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1. Bestuurssamenvatting 
 

Financieel 

In de raadvergadering van 24 juni jl. hebben wij u de eerste tussenrapportage voorgelegd van het lopende 

begrotingsjaar 2020. Deze tussenrapportage had betrekking op de eerste 4 maanden van het 

begrotingsjaar, januari tot en met april. 

 

Wij moesten u een prognose voorleggen met een tekort ter hoogte van 9 miljoen euro. Deze prognose, 

waarin de meicirculaire niet was opgenomen, liet met name tegenvallers zien in het sociale domein. Het 

ging onder andere om een negatieve ontwikkeling van het bijstandsvolume en een tegenvaller binnen ons 

jeugdbeleid. 

 

De Novembernota die nu voor u ligt is de tweede en laatste tussenrapportage van de lopende begroting 

2020. De prognose die wij in deze nota aan u voorleggen heeft betrekking op de periode in 2020 tot en 

met september inclusief een aantal ontwikkelingen in oktober. Wij mogen u in deze novembernota 2020 

een positieve prognose voorleggen van 2,8 miljoen euro. 

 

Nog voor en tijdens het zomerreces hebben wij als college ingegrepen in het lopende begrotingsproces, 

gezien het grote tekort waarmee wij te maken kregen. Deze ingrepen bestonden uit een aantal 

beheersmaatregelen en het toepassen van bezuinigingen. Een belangrijke beheersmaatregel was het 

‘bevriezen’ van de posten waar we een overschot konden voorspellen. Het betrof een bedrag ter hoogte 

van 4 miljoen euro. Dit bedrag hebben wij, zoals u in deze novembernota kunt zien, overgeheveld naar het 

kernthema middelen.  

 

Vervolgens hebben wij in de lopende begroting naar bezuinigingsmaatregelen gezocht. Die vonden wij ter 

hoogte van een bedrag van 5,9 miljoen euro totaal. Onderdeel van deze bezuinigingen waren ingrepen in 

de eigen organisatie (o.a. opleidingsbudget, vacaturestop) 

 

Naast deze ingrepen konden wij profiteren van enkele ontwikkelingen die zich buiten onze invloedssfeer 

afspelen. Het betrof in eerste instantie een flinke meevaller in de meicirculaire van ruim 2 miljoen euro en 

in de BUIG-circulaire ter hoogte van 3,5 miljoen euro. Ook mochten wij profiteren van een positieve 

financiële ontwikkeling binnen het WOZL.  

 

Naast enkele tegenvallers leidde dit al met al tot een positieve prognose in deze novembernota ter hoogte 

van 2,8 miljoen euro. Wij presenteren u deze prognose exclusief de zgn. Corona boekhouding. Dat doen 

wij omdat we dat ook in de zomernota niet gedaan hebben en wij zo verwarring willen voorkomen. U wordt, 

zoals wij dat de afgelopen maanden al deden, regelmatig en separaat, geïnformeerd over de financiële 

ontwikkelingen rondom Corona. 

 

Thema’s 

We konden in april bekend maken dat wij samen met het Leger de Heils een nieuwe opvang voor 

zorgmijders gaan openen in het voormalige klooster aan de Gasthuisstraat. De nieuwe opvang, het 

Gasthuis, is bedoeld voor de 30 personen die nu nog in De Klomp verblijven. De verhuizing naar het 

Gasthuis is een direct gevolg van de afspraken die zijn vastgelegd in de ‘Visie en Uitvoeringsagenda Opvang 

en Beschermd Wonen Parkstad’.  

 

In verband met de Corona crisis hebben wij als gemeente meteen een paar maatregelen getroffen. 

Voorbeelden daarvan zijn het snel uitbetalen van eigen verplichtingen en het even wachten met het innen 

van rekeningen. Maar natuurlijk ook het coördineren van de overbrug-gingsregelingen van ondernemers 

en het eerste uur gratis parkeren in de binnenstad. 

 

In juni zijn we gestart met de uitbreiding van de Nieuwe Nor. In de nieuwe grote zaal is straks plaats voor 

650 bezoekers, een verdrievoudiging van de huidige capaciteit. Heerlen krijgt daarmee een zogenaamde 

‘middenzaal’, waarmee een completer muziekaanbod kan worden bereikt. 
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Bij de WOZL zagen we positieve ontwikkelingen. Het was onder andere de meicirculaire die een positief 

effect liet zien. Daarnaast is als gevolg van een hogere dan voorziene uitstroom uit de Sw (op landelijk 

niveau) de korting zoals eerder vastgesteld in de meicirculaire 2019 van €400 per arbeidsjaar omgeslagen 

in een surplus van €483 per arbeidsjaar.  

 

Nog voor het reces hebben wij de uitwerkingsagenda voor het nieuwe integrale ouderenbeleid vastgesteld. 

Onder de noemer ‘Ouder worden met toekomst!’ richten we ons speciaal op alle burgers in Heerlen vanaf 

55 jaar. 

Met de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen, bestaande uit ervaringsdeskundigen, werken we samen om 

de positie van onze bewoners met een beperking in Heerlen te verbeteren. Dat doen wij met de Lokale 

Inclusie Agenda met als titel ‘Iedereen voor elkaar!’ waarin onze gezamenlijke ambities en doelen voor een 

inclusieve stad verwoord zijn. 

 

Door de impact van het coronavirus hebben meer mensen te maken met eenzaamheidsgevoelens. Wij 

vinden het belangrijk om eenzaamheid bespreekbaar en daarnaast de handen uit de mouwen te steken. 

Begin juli openden wij het Meldpunt Eenzaamheid. Het meldpunt is er voor iedereen die eenzaam is. En 

voor iedereen die mensen wil helpen die eenzaam zijn. 

 

In september openden wij de non-profit woonwijzerwinkel voor inwoners van Parkstad. Het is een Parkstad-

initiatief waar alle inwoners van Heerlen (en Parkstad) terecht kunnen voor gratis advies over de beste 

duurzame oplossing voor de eigen woning. De woonwijzerwinkel is ingericht aan de Roda JC Ring in 

Kerkrade. 

 

Vanaf 1 september sluiten alle Parkstad gemeenten aan bij het project HAP (Hennep Aanpak Parkstad) om 

de georganiseerde criminaliteit, en meer specifiek de illegale hennepteelt, te bestrijden. 

Heerlen en Kerkrade startten in 2019 samen dit project, waarbij op grote schaal loodsen, containers, 

bedrijfsgebouwen en opslagplaatsen gecontroleerd worden. Ook Beekdaelen, Brunssum, Landgraaf, 

Simpelveld en Voerendaal sluiten nu aan bij het project. 

 

Bij archeologisch onderzoek op de Coriovallumstraat in Heerlen is in augustus een gedeelte van de ‘Via 

Traiana’, de Romeinse weg van Xanten naar Trier, en een middeleeuwse gracht aangetroffen.  

 

In september hebben wij samen met de woningcoöperaties Wonen Limburg, Weller, Vincio Wonen, Wonen 

Zuid en Stadsregio Parkstad Limburg een intentieovereenkomst getekend om samen aan de leefbaarheid 

van de wijk GMS te gaan werken. Hiermee kiezen wij ervoor om de komende jaren te investeren in de wijk 

GMS. Met deze impuls willen we onder meer overlastsituaties bestrijden en de buurtveiligheid vergroten. 

De aanpak maakt onderdeel uit van de Regiodeal, waarmee gemeenten in de regio Parkstad 

sociaaleconomische achterstanden willen verkleinen.  

 

Samen met Kerkrade hebben wij een zgn. Credohuis gerealiseerd en gevestigd in Kerkrade. Dit is een 

opvanghuis voor zwerfjongeren. De komst van een Credohuis naar Parkstad is het resultaat van de 

samenwerking tussen Credo, de provincie Limburg en de gemeenten Kerkrade en Heerlen.  

Subsidies 

 

In juni hebben Gulpen-Wittem, Heerlen en Voerendaal, het Waterschap Limburg en Provincie Limburg een 

overeenkomst getekend voor het project ‘Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland-Parkstad’. 

Hiermee wordt binnen twee jaar een mooi en veilig fietspad tussen Parkstad en het Heuvelland gerealiseerd 

en zijn tevens in staat om wateroverlast beter te bestrijden. 

 

In september hebben wij als stad afscheid genomen van onze burgemeester, Emile Roemer. Op 28 

september werd hij opgevolgd door Roel Wever. 

 
 
 
 
  



 

 

7 
 

1.1 Leeswijzer 

 

In deze Novembernota zijn de afwijkingen opgenomen ten opzichte van de programmabegroting 2020.  

 

In hoofdstuk 2 staat de prognose weergegeven. Dit betreft de huidige prognose tot ultimo 2020. Deze is 

toegelicht per programma in hoofdstuk 3.  

 

In hoofdstuk 4 zijn relevante aspecten rondom de bedrijfsvoering opgenomen. 

In het laatste hoofdstuk zijn de budgettair neutrale begrotingswijzigingen verwerkt.  

 

In de tabellen worden de lasten gepresenteerd met een - en de baten met een +. Indien er een - bij baten 

staat, betekent dat minder baten; dus een nadeel.  

 

In de tabel prognose worden afwijkingen gekenmerkt met een I of S. Een I staat voor incidenteel, een S 

staat voor structureel.  
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2. Prognose 
 

In deze Novembernota tonen wij de huidige prognose tot ultimo 2020 ten opzichte van de begroting 2020.  

De toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting komen in hoofdstuk drie aan de orde. 

Voor de leesbaarheid hebben we de bedragen afgerond op duizendtallen, met uitzondering van de in de 

bijlage opgenomen bedragen. Hierdoor kunnen mogelijk afrondingsverschillen ontstaan. 

