wettelijk/noodzakelijk beleid -210.000 -204.000 -543.000 -845.000
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Subtotaal financiele positie na wettelijk/noodzakelijk beleid -210.000 -204.000 -543.000 -845.000

Dekkingsvoorstellen/dekkingsmogelijkheden:

schrappen indexatie subsidies 2020 85.000 85.000 85.000 85.000

schrappen indexatie op eigen budgetten 2020 (dus (nog) niet op de GR-en) 270.000 270.000 270.000 270.000

dekking incidentele kosten Uitvoeringsprogramma 2020 uit algemene reserve 170.000

Afvalstoffenheffing; toewerken naar 100% kostendekkend vanaf 2022 0 114.000 114.000

Rioolrechten verhogen naar 100% kostendekkend 0 0 0 0

leges verhogen naar 100% kostendekkend 70.000 70.000 70.000 70.000

Cumulatieve verhoging OZB (boven de indexatie van 1,5%) 38.000 116.000 195.000

Inzet incidentele middelen ad € 1 mio in voorziening groot onderhoud 100.000 100.000 100.000 100.000

Resultaat dekkingsmogelijkheden 695.000 563.000 755.000 834.000

Subtotaal structurele begrotingsruimte na dekkingsvoorstellen 485.000 359.000 212.000 -11.000

Verhoging subsidieplafonds

Toename subsidies (exclusief indexatie) -98.000 -98.000 -98.000 -98.000

Totaal toename subsidies -98.000 -98.000 -98.000 -98.000

Nieuw beleid overig

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Bomenonderhoud inclusief areaaluitbreiding -51.000 -51.000 -51.000 -51.000

Aanleg instand houden bijenlint -12.500 -12.500 -12.500 -12.500

Insectvriendelijk maaibeheer -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

Kapitaallasten herinrichting Noorderkade -2.600 -2.600 -2.600

Kapitaallasten vervangen Romeinstraat -10.000 -10.000 -10.000

Kapitaallasten kunstwerken -3.000 -68.000 -122.000 -184.000

Kapitaallasten vervangen kabel Oranjestraat-Nassaustraat -600 -600 -600

Kapitaallasten kast- en kabelvervanging -1.900 -3.800 -5.700

Oeverbescherming -22.000

Openbare verlichting vervanging armaturen -7.000

Openbare verlichting vervanging lichtmasten -4.000

Programma 4 Economie

Kapitaallasten renovatie sanitair havens -4.400 -4.400 -4.400

Programma 5 Samenleving

Monumentenbeleid -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

vergoeding sportvelden -14.000 -14.000 -14.000 -14.000

Innovatie en pilots sociaal domein -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Vrijval budget wegens overheveling naar subsidieprogramma 85.000 85.000 85.000 85.000

Vervanging speelvoorzieningen -4.000

Programma 6 Milieu

Plan van aanpak ruimtelijke (klimaat)adaptie -24.000

Saldo nieuw beleid overig -156.000 -216.000 -272.000 -373.000

Totaal begrotingsruimte 231.000 45.000 -158.000 -482.000
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Bijlage 2                  Reserves 

 

 

 
 
 

Omschrijving 31-12-2018 +/+ -/- 31-12-2019 +/+ -/- 31-12-2020 +/+ -/- 31-12-2021 +/+ -/-

2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022

ALGEMENE RESERVE:

Algemene reserve 4.799.343 3.077.000 2.240.000 5.636.343 928.000 4.708.343 452.000 4.256.343 0

Resultaatbestemming 2018 (0) 1.077.000 1.077.000 (0) (0) (0)

Reserve Weerstandscapaciteit 0 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0

Bouwgrondexploitatie 1.493.494 0 1.493.494 0 1.493.494 0 1.493.494 0

6.292.836 5.654.000 3.317.000 8.629.836 0 928.000 7.701.836 0 452.000 7.249.836 0 0

BESTEMMINGSRESERVES:

