
0. Bestuur en ondersteuning
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0.1 Bestuur
Doelstellingen
Bestuurlijke vernieuwing

Maatregelen
Instellen van een vragenkwartiertje (informeel) voorafgaand aan de commissie.
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0.2 Burgerzaken
Doelstellingen
Digitalisering en maatwerk

Maatregelen
Verder met het digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van onze 
producten en diensten.

We blijven maatwerk geven en verbeteren onze dienstverlening middels maatwerk, als 
ondersteuning van kwetsbare groepen
Niet iedereen kan mee in het digitaal aanvragen van onze producten en diensten. Dit is het gevolg van 
het ontbreken van hardware en het ontbreken van kennis bij inwoners. In 2018 breiden we onze 
maatwerkdienstverlening zo mogelijk uit en verbeteren we deze.

Doelstellingen
Het vergroten van de dienstverlening via social media

Maatregelen
Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media routeren naar de juiste 
afdeling en tijdig beantwoorden

 In 2017 is het gebruik van WhatsApp geïntroduceerd, waarbij vragen binnen de 
openingstijden in een uur van antwoord worden voorzien. In 2018 verkorten we dit naar een 
half uur en trekken dit door naar Facebook en alle mogelijke andere social media.

 Bij huwelijken en partnerschappen gebruiken we in 2018 Skype, Youtube en social media.

 We maken in 2018 filmpjes over de producten en diensten en verspreiden deze actief via 
social media.

 We zijn in 2018 niet alleen reactief op social media aanwezig, maar ook actief.

Doelstellingen
Verbeteren informatievoorziening in de aanpak van Laaggeletterdheid

Maatregelen
In 2018 maken we filmpjes over de balieproducten en -diensten in het kader van de aanpak van 
laaggeletterdheid
In deze filmpjes vertellen we wat de inwoner moet doen om een bepaald product op dienst aan te 
vragen, wat de kosten zijn en hoe lang het duurt. Deze filmpjes worden met een link naar YouTube op 
de website gezet.

Doelstellingen
Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen
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Maatregelen
In 2018 participeren we in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het 
ministerie BZK) en controleren de feitelijke situatie
Adres- en identiteitsfraude kosten de maatschappij veel geld en bezorgen mensen persoonlijk ook 
overlast. Met het verbreden van de procedure adresonderzoek structureel naar buiten toe en met 
apparatuur om documenten te controleren op echtheid gaan we de strijd aan om fraude te voorkomen.

We informeren onze inwoners altijd bij doorgevoerde wijzigingen
In 2018  voeren we de wettelijke verplichting inwoners te informeren door.

We pakken fouten in de BRP structureel en direct aan
Jaarlijks meet het ministerie van BZK de kwaliteit van de BRP. In 2018 scoren we 100%.

Doelstellingen
Vergroten flexibele inzetbaarheid

Maatregelen
We vergroten de flexibele inzetbaarheid door taken en werkzaamheden nog breder te delen 
binnen het team Dienstverlening, zodat de continuïteit van de dienstverlening blijft geborgd
Zaken worden steeds complexer en vragen meer maatwerk naarmate aanvragen digitaliseren. De 
medewerkers worden geschoold om deze veranderende vraag aan te kunnen.

Doelstellingen
Verkorten procedures/verminderen regeldruk

Maatregelen
In 2018 maken we alle procedures voor de balieproducten en –diensten lean
Bij het lean maken kijken we tegelijk of we met minder te vragen dezelfde kwaliteit dienstverlening 
kunnen realiseren.

We introduceren "vandaag voor 12 uur aangevraagd, voor 20 uur thuis geleverd" voor enkele 
eenvoudige producten zoals het uittreksel BRP en bekijken of dit kan worden uitgebreid met 
meer producten richting 2019
Omdat we ook  buiten de kwaliteit van de BRP checken, ontstaat mogelijkheid om producten dezelfde 
dag langs te brengen.
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0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
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0.4 Overhead
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0.5 Treasury
Doelstellingen
Het opereren binnen de kaders zoals die gesteld zijn in de Wet fido en door de Gemeenteraad

Maatregelen
De treasuryfunctie opereert binnen de door de gemeenteraad geformuleerde publieke taken.