 

 
 

Onderwerp Novembernota 

2020

I/

S

B&W en Raad -125.000 I

0. KT Bestuurskracht (Comm.+reg. samenw) -125.000

Salarissen griffie 50.000 I

Gemeentefonds integratie uitkering participatie 1.000.000 I

Personele kosten Historisch Goud -74.000 I

Subsidies 'De Vondst' -105.000 I

Minder parkeeropbrengsten -120.000 I

Sluitend maken en sturen op voordelen 2020 10.179.000 I

Dividend BNG -671.000 I

Gemeentefonds / Algemene uitkering 2.111.000 I

Inkomsten Onderzoek & Statistiek -90.000 I

Kwijtschelding belastingen -150.000 I

Doorschuiven investeringen (kapitaallasten) 1.060.000 I

Onroerende Zaak Belasting (OZB) -300.000 I

Rente 150.000 I

Rente lening Enexis -150.000 S

Sportonderwijs omzetbelasting -150.000 I

Personeelskosten -800.000 I

Verhuizing ambtelijke organisatie naar Stadskantoor -88.000 I

0. KT Middelen en heffingen 11.852.000

Bommenregeling -50.000 I

1. KT Crisisbeheer -50.000

Onderhoud bedrijventerrein Avantis 115.000 I

Onderhoud wegen -110.000 I

Parkeergarage Heerlerheide kosten van beheer -60.000 I

Uitstel automatische afsluiting binnenstad -40.000 I

2. KT Wegen, straten en pleinen -95.000

Leerlingenvervoer -300.000 I

4. KT Onderwijs -300.000

Exploitatietekort 'de Vondst' -150.000 I

5. KT Cultuur -150.000

Cluster cultuur vastgoed 80.000 I

5. Cultureel erfgoed 80.000

Groenonderhoud -60.000 I

5. KT Groen -60.000

Binnensportaccommodaties -87.000 I

Brede Maatschappelijke Voorziening 50.000 I

5. KT Sport -37.000

Programma / Kernthema

5. Sport, Cultuur en Rereatie

4. Onderwijs

2. Verkeer en Vervoer

0. Bestuur en Ondersteuning

1. Veiligheid



 

 

10 
 

 
 
 
 

De structurele afwijkingen hebben een meerjarig effect op onze begroting, incidentele afwijkingen hebben 

betrekking op 2020 of zijn vanaf 2021 opgenomen in de Begroting 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Onderwerp Novembernota 

2020

I/

S

WOZL - 2e begrotingswijziging en jaarrekening 2.800.000 I

6. KT Arbeidsmarktbeleid 2.800.000

Individuele inkomenstoeslag -229.000 I

Minimabeleid 138.000 I

Participatiebudget / BUIG -155.000 I

Participatiebudget / BUIG taakstelling -3.117.000 I

6. KT Inkomensondersteuning -3.363.000

Formatie expertiseteam -500.000 I

ATV (ambulant tijdens verblijf) -760.000 I/S

Crisishulp jeugd 117.000 I

Gedwongen kader -100.000 I

JENS -1.380.000 I

Jeugdzorg plus -246.000 I

Landelijk transitiearrangement -100.000 I

Maatwerk / Bovenregionaal -470.000 I

Uitvoeringskosten -68.000 I

Verblijf / Pleegzorg -2.360.000 I/S

6. KT Jeugd maatwerkvoorzieningen -5.867.000

Dag- en nachtopvang maatschappelijke opvang 200.000 I

Eigen bijdrage beschermd wonen -100.000 I

Eigen bijdrage Wmo -225.000 I

Pgb's beschermd wonen -300.000 I

Rijksmiddelen 1.300.000 I

Wmo -1.490.000 I/S

Woningvoorzieningen -150.000 I/S

Bewindvoering / Budgetbeheer -614.000 I

6. KT Volwassenen maatwerkvoorzieningen -1.379.000

Begraafrechten -50.000 I

7. KT Begraafplaatsen -50.000

Centrum -517.000 I

8. KT Centrum -517.000

Wonen complex standplaatsen 70.000 I

8. KT Ruimtelijke ordening 70.000

TOTAAL 2.809.000

Forecast:     + = voordeel    /    - = nadeel

8.Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

7. Volksgezondheid en Milieu

6. Sociaal Domein

Programma / Kernthema
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3. Ontwikkelingen per programma  
 

In dit hoofdstuk komen de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020 aan de orde. 

Indien een kernthema niet voorkomt in dit hoofdstuk, dan zijn er geen ontwikkelingen ten opzichte van de 

begroting te melden. 

  

3.0 Bestuur en Ondersteuning  

 

Kernthema Bestuurskracht  

B&W en Raad -/- € -125.000 

Vergoedingen voor raadsleden, commissieleden en collegeleden zijn in 2020 verhoogd. 

 

 

Kernthema Middelen en Heffingen 

Salarissen griffie € 50.000 

Door het niet invullen van een vacature bij de griffie is er een incidenteel voordeel op salarissen. 

 

Gemeentefonds integratie uitkering participatie € 1.000.000 

Vanuit het gemeentefonds hebben we in de septembercirculaire een integratie uitkering participatie 

ontvangen. Dit levert een incidenteel voordeel op in 2020.  

 

Personele kosten Historisch Goud -/- € 74.000 

Secundaire personele kosten van Historisch Goud (onder andere rugzakjes RHCL) zorgt voor een nadeel.

             

Subsidies ‘De Vondst’ -/- € 105.000 

Onzekerheden over te verkrijgen subsidie(s) de Vondst. 

 

Minder parkeeropbrengsten -/- € 120.000 

De geplande langparkeerplaatsen aan de CBS-weg konden nog niet worden gerealiseerd, waardoor 

€ 100.000 minder gerealiseerd wordt dan verwacht. De verwachting is dat deze uiterlijk in 2021 gereed 

zullen zijn.  

Daarnaast wordt op Nieuw-Eyckholt € 20.000 minder gerealiseerd dan verwacht. 

 

Sluitend maken en sturen op voordelen 2020 € 10.179.000 

In de Zomernota presenteerden wij een tekort van -/- € 8.981.000. Zoals vervolgens aangegeven in de 

raadsinformatiebrief meicirculaire gemeentefonds is het tekort teruggelopen tot -/- € 6.728.000. Op basis 

van dat verwachte tekort hebben wij acties ingezet om het financiële tekort terug te brengen en te sturen 

op een minimaal sluitend saldo voor 2020. Deze acties leveren € 5.935.000 op. Daarnaast was er op basis 

van de financiële afsluiting 2e kwartaal 2020 sprake van positieve financiële ontwikkelingen ter hoogte van 

in totaal € 4.244.000. Voor een goede borging van deze financiële voordelen zijn deze voor centrale 

monitoring / bewaking in het kernthema middelen en heffingen opgenomen. 

 

Dividend BNG -/- € 671.000 

De dividenduitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten in 2020 is lager dan verwacht. De lagere 

dividenduitkering is het gevolg van een lagere nettowinst in 2019. Over 2019 realiseerde de Bank 

Nederlandse Gemeenten een nettowinst na belastingen van € 163 miljoen (2018: € 337 miljoen). Een 

daling van € 174 miljoen ten opzichte van 2018. 

 

Gemeentefonds / Algemene uitkering € 2.111.000 

De meicirculaire en de septembercirculaire lieten beide een positieve ontwikkeling zien. 

Onderstaand per circulaire de onderdelen die hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling: 
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Meicirculaire: Bedrag in €  Communicatie 

Accresontwikkeling 1.320.000 Raadsinformatiebrief meicirculaire. 

Resultaat voorgaande jaren    413.000 

Totaal meicirculaire 1.733.000 

   

Septembercirculaire:   

Accresontwikkeling      43.000 Paragraaf gemeentefonds begroting 2021. 

Resultaat voorgaande jaren   -114.000 

Opschalingskorting     449.000 

Totaal septembercirculaire    378.000  

   

Totaal ontwikkeling gemeentefonds   2.111.000  

 

 

 

Inkomsten Onderzoek en Statistiek -/- € 90.000 

Het bedrijfsonderdeel Onderzoek en Statistiek voert voor interne en externe opdrachtgevers onderzoeken 

uit. Dit betreft bijvoorbeeld burgeronderzoeken en de Parkstadmonitor. De vraag naar diensten vanuit 

externe opdrachtgevers is achtergebleven bij de verwachting. 

 

Kwijtschelding belastingen -/- € 150.000 

De inschatting was dat vanwege de positieve economische ontwikkeling het bedrag aan kwijtschelding 

belastingen in 2020 € 150.000 minder zou worden. Helaas is de positieve ontwikkeling niet uitgekomen en 

verwachten we in 2020 hogere uitgaven. De uitgaven zijn overeenkomstig de kwijtscheldingsregeling in 

2019. 

 

Doorschuiven investeringen (kapitaallasten)  € 1.060.000 

Door het niet volledig realiseren van investeringen schuiven de kapitaallasten van  investeringen op in de 

tijd. Hierdoor ontstaat voor 2020 een incidenteel voordeel. 

 

Onroerende Zaak Belasting (OZB) -/- € 300.000 

Bij het opstellen van de begroting wordt ter berekening van de totale onroerende zaak belasting gerekend 

met concept WOZ-waardes die op dat moment bekend zijn. De BsGW heeft op dat moment het 

waarderingsproces rondom de WOZ nog niet volledig afgerond. Dit proces wordt eind oktober afgerond. 

Doordat er bij de definitieve waardering meer leegstand is geconstateerd bij de niet-woningen dan waarmee 

we gerekend hebben in de begroting verwachten we een minderopbrengst van € 300.000 op de OZB-

inkomsten. 

 

Rente € 150.000 

Om activiteiten en projecten te financieren trekt de gemeente geld aan in de vorm van leningen.  

Door de huidige lage/negatieve rentestand krijgen wij geld uitbetaald op kortdurende leningen. De huidige 

rentestand in combinatie met een hoge positie aan kortdurende leningen zorgt ervoor dat wij incidenteel 

meer rentevergoeding krijgen dan ingeschat. 

