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1 Inleiding 

Het college heeft besloten om de kaderbrief en de eerste bestuursrapportage te integreren tot 

één document; dit is de Voorjaarsnota 2016 – 2020 die nu voorligt.  

  

Met het integreren van beide documenten blijft de informatie over het lopende boekjaar gelijk 

(bestuursrapportage ‘oude stijl’). De rapportage geeft op deze wijze echter ook het inzicht van 

de effecten die de mutaties in het lopende boekjaar op de meerjarenraming hebben. Hiermee 

komen de kaders voor de toekomst niet los te staan van de huidige ontwikkelingen. Er is direct 

zichtbaar welke keuzes het college wil maken en welk effect dit heeft op de verschillende 

programma’s.  
  
De Voorjaarsnota begint met de hoofdlijnen van de intensiveringen uit deze Voorjaarsnota. 
Tezamen met het volgende hoofdstuk, de Financiële Hoofdlijnen, vormt dit deel de ‘oude 
Kaderbrief’. Daarna volgt per programma een toelichting op de financiële kaders 
(ramingsbijstellingen, intensiveringen en bezuinigingen per programma). Verder wordt op 
productniveau gerapporteerd over de voortgang van het product in het lopende boekjaar. 
Samen met de paragraaf Bedrijfsvoering is dit deel de ‘oude bestuursrapportage’. Tot slot 
wordt er een besluit gevraagd over het Investeringsvoorstel 2017 en de nieuwe 
investeringskredieten voor 2017. 
  
Als bijlage is onder andere een totaaloverzicht van alle bijstellingen op het algemene beeld 
opgenomen. 
  
Hiermee komt de inhoudsopgave van de Voorjaarsnota uit op: 
  

Hoofdstukindeling Voorjaarsnota Nieuw/oud? 

1.   Hoofdlijnen Voorjaarsnota Kaderbrief 'Oude stijl 

2.     Financiële Hoofdlijnen  Kaderbrief 'Oude stijl 

3.     Investeringen Nieuw 

4.     Programmaoverzichten  Nieuw 

5.     Paragraaf Bedrijfsvoering Bestuursrapportage 'Oude stijl' 

6.   Productoverzichten Bestuursrapportage 'Oude stijl' 

Bijlagen   

 

  



4 
 

2 Hoofdlijnen Voorjaarsnota 

Halverwege onze bestuursperiode bieden wij u hierbij het financiële beeld voor 2016 en verder 
aan. De afgelopen jaren stonden de Kaderbrief en de begroting vooral in het teken van 
bezuinigingen. Ook vorig jaar was er financieel gezien nog sprake van tegenwind. 
 
Gelukkig is er meer financiële ruimte ontstaan. Wij gaan er als college nog twee jaar flink 
tegenaan om onze doelen te bereiken. Afgelopen mei hebben wij de Tussenstand opgemaakt 
en aan uw raad verzonden. Daarin hebben wij aangegeven blij te zijn met de behaalde 
resultaten tot nu toe. Deze resultaten hebben wij gezamenlijk met onze partners en met de 
groeiende inzet van bewoners in de stad behaald. En ook de komende twee jaar richten wij 
ons nadrukkelijk op het verder versterken van die samenwerking. 
 
Als college dragen wij ons steentje bij aan de verdere ontwikkelingen in de stad door extra 
inzet. Hierbij zijn het coalitieakkoord en het collegeprogramma uiteraard leidend geweest. In 
de Tussenstand hebben wij al laten weten waar wij het gaspedaal wat extra willen indrukken. 
Dit alles heeft voor de komende periode geleid tot meer inzet op een aantal fronten en hebben 
wij hebben vertaald in voorstellen voor intensiveringen in deze Voorjaarsnota.  
 
Buitenruimte 
Zo vinden wij het belangrijk extra middelen te reserveren voor de buitenruimte. Een schone 
stad is belangrijk voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor de bewoners en bezoekers 
van onze stad. Onze inzet voor een schone stad is fors, en de schoonnorm werd in 2015 
ondanks eerdere bezuinigingen vrijwel overal behaald. Ondanks dit resultaat ervaren 
Rotterdammers de stad niet altijd als schoon en op diverse plekken in de stad zijn er teveel 
verstoringen, zoals rommel naast containers, grofvuil op straat of achtergelaten vuil na een 
marktdag of een drukke dag in parken. Om het schoonniveau naar een nog hoger niveau te 
tillen, presenteren wij binnenkort de Nota Schone stad. Daarin geven we aan hoe we reiniging, 
gedragsbeïnvloeding en handhaving nog gerichter in gaan zetten om de schoonbeleving 
significant te verbeteren.  
 
Ook willen wij in de buitenruimte éénmalig extra middelen inzetten voor vergroening van het 
Museumpark, voor extra onderhoud aan de paden en wegen in het Kralingse Bos, 
toiletvoorzieningen in de openbare ruimte en het evenementenproof maken van parken. 
 
Veiligheid 
Wij kiezen voor meer inzet op de veiligheid van onze inwoners. Ondanks dat het wijkprofiel 
grotendeels een positieve ontwikkeling laat zien als het gaat om de veiligheid in de stad staat 
Rotterdam ook onder druk door recente ontwikkelingen zoals radicalisering en toenemende 
dreiging van terrorisme. Ook de aanpak van nieuwe criminaliteitsvormen zoals cybercrime, 
identiteitsfraude en financieel economische delicten vragen om steeds meer inzet en 
investeringen. Deze ontwikkelingen vragen om intensiveringen op onder andere de aanpak 
van radicalisering, ondermijning, bestuurlijke handhaving, en leefbaarheid en veiligheid in 
wijken. 
 