Parkeerfonds 35.100 0 35.100 24.000 11.100 11.100

Egalisatie tarieven 340.824 243.000 97.824 97.824 97.824

Onderhoud kapitaalgoederen 2.466.937 973.300 1.204.000 2.236.237 959.000 1.768.000 1.427.237 959.000 1.065.000 1.321.237 959.000 1.066.000

Stadsuitleg 1.075.795 1.075.795 1.075.795 1.075.795

Huisvestingsvoorzieningen onderwijs 223.470 181.000 42.470 42.470 42.470

Sociaal Domein 4.872.409 1.041.840 3.830.569 870.330 2.960.239 830.165 2.130.075 1.180.900

Kunst- en museumbeleid 236.548 23.000 113.000 146.548 23.000 55.000 114.548 13.000 20.000 107.548 13.000 20.000

Energiebeleid 1.188 1.188 1.188 1.188

Volkshuisvestingfonds 400.463 400.463 400.463 400.463

Actualisering bestemmingsplannen/stedenbk 221.309 221.309 221.309 221.309

Dekking afschrijvingslasten 575.996 24.000 551.996 24.000 24.000 551.996 25.000 526.996 25.000

Bedrijfsrisico's 3.500.000 3.500.000 0 0 0

13.950.037 996.300 6.306.840 8.639.497 1.006.000 2.741.330 6.904.167 972.000 1.940.165 5.936.002 972.000 2.291.900

TOTAAL RESERVES 20.242.873 6.650.300 9.623.840 17.269.333 1.006.000 3.669.330 14.606.003 972.000 2.392.165 13.185.838 972.000 2.291.900

Meicirculaire 2019

in 2019 € 493.000 compensatie jeugd

in 2020 € 382.000 compensatie jeugd

in 2021 € 390.000 compensatie jeugd

In bovenstaande tabel is rekening gehouden met de toevoeging van deze bedragen aan de reserve Sociaal Domein. 
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Bijlage 3         Subsidieplafond 

 

 

 

Subsidieregeling (Deel)plafonds 2019 2020

Thema 1: Opgroeien in Enkhuizen Indexpercentage

1 Onderwijsbegeleiding 1 Onderwijsbegeleiding 1,9 39.501€                 40.252€                 

2 Voorschoolse voorzieningen in 

Enkhuizen

2.1 Signaleren 1,9 6.669€                   

6.796€                   

2.2 Aanbod, zorg en ondersteuning 1,9 343.500€                350.027€                

2.3 Ouderbetrokkenheid 1,9 15.390€                 15.682€                 

2.4 Samenwerking 1,9 46.170€                 47.047€                 

3 Jeugd in Enkhuizen 3.1 Professioneel jongerenwerk 1,9 244.836€                249.488€                

3.2 Professioneel tienerwerk 1,9 35.910€                 36.592€                 

3.3 Professioneel sociaal cultureel werk 1,9 71.820€                 73.185€                 

3.4 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk 2,2 8.136€                   26.035€                 