 

Rente bruglening Enexis -/- € 150.000 

De verstrekte bruglening van de gemeente aan Enexis is inmiddels volledig afgelost. In de begroting is de 

te ontvangen rente vanuit deze lening nog opgenomen. Deze rente gaan we vanaf dit jaar niet meer 

ontvangen. Dat betekent een nadeel van € 150.000 ten opzichte van de begroting. 

 

Sportonderwijs  omzetbelasting -/- € 150.000 

Een met de belastingdienst gesloten vaststellingsovereenkomst ten behoeve van de omzetbelasting voor 

sportonderwijs levert een nadeel op van € 150.000. 

 

Personeelskosten -/- € 800.000 

Deze post bestaat uit verhoging van pensioenpremies en hogere instroom vanuit het generatiepact.  
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Verhuizing ambtelijke organisatie naar Stadskantoor -/- € 88.000 

De verhuizing van de ambtelijke organisatie naar het Stadskantoor zal incidenteel meer geld kosten.  
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3.1 Veiligheid 

 

Kernthema Crisisbeheer 

Bommenregeling -/- € 50.000 

Er worden onvoorziene kosten gemaakt vanwege het onschadelijk maken van twee bommen en de 

onderzoeken die ten behoeve hiervan plaatsvinden.  
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3.2 Verkeer en Vervoer 

 
Kernthema wegen, straten en pleinen 

Onderhoud bedrijventerrein Avantis € 115.000 

We doen jaarlijks een bijdrage van € 115.000 aan Avantis ten behoeve van het onderhoud van het 

bedrijventerrein. De werkelijke uitgaven blijken echter lager uit te vallen. 

 

Onderhoud wegen -/- € -110.000 

De bezuiniging van € 200.000 op het onderhoud van de kwaliteit van wegen kan pas op termijn volledig 

worden gerealiseerd. De onderhoudsachterstand op klein onderhoud wordt vanaf 2016 gefaseerd over 10 

jaar weggewerkt, hierdoor zijn er in de beginjaren nog aflopende tekorten. 

 

Parkeergarage Heerlerheide kosten van beheer -/- € 60.000 

Hogere uitgaven als gevolg van uitbreiding openingstijden parkeergarage Heerlerheide. 

 

Uitstel automatische afsluiting binnenstad -/- € 40.000 

Door het uitstel van de vervanging van de automatische afsluiting in de binnenstad, worden de centra nog 

handmatig afgesloten. De kosten hiervan zijn niet voorzien in de begroting. 
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3.3 Economie 

 

Geen afwijkingen. 
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3.4 Onderwijs 

 
Kernthema onderwijs 

Leerlingenvervoer -/- € 300.000 

Met ingang van het nieuwe schooljaar is de gegunde partij van de aanbesteding leerlingenvervoer Zuid-

Limburg van start gegaan voor wat betreft de vaste percelen. Dit is voor ons dezelfde vertrouwde 

vervoerder gebleven. Een nieuwe samenwerking met meer gemeenten zorgt voor een efficiëntere aanpak 

en effectievere invulling van het leerlingenvervoer. Er is een structurele forse toename van het aantal 

leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer. Dit zorgt voor een structurele stijging.  
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3.5 Sport, Cultuur en recreatie 
 
 
Kernthema Cultuur 

Exploitatietekort 'de Vondst' -/- € 150.000 

Tekort exploitatie ‘de Vondst’ door personele bezetting balie en activiteiten in het kader van Limburgs 

archeologisch erfgoed. 

 

 

Kernthema Cultureel erfgoed 

Cluster cultureel vastgoed € 80.000 

Op het onderhoud van culturele gebouwen is een voordeel te melden door minder uitgaven op het 

dagelijks onderhoud van culturele gebouwen vanwege de beperkte openingstijden.  

 

 

Kernthema Groen 

Groenonderhoud -/- € 60.000 

De bezuiniging op het onderhoud kan pas op termijn volledig worden gerealiseerd. De 

onderhoudsachterstand wordt vanaf 2019 gefaseerd weggewerkt, hierdoor zijn er in de beginjaren nog 

aflopende tekorten. 

 

 

Kernthema Sport 

 

Binnensportaccommodaties -/- € 87.000 

De specifieke uitkering ten behoeve van BTW compensatie over binnensportaccommodaties is lager, 

omdat de voorwaarden gewijzigd zijn. Kosten met betrekking tot bewegingsonderwijs worden in het 

kader van de BTW niet meer gecompenseerd.  

 

Brede Maatschappelijke Voorziening € 50.000 

Op het onderhoud van brede maatschappelijke voorzieningen (BMV’s) is een voordeel te melden door 

minder uitgaven op het dagelijks onderhoud vanwege de beperkte openingstijden.  
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3.6 Sociaal Domein 

 

 
Kernthema Arbeidsmarktbeleid 

WOZL – 2e begrotingswijziging en jaarrekening € 2.800.000 

Naast het voordeel in de 2e begrotingswijziging van de WOZL aangegeven, verwachten we daarnaast een 

extra voordeel op het jaarrekeningresultaat van de WOZL Dit levert in totaal een verwacht voordeel op van 

€ 2.800.000. 

 
 
Kernthema Inkomensondersteuning 

Individuele inkomenstoeslag -/- € 229.000 

De inkomenstoeslag is bedoeld voor een specifieke groep mensen met een laag inkomen, zonder uitzicht 

op inkomensverbetering. Deze specifieke doelgroep, voornamelijk met een inkomen uit de bijstand, blijft 

toenemen. 

 

Minimabeleid € 138.000 

Door de gevolgen van de COVID-19 pandemie hebben minder mensen de kledingbank bezocht. Dit levert 

een voordeel op van € 54.000. Door kritischer te kijken naar nieuwe en lopende indicaties inzake Wet 

Kinderopvang SMI (Sociaal Medische Indicatie) zijn onze uitgaven aanzienlijk afgenomen (€ 84.000). 

 

Participatiebudget / BUIG -/- € 155.000   

Het nadelige saldo ad -/- € 155.000 op het participatiebudget/BUIG is opgebouwd uit: 

 

1. Stijgende rijksinkomsten voor de BUIG € 4.289.000 

De inkomsten vanuit het Rijk stijgen op basis van het voorlopig budget 2020, het nader voorlopig 

budget 2020 en het definitief budget 2020 met een bedrag van € 4.289.000. 

In het definitieve budget, op macroniveau, zijn naast de reguliere effecten van loon- en 

prijsbijstelling, de realisatie van het aflopen jaar, reguliere conjunctuur ook de additionele 

conjuncturele effecten van corona meegenomen.  

 

Onderstaand een overzicht van de rijksinkomsten BUIG voor het jaar 2020. 

 

1. Primitieve begroting 2020      € 55.974.806 

2. Voorlopig budget (oktober 2019)      €   2.123.533 

3. Nader voorlopig budget (mei 2020) -/- €   2.086.143 

4. Definitief budget (september 2020)      €   4.251.748 

5. Totaal rijksbijdrage 2020      € 60.263.944 

  

6. Saldo bijstelling rijksbudget (5-1)      €  4.289.000 (afgerond bedrag) 

 

 

2. Participatiewet: negatieve ontwikkeling bijstandsvolume -/- € 3.693.000 

Vanaf medio 2019 is het bijstandsvolume minder afgenomen dan onze verwachting was. In 2020 is 

er op basis van de huidige arbeidsmarkt geen sprake meer van afname. Mogelijk door invloed van 

het coronavirus zien we vanaf eind maart 2020 het bijstandsvolume toenemen. 

De forecast van -/- € 3.693.000 is op basis van de huidige stand van zaken tot augustus 2020 en de 

verwachte prognose voor het restant jaar. 

 

3. Participatiewet: stijgende baten vorderingen € 126.000 

Dit betreft verhaal en invordering van onverschuldigde uitkeringen. 

 

4. Participatie / Werk voor Heerlen -/- € 877.000 
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Werk voor Heerlen zorgt voor uitstroom uit uitkeringen. Het voordeel dat ontstaat door uitstroom uit 

uitkeringen levert vervolgens een besparing op de BUIG-middelen op. Deze besparing zetten we in 

voor de financiering van Werk voor Heerlen. 

 

Onderstaand een overzicht waarin voor 2020 het definitieve BUIG-budget is afgezet versus de 

prognose uitgaven van participatie/BUIG en de financiering Werk voor Heerlen. Het betreft een 

incidenteel tekort van afgerond -/- € 155.000. 

 

Definitief toegekend BUIG budget 2020:     € 60.263.944 

Prognose uitgaven 2020: -/- € 59.542.009 

Financiering Werk voor Heerlen -/- € 877.000 

Resultaat: -/- € 155.000 (afgerond bedrag) 

 

 

Participatiebudget / BUIG Taakstelling -/- € 3.117.000 

In de primitieve begroting 2020 is een taakstelling van € 3.117.184 ten laste van het BUIG-budget 

gebracht. Doordat het bijstandsvolume niet meer afneemt, kunnen we deze taakstelling niet invullen. In 

de begroting 2021 en meerjaren raming 2022-2024 is deze structurele taakstelling opgeheven. 

 

 

Kernthema Jeugd maatwerkvoorzieningen 

Formatie expertiseteam -/- € 500.000 

Op basis van de huidige caseload is geconstateerd dat de voorziene afbouw van de tijdelijke formatie bij 

de Expertiseteams niet haalbaar is. In voorgaande jaren hadden de Expertiseteams een tijdelijke schil aan 

formatie terwijl dit een structurele taak betrof. Daarnaast is er een overdracht aan extra taken vanuit Veilig 

Thuis geweest. 