Doelstellingen
Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kas- en saldobeheer

Maatregelen
De treasuryfunctie zorgt ervoor dat de gemeente aan haar lopende verplichtingen kan voldoen.
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0.6 Belastingen
Doelstellingen
Stabiele woonlasten
0.61 OZB woningen
Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning.

0.62 OZB niet-woningen
Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen.

0.64 Belastingen overig
Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen.
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0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemeen:

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Het 
gemeentefonds wordt beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Via een uitgebreid 
systeem van objectieve maatstaven wordt de algemene uitkering verdeeld over de gemeenten.

 

Doelstelling:

Juiste en volledige bepaling van de algemene uitkering.

Maatregel: het volgen van de circulaires die door het ministerie in mei en september worden opgesteld 
en het verwerken van de ontwikkelingen van de algemene uitkering die daarin worden aangegeven in 
de documenten van de planning- en controlcyclus. De stand voor de begroting 2018 is gebaseerd op 
de meicirculaire 2017.
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0.8 Overige baten en lasten

0.8 Overige baten en lasten
Een schatting van niet voorziene uitgaven (o.a. stelpost inflatie en niet voorziene uitgaven) is hier 
opgenomen.
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0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Algemeen:

Met ingang van 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende 
ondernemingsactiviteiten van gemeenten met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen 
overheidsondernemingen en private ondernemingen.

Doelstelling:

De eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen over (winstgevende) 
ondernemersactiviteiten.

Maatregel:

Op basis van een inventarisatie is er geen sprake van vennootschapsbelasting plichtige activiteiten.
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0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves
Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt.

Doelstelling: De algemene reserve is een vrije reserve die noodzakelijk is om te kunnen beschikken 
over een financiële buffer. Bestemmingsreserves zijn door de raad voor een bepaald doel 
geoormerkte gelden.
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0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de 
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Realisati
e 2016

Raming 
2017

Begrotin
g 2018

Begrotin
g 2019

Begrotin
g 2020

Begrotin
g 2021

Lasten
Bestuur -4.339 -3.059 -2.298 -2.240 -2.240 -2.240
Mutaties reserves -5.836 -1.602 -1.921 -1.825 -1.926 -1.929
Resultaat van de rekening van 
baten en lasten

-9.871 -768 -966 -949 -360 -409

Burgerzaken -1.433 -1.207 -1.013 -910 -826 -889
Overhead -175 -9.636 -9.708 -9.632 -9.246 -9.331
Treasury -157 3.801 656 667 120 96
OZB woningen -232 -224 -196 -176 -176 -176
Parkeerbelasting 0 0 -15 -15 -15 -15
Belastingen overig 0 0 -9 -9 -9 -9
Overige baten en lasten -5.395 -340 -1.463 -1.364 -1.132 -1.039
Totaal Lasten -27.439 -13.034 -16.933 -16.453 -15.810 -15.942
Baten
Bestuur 3.985 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 5.929 2.745 1.349 891 522 510
Burgerzaken 590 576 543 280 246 246
Overhead 0 310 230 230 230 230
Treasury 3.909 965 919 904 892 874
OZB woningen 3.583 3.628 3.701 3.701 3.701 3.701
OZB niet-woningen 1.952 1.999 2.031 2.031 2.031 2.031
Parkeerbelasting 48 78 78 78 78 78
Belastingen overig 1.175 1.170 1.000 1.000 1.000 1.000
Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds

40.791 39.767 42.391 42.676 42.886 42.992

Overige baten en lasten 211 18 34 34 34 34
Totaal Baten 62.175 51.255 52.275 51.824 51.619 51.695
Resultaat 34.735 38.221 35.342 35.370 35.810 35.753
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