3.5 Eenmalige recreatieve activiteiten 2,2 2.543€                   8.138€                   

3.5.1 Gabberweek 2,2 2.543€                   8.138€                   

3.7 Natuur- en milieueducatie 1,9 91.314€                 93.049€                 

4 Cultuureducatie en 

cultuurparticipatie onder jeugd

4.1 Binnen- en buitenschoolse activiteiten PO 2,2 34.578€                 35.339€                 

4.2 Coördinatie 2,2 14.238€                 14.551€                 

4.3 Jeugdleden 2,2 24.221€                 24.754€                 

4.4 Muziekonderwijs voor jeugd 2,2 82.493€                 84.308€                 

4.5 Projectmatige cultuureducatie VO 2,2 31.527€                 32.221€                 

Thema 2: Thuis in Enkhuizen

5 Vrijwilligersondersteuning 5.1 Activiteiten m.b.t. vrijwilligerswerk 1,9 26.650€                 27.156€                 

5.2 Maatschappelijke stage 1,9 9.234€                   9.409€                   

5.3 Maatschppelijke stage Praktijkschool WF 2,2 1.017€                   1.039€                   

5.4 De Westfriese Uitdaging 2.700€                   

6 Enkhuizers voor elkaar 6.1 Enkhuizers voor elkaar 2,2 5.085€                   5.197€                   

6.2 Antidiscriminatie initiatieven 5.000€                   5.100€                   

7 Openbaar bibliotheekwerk 7.1 Bibliotheekvoorziening basispakket 1,9 223.721€                227.972€                

7.2 Bibliotheekvoorziening lokaal maatwerk 1,9 68.689€                 69.994€                 

8 Projecten amateuristische 

kunstbeoefening

8.1 Projecten 2,2 10.170€                 

10.394€                 

8.2 Amateur cultuurclubs met volwassen leden 2,2 7.085€                   7.241€                   

9 Podiumfunctie en 

programmering

9.1 Programmering (Drommedaris) 1,9 28.728€                 

29.274€                 

9.2 Programmering (Cinema Enkhuizen) 20.000€                 

9.3 Programmering (Cultureel Centrum de Wester) 10.000€                 

9.4 Overig 2,2 7.119€                   7.276€                   

10 Beheer maatschappelijke 

accommodaties

10.1 Bonte Veer 2,2 145.685€                

148.890€                

10.2 IJsselzand 2,2 28.222€                 28.843€                 

Jeugd- en jongerenwerk (extra inzet tienerwerk) 2,2 11.950€                 12.213€                 

10.3 Erfpacht scouting 2,2 8.645€                   8.835€                   

10.4 De Sprong n.v.t. -€                       -€                       

10.5 Recreatievoorzieningen Enkhuizen 1,9 533.520€                543.657€                

10.6 Bibliotheek 2,2 44.000€                 44.968€                 

10.7 NME De witte Schuur 2,2 14.747€                 15.071€                 

10.8 Cayen 2,2 19.323€                 19.748€                 

10.9 Waaggebouw Enkhuizen 4.000€                   4.080€                   

11 Geestelijke gezondheid in 

Enkhuizen

Gezondheidsbevordering 1,9 26.650€                 

27.156€                 

12 Enkhuizen sociaal 12.1 Welwonen 1,9 82.080€                 83.640€                 

12.1 Welwonen (Enigmahuis) 55.000€                 

12.2 Diversen 2,2 15.255€                 15.591€                 

13 Sport en bewegen 13.1 Jeugdleden 2,2 10.170€                 10.394€                 

13.2 Sport voor kwetsbare/risicogroepen 2,2 5.085€                   5.197€                   

13.3 Sport voor inwoners met een beperking 2,2 5.085€                   5.197€                   

13.4 Schoolzwemmen 1,9 61.560€                 62.730€                 

Thema 3: Drempels weg in Enkhuizen   

14 Overstijgende coördinatie 

mantelzorgondersteuning

Overstijgende coördinatie mantelzorgondersteuning 1,9 10.260€                 10.455€                 

15 Kwetsbare inwoners met licht 

verstandelijke beperking, sociale 

en/of psychische problematiek

Kwetsbare inwoners 1,9 25.572€                 26.058€                 

RCO De Hoofdzaak 5.000€                   

16 (School)maatschappelijk werk 16.1 Maatschappelijk werk 1,9 141.440€                144.127€                

16.2 Schoolmaatschappelijk werk 1,9 48.960€                 49.890€                 

16.3 Sociaal raadsliedenwerk 1,9 33.946€                 34.591€                 

Thema 4: Enkhuizen op de kaart  

17 Stadspromotie 17.1 Toeristisch Platform Enkhuizen 1,9 46.170€                 47.047€                 

18 Evenementen 18.1 Jaarlijkse nationale evenementen 2,2 15.255€                 15.591€                 

18.2 Jaarlijkse lokale evenementen 2,2 40.578€                 41.471€                 

18.3 Eenmalige evenementen 2,2 10.170€                 15.394€                 

2.876.215€             3.059.183€             
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