 

ATV (ambulant tijdens verblijf) -/- € 760.000 

Een stijging van verblijf heeft als gevolg dat ook de daarbij horende ambulante inzet stijgt (zie hieronder 

bij ‘verblijf/pleegzorg’ een toelichting van de stijging van verblijf). 

 

Crisishulp jeugd € 117.000 

De bekostiging van crisishulp is sinds de 2e helft van 2019 met de Zuid-Limburgse gemeenten ingekocht 

middels een lumpsumfinanciering. De onderlinge verdeelsleutel is gebaseerd op een t-2 systematiek. Dit 

houdt in dat individuele gemeenten een aandeel in het totaal betalen naar rato van de realisatie (de 

zorginzet) over 2 jaar geleden. Doordat in 2018 het relatieve aandeel van Heerlen daalt, daalt onze bijdrage 

aan Crisis. De verwachting is dat onze bijdrage voor 2021 ook zal dalen. Deze aantallen worden echter 

geverifieerd bij centrumgemeente Maastricht en zijn derhalve nog niet meegenomen in de begroting 2021. 

 

Gedwongen kader -/- € 100.000 

Op basis van de gefactureerde zorg is de inschatting dat de zorgkosten vanuit het Gedwongen Kader licht 

toenemen. Deze prognose kan nog veranderen omdat de Gecertificeerde Instellingen (zij verwijzen door 

naar het Gedwongen Kader) achterlopen in het doorgeven van de zorginzet en omdat het 

woonplaatsbeginsel bij jeugdigen nog kan wijzigen. 

 

JENS -/- € 1.380.000 

De ambulante jeugdhulp en lokaal preventieve activiteiten worden sinds 2019 uitgevoerd door de 

coöperatie JENS. We hebben gezamenlijk de gewenste inhoudelijke ontwikkeling ingezet, maar financieel 

blijft er sprake van een moeilijke opgave. Onder verwijzing naar het zgn. hulpventiel uit de overeenkomst 

met JENS moesten we de lumpsum incidenteel verhogen. Met JENS is afgesproken dat ze aanvullende 

maatregelen treffen om de inhoudelijke transformatie verder vorm te geven en op deze wijze een 

structurele kostenbesparing te realiseren. In het meerjarig Perspectiefplan zijn deze maatregelen 

beschreven. 

 

Jeugdzorg plus -/- € 246.000 
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De bekostiging van JeugdzorgPlus is gebaseerd op een lumpsum. De onderlinge verdeelsleutel voor de 

gemeenten in Zuid-Limburg is gebaseerd op een t-2 / t-1 systematiek.  Dit houdt in dat individuele 

gemeenten een aandeel in het totaal betalen naar rato van de realisatie over 2 voorgaande jaren. Doordat 

er in 2019 meer jeugdigen naar JeugdzorgPlus zijn doorverwezen, stijgt onze bijdrage aan JeugdzorgPlus. 

 

Landelijk transitiearrangement -/- € 100.000 

Het Landelijk Transitiearrangement ((LTA) betreft zeer specialistische hulp waarvoor landelijke tarieven 

zijn afgesproken. Een aantal lopende kostbare LTA-trajecten zijn verlengd in 2020. Hierdoor verwachten 

wij een bijstelling van € 100.000. Afhankelijk van nog af te geven zorgindicaties kan deze bijstelling 

gedurende het jaar nog opgehoogd worden. 

 

Maatwerk / Bovenregionaal -/- € 470.000 

De begroting 2020 voor maatwerk is geraamd op € 400.000. In 2019 was deze post flink hoger als gevolg 

van nagekomen posten van voorgaande jaren. Ook in 2020 zien we een aantal nagekomen facturen. 

Daarnaast is er een specifieke maatwerkcasus waarbij de kosten voor dit jaar geschat worden op ca. € 

250.000. De verwachting is dat maatwerk voor 2020 uitkomt op ca. € 870.000. 

 

Uitvoeringskosten -/- € 68.000 

De uitvoeringskosten voor de inkoop Jeugdhulp via Centrumgemeente Maastricht is met de huidige 

inzichten te laag begroot. Deze uitvoeringskosten zijn deels gebaseerd op variabele activiteiten en deels 

naar rato van het aantal afgegeven beschikkingen en declaraties op basis van t-1 (peildatum van het vorig 

jaar is leidend). 

 

Verblijf / Pleegzorg -/- € 2.360.000 

We zien een stijging in de kosten voor verblijf. Dit is een trendbreuk aangezien we de afgelopen jaren juist 

een lichte daling zagen in verblijf. Er is niet zozeer een stijging van het aantal cliënten, maar wel een 

toename van de inzet van zwaardere vormen van verblijf. De gemiddelde kosten per cliënt stijgen van ca 

€ 43.000 (2019) naar € 52.000 (2020). Er wordt een analyse incl. beheersmaatregelen gemaakt ten 

aanzien van deze stijging. 

 
 

Kernthema Volwassenen Maatwerkvoorzieningen 

Dag- en nachtopvang maatschappelijke opvang € 200.000 

Voor 2020 raamden wij frictiekosten in verband met de start van de nieuwe opvang. Omdat deze niet in 

2020 maar in 2021 gerealiseerd zal zijn, zijn er in 2020 minder frictiekosten. 

 

Eigen bijdrage beschermd wonen -/- € 100.000 

In 2019 inde het CAK veel minder eigen bijdrages bij de cliënten Beschermd Wonen. We zien nu weer een 

toename. Het blijft lastig deze goed te voorspellen. Er wordt op kasbasis doorbetaald. De bedragen 

schommelen altijd. Er is ook regelmatig sprake van betalingsregelingen met cliënten. De aan de gemeente 

door het CAK betaalde bedragen hebben vaak ook betrekking op verblijf in eerdere jaren. 

 

Eigen bijdrage Wmo -/- € 225.000 

In de begroting 2020 is de eigen bijdrage incidenteel verhoogd vanwege verwachte inkomsten door 

betalingsregelingen CAK over eerdere jaren. Deze verhoging blijkt echter niet haalbaar, omdat in de laatste 

maanden van 2019 hierin een onverwachte trendbreuk heeft plaatsgevonden. Verder zijn er bij het CAK  

landelijke problemen met het innen van de eigen bijdrage, deze zullen later met terugwerkende kracht 

worden geïnd. Risico van het later innen is dat er relatief meer betalingsregelingen gesloten moeten worden 

die weer een impact hebben op de te ontvangen eigen bijdrage. 

 

Pgb’s beschermd wonen -/- € 300.000 

Er is ieder jaar een duidelijke groei waarneembaar in het aantal klanten dat een beroep doet op een BW 

indicatie. De groei van het aantal PGB beschermd wonen indicaties is vervolgens onherroepelijk het gevolg 

van een hogere vraag dan dat er zorg in natura (ZIN) aanbod is. In ongeveer 2 van de 3 aanvragen betreft 

het een PGB beschermd wonen dagtarief. 
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Rijksmiddelen € 1.300.000 

In de mei circulaire 2020 hebben we loonprijscompensatie voor beschermd wonen ontvangen. 

 

Wmo -/- € 1.490.000 

Hulp bij huishouden (HbH) €- 1.530.000:  

De eerste 12 weken van 2020 zagen we een toename in aanvragen HbH van bijna 13% t.o.v. deze periode 

in 2019. Er was voor 2020 al rekening gehouden met een toename vanwege de invoering van het 

abonnementstarief, maar deze valt hoger uit dan verwacht. We zien in 2020 tot op heden al een toename 

van ruim 200 cliënten. Daarnaast is er in de begroting 2020 rekening mee gehouden, dat door meer 

hercontroles op verstrekte voorzieningen, de kosten minder hard zullen stijgen. Door alle corona 

maatregelen kunnen deze hercontroles momenteel beperkt doorgang vinden. Wel denken we o.a. door de 

hercontroles op hulpmiddelen tot eind 2020 minimaal € 60.000 extra te besparen. 

 

Woningvoorzieningen -/- € 150.000 

De kosten voor woningaanpassingen vallen vanwege een aantal redenen hoger uit dan begroot. We streven 

ernaar dat burgers zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De vergrijzing, het gebrekkige aanbod van 

reeds aangepaste woningen (lagere mutatiegraad) - vooral voor 1 of 2 persoons huishoudens - en het 

gegeven dat er geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage meer bestaat, dragen bij aan de toename van 

het aantal kostbare verstrekkingen. Daarnaast dwingt recente jurisprudentie ons om bepaalde 

woningaanpassingen, in tegenstelling tot voorheen, te vergoeden. 

 

Bewindvoering / budgetbeheer -/- € 614.000 

Het aantal mensen dat onder bewind wordt gesteld neemt nog steeds toe. 
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3.7 Volksgezondheid en Milieu 

 

 
Kernthema Begraafplaatsen 

Begraafrechten -/- € 50.000 

Structureel lagere inkomsten uit grafrechten (tendens van minder begravingen). 
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3.8 Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing 

(VHROSV) 

 

Kernthema Centrum 

Centrum -/- € 517.000 

Binnen het programma Centrum zijn onvoldoende middelen beschikbaar om de inzet van interne uren af 

te dekken. Om de uitvoering van deze projecten toch door te kunnen laten gaan, is afgesproken het tekort 

aan urenafdekking als tekort zichtbaar te maken. 

 

 
Kernthema Ruimtelijke ordening 

Wonen complex standplaatsen € 70.000 

Er wordt incidenteel minder geld uitgegeven aan het onderhoud van standplaatsen. 
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4. Bedrijfsvoering 
 

4.1 Ziekteverzuim 

 

Het gemiddelde percentage ziekteverzuim van de gemeente Heerlen over de eerste negen maanden van 

2020 bedraagt 6,36%. Dit is 0,72% hoger ten opzichte van het ziekteverzuimpercentage in dezelfde 

periode in 2019 (5,64%).  

 

Het ziekteverzuim is in het eerste kwartaal vaak relatief hoog, normaal vanwege de griepgolf. In 2020 zien 

we deze piek in de maanden februari en maart, welke hoger is dan de piek in 2019. Het hogere 

ziekteverzuimpercentage en de hogere piek in het eerste kwartaal zijn mogelijk een gevolg van de 

coronacrisis. Landelijk gezien is in het eerste kwartaal van 2020 is het gemiddelde ziekteverzuim opgelopen 

en is het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003 bereikt1. De toename deed zich voor in 

vrijwel alle bedrijfstakken, zo ook bij overheidsdiensten1.  

 

Wanneer er wordt gekeken naar het ziekteverzuimpercentage per verzuimduurklasse is er bij gemeente 

Heerlen een duidelijke piek te zien in het lange verzuim (43 tot 365 dagen). Deze piek was in dezelfde 

periode in 2019 (2,47%) ook terug te zien, maar is in 2020 veel hoger (3,77%). Wellicht hebben de 

coronacrisis en het thuiswerken hier ook invloed op. Thuiswerken brengt (psychische) risico’s met zich mee 

en kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat werk en privé minder goed te scheiden zijn, of er minder 

betrokkenheid bij het werk en de organisatie gevoeld wordt2, wat kan leiden tot hoger verzuim en een 

verhoogde hersteldrempel. 

 

We vinden het van groot belang om ziekteverzuim te voorkomen en geven hier onverminderd veel prioriteit 

aan. Vanwege de coronacrisis en het thuiswerken zijn nieuwe acties binnen preventief ziekteverzuim 

ondernomen. Zo is er, om een thuiswerkplek Arbo technisch zo goed mogelijk in te richten, gefaciliteerd in 

het aanbieden van middelen zoals bureaustoel, toetsenbord, muis en beeldscherm.  

 

Om in te spelen op de (psychische) risico’s van het thuiswerken, is er Telewerk- en Social Coaching 

georganiseerd. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid om te praten met gecertificeerde NIP-psychologen. 

Via telefoon of teams kunnen medewerkers hun verhaal en zorgen kwijt en worden er handreikingen 

gegeven over hoe om te gaan met moeilijke situaties. Hierbij is ook aandacht voor tips om het ‘werken op 

afstand’ makkelijker te maken.  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

                                                
1 CBS. (2020). Wat zijn de medische gevolgen van corona? Geraadpleegd via: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/cbs-cijfers-coronacrisis/wat-zijn-de-medische-
gevolgen-van-corona-  
 
2 Machek, J. (2020). Massaal thuiswerken brengt nieuwe (psychische) risico’s met zich mee. Arbonet, geraadpleegd via: 
https://www.arboned.nl/nieuws/psychische-risicos-thuiswerken   

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/cbs-cijfers-coronacrisis/wat-zijn-de-medische-gevolgen-van-corona-
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/cbs-cijfers-coronacrisis/wat-zijn-de-medische-gevolgen-van-corona-
https://www.arboned.nl/nieuws/psychische-risicos-thuiswerken
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4.2 Betalingsperformance 

 

De gemeente Heerlen dient te voldoen aan de wettelijke betalingstermijn voor het betalen van 

inkoopfacturen. Overheden zijn, indien niet anders overeengekomen, wettelijk verplicht om rekeningen 

binnen 30 dagen te betalen (Art. 6:119b BW). De betalingstermijn start na ontvangst van de factuur.  

 

In de periode van januari 2019 tot en met september 2020 werd een inkoopfactuur gemiddeld binnen 22,6 

dagen betaald. De kritieke prestatie indicator (KPI) voor de gemeentelijke overheid is dat 90% van alle 

facturen betaald moeten worden binnen 30 dagen. De in de KPI meegenomen inkoopfacturen hebben 

betrekking op commerciële transacties. Betalingen van subsidies, uitkeringen en dergelijke worden niet 

betrokken in de berekening. 

 

Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de KPI betaalsnelheid in de periode januari 2019 tot 

en met september 2020.  

 

 
* Deze tabel wijkt af van de tabel in de zomernota 2020, omdat er in die tabel een verschuiving zat tussen 

de percentages en bijbehorende maanden. 

 

 

Toelichting op de grafiek 

In de periode januari 2019 tot en met september 2020 werd gemiddeld 78% van de facturen betaald 

binnen 30 dagen. Als we kijken naar de periode vanaf de zomernota, zien we een duidelijke stijging in het 

percentage binnen de norm betaalde facturen. Het optimaliseren van het proces met betrekking tot het 

verwerken van inkoopfacturen werpt langzaam zijn vruchten af. In combinatie met strakke sturing tijdens 

Corona op het op tijd betalen van facturen aan onze partners in de stad, naderen we de norm van 90% 

binnen 30 dagen betalen. In de loop van 2020 zetten we deze lijn door en streven we ernaar om de 

betaalsnelheid nog verder te verhogen.  
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4.3 Inhuur derden 

De norm voor inhuur van derden is in 2018 aangepast van 12,5% naar 10%. In 2019 (9,6%) hebben we 

aan deze norm kunnen voldoen. Per september 2020 bedraagt het percentage circa acht procent. In 2020 

hebben wij gestuurd op de vermindering van de inhuurkosten. Daarnaast is er per september een 

inhuurstop afgekondigd waardoor wij naar verwachting binnen de norm blijven.  
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5. Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen  

 
Dit hoofdstuk beperkt zich tot de budgettair neutrale mutaties. In de Novembernota worden geen 

voorstellen tot wijziging van de begroting gedaan die impact hebben op het saldo. In de ontwikkelingen 

worden alleen de belangrijkste afwijkingen tot op heden gegeven. Onderstaande tabel laat het effect van 

deze budgettair neutrale mutaties op programmaniveau zien. In bijlage 2.0 is een tabel opgenomen op 

kernthema en bijlage 3.0 laat de wijzigingen op taakveld niveau zien. 

Deze budgettair neutrale begrotingswijzigingen zijn een onderdeel van de Novembernota omdat deze, 

conform de financiële verordening en de begrotingsrechtmatigheid, aan de raad ter accordering voorgelegd 

moeten worden. 

Alle wijzigingen zijn slechts administratieve verschuivingen en bevatten géén nieuw beleid en géén wijziging 

van het bestaande beleid. 

  

 
  

Programma Prim. 

Begroting

Bijgest. 

Begr. Tot 

november

nota

November

nota 2020

Realisatie 

t/m sept. 

2020

Prim. 

Begroting

Bijgest. 

Begr. Tot 

november

nota

November

nota 2020

Realisatie 

t/m sept. 

2020

Prim. 

Begroting

Bijgest. 

Begr. Tot 

november

nota

november

nota 2020

Realisatie 

t/m sept. 

2020

   0. Bestuur en Ondersteuning -74.622 -73.776 -6.816 -51.099 311.008 311.824 2.783 250.126 236.386 238.049 -4.033 199.027

   1. Veiligheid -11.521 -12.366 -205 -9.912 79 925 357 1.293 -11.442 -11.442 152 -8.618

   2. Verkeer en Vervoer -11.364 -11.363 609 -7.980 3.169 3.169 0 689 -8.195 -8.195 609 -7.291

   3. Economie -4.466 -4.455 0 -2.843 911 934 634 989 -3.556 -3.521 634 -1.854

   4. Onderwijs -15.010 -20.382 753 -13.782 3.689 9.210 885 8.406 -11.322 -11.172 1.637 -5.376

   5. Sport, Cultuur en Recreatie -30.429 -30.638 -80 -25.962 3.951 3.776 185 2.486 -26.477 -26.862 105 -23.476

   6. Sociaal Domein -222.463 -236.652 -2.154 -200.920 61.338 73.186 1.295 63.123 -161.125 -163.466 -860 -137.797

   7. Volksgezondheid en Milieu -24.546 -25.138 -65 -20.625 19.832 20.144 397 16.917 -4.714 -4.995 332 -3.708

   8. VHROSV -8.846 -10.326 669 -10.296 1.743 2.823 653 4.466 -7.104 -7.502 1.321 -5.830

Totaal saldo van baten en 

lasten
-403.267 -425.097 -7.290 -343.418 405.719 425.991 7.188 348.495 2.452 894 -102 5.076

   0. Bestuur en Ondersteuning -5.217 -5.289 0 -94 607 1.713 935 0 -4.611 -3.576 935 -94

   1. Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   2. Verkeer en Vervoer 0 0 0 0 27 131 123 0 27 131 123 0

   3. Economie 200 0 -634 -634 200 400 -200 0 400 400 -834 -634

   4. Onderwijs -500 -584 0 0 1.314 1.314 0 0 814 729 0 0

   5. Sport, Cultuur en Recreatie -160 -11 0 0 68 89 41 42 -93 79 41 42

   6. Sociaal Domein 0 -11 -321 0 30 30 0 0 30 19 -321 0

   7. Volksgezondheid en Milieu 0 -200 0 -200 125 456 510 125 125 256 510 -75

   8. VHROSV -20 -20 0 0 875 1.088 -353 101 856 1.069 -353 101

Bestemming -5.697 -6.114 -955 -928 3.245 5.220 1.057 268 -2.452 -894 102 -660

   0. Bestuur en Ondersteuning -79.839 -79.065 -6.816 -51.192 311.615 313.537 3.718 250.126 231.776 234.472 -3.098 198.933

   1. Veiligheid -11.521 -12.366 -205 -9.912 79 925 357 1.293 -11.442 -11.442 152 -8.618

   2. Verkeer en Vervoer -11.364 -11.363 609 -7.980 3.196 3.300 123 689 -8.169 -8.064 732 -7.291

   3. Economie -4.266 -4.455 -634 -3.477 1.111 1.334 434 989 -3.156 -3.121 -200 -2.488

   4. Onderwijs -15.510 -20.967 753 -13.782 5.002 10.524 885 8.406 -10.508 -10.443 1.637 -5.376

   5. Sport, Cultuur en Recreatie -30.589 -30.649 -80 -25.962 4.019 3.865 227 2.527 -26.570 -26.783 147 -23.435

   6. Sociaal Domein -222.463 -236.663 -2.475 -200.920 61.368 73.216 1.295 63.123 -161.095 -163.446 -1.181 -137.797

   7. Volksgezondheid en Milieu -24.546 -25.338 -65 -20.825 19.957 20.599 907 17.042 -4.589 -4.739 842 -3.783

   8. VHROSV -8.866 -10.345 669 -10.296 2.618 3.911 300 4.567 -6.248 -6.434 969 -5.729

Resultaat -408.964 -431.211 -8.245 -344.346 408.964 431.211 8.245 348.762 0 0 0 4.416

Bedragen x € 1.000

Lasten Baten Saldo
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Bijlagen 

 

1.0 Ontwikkeling Zomernota naar Novembernota 

 

In de Zomernota presenteerden wij u de prognose eindejaarsverwachting met afwijkingen t/m april 

meegenomen. In deze Novembernota presenteren wij u de prognose eindejaarsverwachting met 

afwijkingen t/m september en grote afwijkingen in oktober. Hieronder is in hoofdlijnen de ontwikkeling 

aangegeven van de begroting naar de Zomernota en van de Zomernota naar de Novembernota, met de 

grootste nadelige en voordelige mutaties t.o.v. de zomernota meegenomen. 

 

2020 Prognose 

Begroting € 0 

Zomernota -/- € 8.981.000 

Meicirculaire accres & resultaat voorgaande jaren € 1.733.000 

Meicirculaire LPO Beschermd Wonen € 520.000 

Saldo -/- € 6.728.000 

  

Nadeel: Jeugd Verblijf / Pleegzorg & ATV -/- € 3.120.000 

Nadeel: Participatiebudget / BUIG (negatieve ontwikkeling bijstandsvolume) -/- € 1.043.000 

Nadeel: WMO -/- € 910.000 

  

Voordeel: Bezuinigingen € 5.935.000 

Voordeel: Participatiebudget / BUIG (stijgende rijksinkomsten BUIG) € 4.289.000 

Voordeel: 2e begrotingswijziging en jaarrekening € 2.800.000 

  

Novembernota  Overige nadelige en voordelige afwijkingen € 1.586.000 

Saldo = Prognose Novembernota € 2.809.000 

 

Het jaar 2020 zijn we gestart met een sluitende begroting en dus een prognose van € 0,-. In de Zomernota 

presenteerden we een negatieve prognose van € 8.981.000. De meicirculaire bracht deze negatieve 

prognose terug tot een negatieve prognose van € 6.728.000. Hiervan bent u op de hoogte gebracht met 

raadsinformatiebrief (BWV-20000512). 

 

In het zomerreces hebben we een bezuinigingstraject doorlopen om de negatieve prognose na de 

meicirculaire om te buigen. Dit heeft ons, samen met de andere mee- en tegenvallers vanaf de 

meicirculaire, waarvan de grootste in bovenstaande tabel zijn weergegeven, gebracht tot de huidige 

voordelige prognose van € 2.809.000. 

 

De toelichtingen op de verschillen ten opzichte van de begroting zijn terug te vinden in deze Novembernota 

(zie hoofdstuk 3 ‘Ontwikkelingen per programma’). 
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2.0 Budgettair neutrale begrotingswijzigingen op kernthemaniveau 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Totaal

Lasten 310.000

Baten 0

Lasten 60.006

Baten 0

Lasten -6.363.921

Baten 2.782.658

-3.211.257

Lasten 0

Baten 935.090

935.090

-2.276.167

Bestemming 

Resultaat na bestemming 

KT Bestemming P. 0

0. Bestuur en Ondersteuning

KT Bestuurskracht (Comm.+reg. samenw)

KT Dienstverlening

KT Middelen en heffingen

Resultaat voor bestemming 

Totaal

Lasten 0

Baten 390.000

Lasten -204.616

Baten -33.051

152.333

Lasten 0

Baten 0

0

152.333

1. Veiligheid

KT Crisisbeheer

KT Veiligheid

Resultaat voor bestemming 

Bestemming 

Resultaat na bestemming 

KT Bestemming P. 1

Totaal

Lasten 0

Baten 0

Lasten 156.626

Baten 0

156.626

Lasten 0

Baten 123.100

123.100

279.726

KT Bestemming P. 2

Bestemming 

Resultaat na bestemming 

Resultaat voor bestemming 

2. Verkeer en Vervoer

KT Mobiliteit

KT Wegen, straten en pleinen 
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Totaal

Lasten -20.000

Baten 634.161

Lasten 20.000

Baten 0

634.161

Lasten -634.161

Baten -200.000

-834.161

-200.000

KT Bestemming P. 3

3. Economie

KT Economie

KT Economische promotie

Resultaat voor bestemming 

Bestemming 

Resultaat na bestemming 

Totaal

Lasten 752.689

Baten 884.595

1.637.284

Lasten 0

Baten 0

0

1.637.284

KT Bestemming P. 4

Resultaat na bestemming 

Bestemming 

4. Onderwijs

KT Onderwijs

Resultaat voor bestemming 

Totaal

Lasten 154.076

Baten 72.426

Lasten -275.798

Baten 84.952

Lasten -7.196

Baten 28.110

Lasten -24.139

Baten 0

32.431

Lasten 0

Baten 41.431

41.431

73.862

KT Bestemming P. 5

5. Sport, Cultuur en Rereatie

KT Sport

KT Cultuur

KT Cultureel Erfgoed

KT Groen

Resultaat voor bestemming 

Bestemming 

Resultaat na bestemming 



 

 

35 
 

 
 
 

 
 

 
  

Totaal

Lasten 372.516

Baten 252.287

Lasten -329.166

Baten 387.000

Lasten -194.498

Baten 21.927

Lasten -2.356.802

Baten 633.492

Lasten 125.000

Baten 0

Lasten -1.414

Baten 0

Lasten 230.000

Baten 0

-859.658

Lasten -320.904

Baten 0

-320.904

-1.180.562

KT Bestemming P. 6

KT Volwassenen maatwerkvoorzieningen

KT Arbeidsmarktbeleid

KT Inkomensondersteuning

KT Integraal ouderenbeleid

Resultaat voor bestemming 

Bestemming 

KT Buurtgericht werken

Resultaat na bestemming 

KT Jeugd maatwerkvoorzieningen

6. Sociaal Domein

KT Sociale basisvoorzieningen

Totaal

Lasten 30.000

Baten 0

Lasten -242.341

Baten 396.920

Lasten 0

Baten 0

184.579

Lasten 0

Baten 510.421

510.421

695.000

KT Bestemming P. 7

Bestemming 

Resultaat na bestemming 

Resultaat voor bestemming 

7. Volksgezondheid en Milieu

KT Volksgezondheid

KT Riool, afval en milieubeheer

KT Begraafplaatsen

Totaal

Lasten 24.455

Baten 150.000

Lasten 355.934

Baten 502.836

Lasten 92.935

Baten 0

Lasten 45.240

Baten 0

1.171.400

Lasten 0

Baten -352.876

-352.876

818.524

KT Bestemming P. 8

Resultaat voor bestemming 

Bestemming 

Resultaat na bestemming 

8.Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 

(VHROSV)

KT Ruimtelijke Ordening 

KT Centrum

KT Wonen

KT Herstructurering
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3.0 Budgettair neutrale begrotingswijzigingen - detail 

 
 

Onderstaande tabel laat alle budgettair neutrale wijzigingen op taakveld niveau zien. In de laatste kolom 

‘Afletteren’ is te zien welke posten bij elkaar horen. 

Bijvoorbeeld letter ‘af’ hoort bij ‘af’ en valt onder taakveld ‘0.7 AU en ov. uitkeringen Gemeentefonds’ en 

onder taakveld ‘5.3 Cultuurpres/Cultuurprod/cultuurpart.’. 

0.7 AU en ov. uitkeringen Gemeentefonds  179.838 c 

5.3 Cultuurpres/Cultuurprod/cultuurpart.  179.838 d 

Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. 

 
 

 
 
 

Kernthema Taakveld Omschrijving Lasten/ 

Baten

 Saldo 2020 Aflette

ren

Extra ink werkzaamheden voormalig burgemeester Lasten 10.000 ai

Overschot budget SSC-ZL 2020 Lasten 300.000 av

Amb. Begr 2020 - Investeringsfonds Burgerbetrokkenheid Lasten 60.000 k

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 6 n

0. KT Middelen en 

heffingen

0.3 Beheer ov. gebouwen en 

gronden

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 32 n

Bezuiniging begroting 2020 - FAC Lasten 7.000 o

Bezuiniging begroting 2020 - ICT Lasten 100.000 o

Bezuiniging begroting 2020 - OH IM Lasten 41.696 o

Bezuiniging begroting 2020 - PIT Lasten 50.000 o

Bezuiniging begroting 2020 - Porto Lasten 50.000 o

Bezuiniging begroting 2020 - Telefonie Lasten 100.000 o

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 321.384 n

Cao Ontwikkeling VSV 2020 Lasten 87.461 x

Fietsplan onderuitputting 2020 Lasten 10.000 aj

Werk voor Heerlen Inkomsten Detachering Baten 66.360 ao

Sluitend maken 2020 - bezuiniging Lasten 22.354 ay

Bijstelling rente kort 2020 Lasten 205.500 m

Bijstelling rente lang 2020 Lasten 184.465 m

Bijstelling kapitaallasten 2020 Baten -472.813 n

Triodos lening in juli 2020 afgelost Lasten 24.372 bb

Afroep meicirculaire 2020 Inburgering IU Baten 172.860 i

Afroep deel DU vrouwenopvang septembercirculaire 2020 Baten 400.000 i

Afroep DU vrouwenopvang meicirculaire 2020 Baten -8.558 i

Afroep Exp.gesl.coffeeshop meicirculaire 2020 Baten 150.000 i

Afroep Fac.opvangcentra meicirculaire 2020 Baten 49.527 i

Afroep IU Voogdij 18+ meicirculaire 2020 Baten 85.640 i

Afroep Maatsch.beg. Status.meicirculaire 2020 Baten 71.100 i

Afroep MO meicirculaire 2020 Baten -53.762 i

Afroep Suppl.uitk.bommenregeling meicirculaire 2020 Baten 50.973 i

Afroep ver.Voogdij 18+ meicirculaire 2020 Baten 8.147 i

Afroep Wet langdurige zorg (WLZ) indiceerbaren meicirculaire 2020 Baten 4.346 i

Bezuiniging begroting 2020 - GF (Corona) Baten -71.000 o

Bezuiniging begroting 2020 - GF (SeptC) Baten 1.300.000 o

DU2019 Proeftuinen dans (septcirculaire) Baten 179.838 af

DU2020 Perspectief op werk (meicircul) Baten 1.000.000 ag

0.8 Overige baten en lasten Adm. Bezuiniging 2020 bodem Lasten -350.000 a

Adm. Bezuiniging 2020 geluid Lasten -150.000 b

Adm. Aframing 2020 markten en standplaatsen Lasten -10.000 e

Adm. Aframing 2020 faciliteitenregeling evenementen Lasten -20.000 f

Adm. bijraming 2020 omgevingsvergunningen Baten -150.000 g

Afroep meicirculaire 2020 naar sluitende begr.2020 Lasten -357.413 i

Aframing reserve schoonhouden / zwerfvuil nav bezuiniging 2020 Lasten -50.000 j

Besluiten Heisessies 1 en 8 sept. EC Lasten -278.330 l

Programma 0. Bestuur en Ondersteuning

0. KT Bestuurskracht 

(Comm.+reg. samenw)

0. KT Dienstverlening

0.7 AU en ov. uitkeringen 

Gemeentefonds

0.5 Treasury

0.4 Overhead

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken



 

 

38 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Kernthema Taakveld Omschrijving Lasten/ 

Baten

 Saldo 2020 Aflette

ren

Bezuiniging 2020 Bodembeheer (niet WBB) Lasten -75.000 o

Bezuiniging 2020 Bodembeheer WBB Lasten -95.000 o

Bezuiniging begroting 2020 - Chronisch Zieken Lasten -20.683 o

Bezuiniging begroting 2020 MIDDELEN Lasten -1.577.696 o

Bijstelling rente kort en lang 2020 Lasten -389.965 m

Bijstelling begr tbv bezuiniging 2020 Lasten -848.299 s

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten -1.059.920 n

Forecast tm Q2 2020 voorziening sport en cultuur Lasten -50.000 r

Forecast tm Q2 2020 voorziening onderhuisvesting Lasten -209.999 r

Forecast tm Q2 2020 voorziening onderwijs Lasten -50.200 r

BW Bez. Putgraaf voorlopig terugdraaien Lasten 848.299 v

Corr. Bestemmingsreserve reeds genomen besluiten Lasten 64.910 z

Extra ink werkzaamheden voormalig burgemeester Lasten -10.000 ai

Fietsplan onderuitputting 2020 Lasten -10.000 aj

Forecast tm Q2 2020 Preventief jeugdbeleid Innov. Lasten -30.000 r

Forecast tm Q2 2020 Brandweer Lasten -390.000 r

Forecast tm Q2 2020 Budget sociaal Buurtteam Lasten -140.000 r

Forecast tm Q2 2020 Hulpmiddelen Lasten -60.000 r

Forecast tm Q2 2020 Vreemdelingen Lasten -75.000 r

Forecast tm Q2 2020 vrijval voorzieningen Lasten -594.000 r

Forecast tm Q2 2020 handhaving Lasten -50.000 r

Forecast tm Q2 2020 Economie Lasten -889.000 r

Vrijval nav heisessies 1 en 8 sept Lasten -556.004 l

Overschot budget SSC-ZL 2020 Lasten -300.000 av

Sluitend maken 2020 - bezuiniging Lasten 425.488 ay

Terugdraaien bezuiniging OHV Lasten 100.000 ba

Triodos lening in juli 2020 afgelost Lasten -24.372 bb

Forecast tm Q2 2020 chronisch zieken Lasten -121.000 r

Forecast tm Q2 2020 minimabeleid Lasten -125.000 r

Aanpassen begroting reserve buurtactieplan Passart Lasten -40.000 bh

Subtotaal Programma 0 -3.211.257

Kernthema Taakveld Omschrijving Lasten/ 

Baten

 Saldo 2020 Aflette

ren

1. KT Crisisbeheer 1.1 Crisisbeheersing en 

Brandweer

Forecast tm Q2 2020 handhaving Baten 390.000 r

Adm. Wijziging Handhaving Lasten 33.051 c

Adm. Wijziging Handhaving Baten -33.051 c

Afroep deel DU VO septembercirculaire 2020 Lasten -400.000 i

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 56.071 n

Forecast tm Q2 2020 handhaving Lasten 50.000 r

Sluitend maken 2020 - bezuiniging Lasten 56.262 ay

Subtotaal Programma 1 152.333

Programma 1. Veiligheid

1. KT Veiligheid 1.2 Openbare orde en 

Veiligheid

Kernthema Taakveld Omschrijving Lasten/ 

Baten

 Saldo 2020 Aflette

ren

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 229.726 n

Corr. Onttrekk schoonhouden / zwerfvuil 2020 naar nul Lasten 26.900 ab

Onttrekken reserve tgv sluiten stadscentra Lasten -100.000 at

Subtotaal Programma 2 156.626

2. KT Wegen, straten en 

pleinen

2.1 Verkeer en vervoer a

Programma 2. Verkeer en Vervoer

Kernthema Taakveld Omschrijving Lasten/ 

Baten

 Saldo 2020 Aflette

ren

Adm. Aframing 2020 markten en standplaatsen Lasten 10.000 e

Besluiten Heisessies 1 en 8 sept. EC Lasten 60.000 l

Bijdrage HMS Lasten -240.000 p

Opbrengst Beitel Zuid naar FES Baten 634.161 w

Forecast tm Q2 2020 Economie Lasten 150.000 r

3. KT Economische 

promotie

3.4 Economische promotie Adm. Aframing 2020 faciliteitenregeling evenementen Lasten 20.000 f

Subtotaal Programma 3 634.161

3. KT Economie 3.3 Bedrijvenloket en 

bedrijfsregelingen

Programma 3. Economie
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Kernthema Taakveld Omschrijving Lasten/ 

Baten

 Saldo 2020 Aflette

ren

Opheffen kostenplaats OBO Basisonderw materiële voorz Lasten 5.018 au

Opheffen kostenplaats OBO Basisonderw materiële voorz Baten -4.765 au

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 604.374 n

Forecast tm Q2 2020 Economie Lasten 200.000 r

Forecast tm Q2 2020 vrijval oude posten Baten 209.999 r

Vrijval nav heisessies 1 en 8 sept Baten 250.000 l

Opheffen kostenplaats OBO Basisonderw materiële voorz Lasten -5.018 au

Opheffen kostenplaats OBO Basisonderw materiële voorz Baten 4.765 au

Terugdraaien bezuiniging OHV Lasten -100.000 ba

Adm. Wijziging Novembernota Lasten 63.988 be

Adm. Wijziging Novembernota Baten 3.726 be

Cao Ontwikkeling VSV 2020 Lasten -87.461 x

Corr. inbreng intrn begroting VSV Beekdaelen Baten 23.190 be

Def.Beschikking DUO inzake budg.OAB 2020 Lasten -179.691 ad

Def.Beschikking DUO inzake budg.OAB 2020 Baten 179.691 ad

Eenmalige extra impuls educatie/participatie Lasten 114.000 ah

Forecast tm Q2 2020 Economie Lasten 200.000 r

Forecast tm Q2 2020 vrijval oude posten Baten 50.200 r

Vrijval nav heisessies 1 en 8 sept Baten 105.269 l

Wijziging bijdrage Rijk educatie volwassenen 2020 Lasten -62.522 bd

Wijziging bijdrage Rijk educatie volwassenen 2020 Baten 62.522 bd

Subtotaal Programma 4 1.637.284

4.3 Onderwijsbeleid en 

leerlingenzaken

4. KT Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.1 Openbaar basisonderwijs

Programma 4. Onderwijs

Kernthema Taakveld Omschrijving Lasten/ 

Baten

 Saldo 2020 Aflette

ren

Onttrekking reserve ivm verbouwing St.Josephkerk Lasten -41.431 as

Provincie Limburg subsidie project Hoeve Den Driesch Lasten -28.110 aw

Provincie Limburg subsidie project Hoeve Den Driesch Baten 28.110 aw

5.5 Cultureel erfgoed Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 62.345 n

Adm. Wijziging prov geld proeftuin dans Lasten -71.250 d

Adm. Wijziging prov geld proeftuin dans Baten 71.250 d

Administratieve wijziging Lasten 56.250 h

Administratieve wijziging Baten -56.250 h

Besluiten Heisessies 1 en 8 sept. EC Lasten 50.000 l

DU2019 Proeftuinen dans (septcirculaire) Lasten -179.838 af

Eenmalige extra impuls educatie/participatie Lasten -114.000 ah

IN20001727ProvSubs Prj Urban Init Corona Lasten -15.000 ak

IN20001727ProvSubs Prj Urban Init Corona Baten 15.000 ak

Forecast tm Q2 2020 vrijval oude posten Baten 27.574 r

Vrijval nav heisessies 1 en 8 sept Baten 12.378 l

Prov Limb Waard.subs prj Urban I. corona Lasten -15.000 ak

Prov Limb Waard.subs prj Urban I. corona Baten 15.000 ak

5.4 Musea a Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 13.040 n

5. KT Groen 5.7 Openb.groen + 

(openlucht) recreatie

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten -24.139 n

Besluiten Heisessies 1 en 8 sept. EC Lasten 56.526 l

Hard inboeken FC tm Q2 Economie Lasten 60.000 r

Forecast tm Q2 2020 vrijval oude posten Baten 22.426 r

Uitkering Regeling Sportakkoord 2020SPUK Lasten -50.000 bc

Uitkering Regeling Sportakkoord 2020SPUK Baten 50.000 bc

Besluiten Heisessies 1 en 8 sept. EC Lasten 7.754 l

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 79.796 n

Subtotaal Programma 5 32.431

5.4 Musea b

5.3 Cultuurpres/Cultuurprod/ 

cultuurpart.

5.1 Sportbeleid en activering

5.2 Sportaccommodaties

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

5. KT Cultureel erfgoed

5. KT Cultuur

5. KT Sport
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Kernthema Taakveld Omschrijving Lasten/ 

Baten

 Saldo 2020 Aflette

ren

Besluiten Heisessies 1 en 8 sept. EC Lasten 64.050 l

Detachering medewerker tbv subs WerkvHeerlen '20 Lasten -92.948 ae

Detachering medewerker tbv subs WerkvHeerlen '20 Baten 92.948 ae

Detachering medewerker van okt 2019-mrt 2020 Lasten -37.558 bf

Detachering medewerker van okt 2019-mrt 2020 Baten 31.724 bf

DU2020 Perspectief op werk (meicircul) Lasten -1.000.000 ag

Forecast tm Q2 2020 Economie Baten 279.000 r

Werk voor Heerlen Formatie budget Lasten -70.000 an

Werk voor Heerlen  Formatie budget Baten 70.000 an

Werk voor Heerlen Inkomsten huur Lasten -40.950 ap

Werk voor Heerlen Inkomsten huur Baten 40.950 ap

Werk voor Heerlen Inkomsten Detachering Lasten -66.360 ao

WSP Parkstad begeleidingskosten 2019 Lasten -113.036 bf

WSP Parkstad begeleidingskosten 2019 Baten 118.870 bf

Afroep reserve nog uit te voeren werkzaamheden perspectief op werk Lasten -1.000.000 bh

Amb. Begr 2020 - Investeringsfonds Burgerbetrokkenheid Lasten -60.000 k

Cofinanciering project WESH Lasten 5.000 y

Sluitend maken 2020 - bezuiniging Lasten 53.586 ay

6. KT 

Inkomensondersteuning

6.3 Inkomensregelingen Forecast tm Q2 2020 minimabeleid Lasten 125.000 r

6. KT Integraal 

ouderenbeleid

6.1 Samenkracht en 

burgerparticipatie c

Eenzaamheid ouderenbeleid naar reserve nog uit te voeren werkzaamhedenLasten 230.000 aq

Budget 2020-2023 Kansrijke Start Regio Lasten -387.000 u

Budget 2020-2023 Kansrijke Start Regio Baten 387.000 u

Sluitend maken 2020 - bezuiniging Lasten 10.000 ay

6.82 Geëscaleerde zorg 18- Forecast tm Q2 2020 Preventief jeugdbeleid Innov. Lasten 30.000 r

Sluitend maken 2020 - bezuiniging Lasten 17.834 ay

Afroep meicirculaire 2020 Inburgering IU Lasten -172.860 i

Besluiten Heisessies 1 en 8 sept. EC Lasten 40.000 l

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 1.568 n

Forecast tm Q2 2020 Vreemdelingen Lasten 75.000 r

Vrijval nav heisessies 1 en 8 sept Baten 188.358 l

Adm. Wijziging Project 1 Plegeraanpak Z-L Lasten -51.520 al

Adm. Wijziging Project 1 Plegeraanpak Z-L Baten 51.520 al

Adm. Wijziging Project 3 MDA ++ Lasten -12.409 am

Adm. Wijziging Project 3 MDA ++ Baten 12.409 am

Sluitend maken 2020 - bezuiniging Lasten 307.302 ay

6.2 Wijkteams Forecast tm Q2 2020 Budget sociaal Buurtteam Lasten 140.000 r

Sluitend maken 2020 - bezuiniging Lasten 45.435 ay

6.6 Maatwerk-voorzieningen 

(WMO)

Forecast tm Q2 2020 Hulpmiddelen Lasten 60.000 r

Bezuiniging begroting 2020 chronisch zieken Lasten 20.683 o

Sluitend maken 2020 - bezuiniging Lasten 24.500 ay

Forecast tm Q2 2020 chronisch zieken Lasten 121.000 r

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 7 n

Bijstelling SPUK 2020 Heroïne behandeling (OVA) Lasten -21.927 t

Bijstelling SPUK 2020 Heroïne behandeling (OVA) Baten 21.927 t

Forecast tm Q2 2020 handhaving Lasten 594.000 r

Sluitend maken 2020 - bezuiniging Lasten -992.761 ay

Subtotaal Programma 6 -859.658

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.71 

Maatwerkdienstverlening 18+

6.1 Samenkracht en 

burgerparticipatie a

6.1 Samenkracht en 

burgerparticipatie b

6.5 Arbeidsparticipatie

6.72 

Maatwerkdienstverlening 18-

Programma 6. Sociaal Domein

6. KT 

Arbeidsmarktbeleid

6. KT Buurtgericht 

werken

6. KT Jeugd 

maatwerkvoorzieningen

6. KT Sociale 

basisvoorzieningen

6. KT Volwassenen 

maatwerkvoorzieningen

Kernthema Taakveld Omschrijving Lasten/ 

Baten

 Saldo 2020 Aflette

ren

Baten project WESH Baten 396.920 ax

Bezuiniging 2020 Lasten 170.000 o

Cofinanciering project WESH Lasten -5.000 y

Lasten project WESH Lasten -396.920 ax

Onttrekking reserve nog uit te voeren werkzaamheden tgv progr. 

duurzaamheid Klimaatm.

Lasten -10.421 ar

7. KT Volksgezondheid 7.1 Volksgezondheid Sluitend maken 2020 - bezuiniging Lasten 30.000 ay

Subtotaal Programma 7 184.579

7.4 Milieubeheer

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

7. KT Riool, afval en 

milieubeheer
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Kernthema Taakveld Omschrijving Lasten/ 

Baten

 Saldo 2020 Aflette

ren

Bijdrage HMS Lasten 240.000 p

Bijstelling begr tbv bezuiniging 2020 Lasten 200.000 s

Bijstelling ivm verschuiving kosten naar 2021 Lasten 125.000 q

Bijstelling ivm verschuiving kosten naar 2021 Baten -125.000 q

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 118.770 n

Bijstelling NN Lasten -131.836 bg

Bijstelling NN Baten 81.836 bg

Bijstelling NN oa subs Lasten -258.000 bg

Bijstelling NN subsidie IBA Baten 50.000 bg

Corr. 7620000014 naar andere kostenplaats Lasten 100.000 aa

IBA Baten 466.000 bg

Subsidie Atelier stadsrevisie Lasten -65.000 bg

Subsidie Regiodeal Lasten -30.000 az

Subsidie Regiodeal Baten 30.000 az

Vergoeding inzet kunstenaar Lasten -143.000 bg

Corr. Reserve fonds economische structuurversterking Lasten 200.000 bh

Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 59 n

Corr. 7620000014 nr andere kstplts Lasten -100.000 aa

Corrigeren bijstelling ZN was dubbel Lasten 85.000 ac

Corr. Ivm dubbele begroting Lasten 107.876 bh

8.1 Ruimtelijke ordening a Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 24.455 n

8.3 Wonen en bouwen Adm. bijraming 2020 omgevingsvergunningen Baten 150.000 g

8. KT Wonen 8.1 Ruimtelijke ordening d Bijstelling kapitaallasten 2020 Lasten 45.240 n

Subtotaal Programma 8 1.171.400

Totaal Programma's -102.101

8. KT Herstructurering

8. KT Ruimtelijke 

ordening

8.1 Ruimtelijke ordening b

8.1 Ruimtelijke ordening c

Programma 8. VHROSV

8. KT Centrum

Mutaties in taakveld reserves

Kernthema Taakveld Omschrijving Lasten/ 

Baten

 Saldo 2020 Aflette

ren

Adm. Bezuiniging 2020 bodem Baten 350.000 a

Adm. Bezuiniging 2020 geluid Baten 150.000 b

Adm. Wijziging Novembernota 2020 Lasten -90.904 be

Aframing reserve schoonhouden / zwerfvuil nav bezuiniging 2020 Baten 50.000 j

Bijstelling begr tbv bezuiniging 2020 Baten 648.299 s

Bez. Putgraaf voorlopig terugdraaien Baten -848.299 v

Opbrengst Beitel Zuid naar FES Lasten -634.161 w

Corr. Bestemmingsreserve reeds genomen besluiten Baten -64.910 z

Corr. Onttrekk schoonhouden / zwerfvuil 2020 naar nul Baten -26.900 ab

Corrigeren bijstelling ZN was dubbel Baten -85.000 ac

Eenzaamheid ouderenbeleid naar reserve nog uit te voeren 

werkzaamheden

Lasten -230.000 aq

Onttrekking reserve nog uit te voeren werkzaamheden tgv progr. 

duurzaamheid Klimaatm.

Baten 10.421 ar

Onttrekking reserve ivm verbouwing St.Josephkerk Baten 41.431 as

Onttrekken reserve tgv sluiten stadscentra Baten 100.000 at

Aanpassen diverse reserves Baten 732.124 bh

Totaal alle reservemutaties 102.101

KT Bestemming 0.10 Mutaties reserves

Diverse programma's 