Zorg 
Goede zorg begint met het omzien naar elkaar. Wanneer meer zorg nodig is moet dit 
eenvoudig en dichtbij mensen georganiseerd zijn. Met de decentralisatie van de zorg voor 
jeugd en volwassenen hebben we de kans gegrepen en een nieuwe basis voor hulp gelegd. 
We hebben inmiddels 42 integrale wijkteams, 14 brede vraagwijzers, 20CJG’s en 48 huizen 
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van de wijk. We kiezen ervoor de toegang tot zorg te versterken door te investeren in de 
eerstelijns ondersteuning. We professionaliseren de VraagWijzers en versterken de wijkteams. 
We zorgen er voor dat de bestemmingsreserve voldoende wordt verhoogd, zodat we 
schommelingen in de uitgaven makkelijker kunnen opvangen. Want iedere Rotterdammer 
heeft recht op de zorg die hij of zij nodig heeft. 
 
Sporten 
Sporten draagt op vele manieren bij aan een vitaal Rotterdam. Het draagt bij aan een betere 
gezondheid, stimuleert sociale verbanden, en bevordert talentontwikkeling. Wij vinden het 
daarom belangrijk dat er goede sportvoorzieningen zijn waar zoveel mogelijk Rotterdammers 
gebruik van kunnen maken. Mede om uitvoering te kunnen geven aan een aantal moties 
zetten wij extra middelen in. Daarmee brengen wij het onderhoudsniveau van de te 
verzelfstandigen sportvoorzieningen op orde en verbeteren wij de kwaliteit. Ook verhogen de 
capaciteit van een aantal sportveldcomplexen en kantines en kleedkamers van sportclubs.  
 
Tevens reserveren wij middelen voor de zwembaden in Pernis en Hoek van Holland. Wij zijn 
blij dat Rotterdammers hebben laten zien de handschoen te willen oppakken met 
burgerinitiatieven, waardoor besparingen kunnen worden gerealiseerd. Door nu, met 
inachtneming van deze besparingen, alsnog middelen te reserveren om het nog resterende 
tekort te dekken, zorgen we gezamenlijk met de burgerinitiatieven voor behoud van de 
zwembaden. 
 
Duurzaamheid 
Naar aanleiding van het Klimaatakkoord hebben wij besloten voor de verdere duur van deze 
collegeperiode een ‘plus’ op het programma Duurzaam te zetten. De extra middelen die wij 
reserveren voor Duurzaam zetten wij in op projecten die bijdragen aan duurzame 
energietransitie, klimaatadaptatie en schonere lucht. Daarnaast geven wij uitvoering aan een 
aantal moties op het gebied van zonne-energie.  
 
Bereikbaarheid 
We gaan voor het versterken van de bereikbaarheid, maar ook een gezondere lucht voor alle 
Rotterdammers. Daarom gaan we door met onze planstudie naar de westelijke derde 
stadsbrug en zetten we in op meer vervoer over water. 
 
Wij stellen ons in dit licht ook ten doel het gebruik van duurzame vervoerwijzen te doen 
toenemen. In het recent door de raad aangenomen Fietsplan 2016-2018 staan tal van 
maatregelen om fietsen in deze stad nog aantrekkelijker te maken. In deze Voorjaarsnota 
kiezen wij er voor om met extra middelen een tandje bij te schakelen.  
 
Onderwijs 
Veel gymnasiasten op Zuid gaan naar Noord om daar onderwijs te volgen. Daarom hebben wij 
eerder besloten een categoraal gymnasium te maken dat Zuid verdient. Voor het gymnasium 
op Zuid is goede huisvesting nodig. Met deze Voorjaarsnota maken wij middelen vrij om te 
investeren in de beoogde locatie, het monumentale pand Poortgebouw van het 
Zuiderziekenhuis. Zo kan dit pand tot moderne school getransformeerd worden. 
 
Cultuur 
Het culturele aanbod is belangrijk voor een aantrekkelijke, levendige stad. Wij ondersteunen 
dit door de ontwikkeling van een samenhangend kunst- en cultuurbeleid, het ondersteunen 
van culturele organisaties en creatieve ondernemers, alsmede door ruimte te geven aan 
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vernieuwing en experimenten. Door eerdere budgetverschuivingen kwam het cultuurbudget 
onder druk te staan. Het college heeft besloten het cultuurbudget op peil te houden en deze 
middelen onder andere te besteden voor vernieuwing. Bij besluitvorming over de 
cultuurplanperiode 2017-2020 later dit jaar worden deze middelen betrokken.  
 
Wonen 
Investeren in Zuid blijft belangrijk. In het kader van het NPRZ wordt daar door allerlei partners 
gezamenlijk hard aan gewerkt. Als college zetten wij op Zuid extra middelen in voor de 
verbetering van de particuliere woningvoorraad.  
 
In Rotterdam staan duizenden particuliere woningen met een kwetsbare houten paalfundering 
met urgente herstelbehoefte. Sinds enkele jaren is Rotterdam daarom betrokken bij het 
oprichten van een landelijk fonds, zodat betrokken particuliere eigenaren geholpen kunnen 
worden in de financiering van benodigd funderingsherstel. Wij maken extra middelen vrij voor 
deze problematiek. 
 
Statushouders 
De VNG heeft met het Rijk het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesloten. Alle 
gemeenten die statushouders huisvesten, krijgen van het rijk middelen om de extra uitgaven 
die gedaan moeten worden te kunnen financieren. Ons college zet deze middelen in voor de 
Rotterdamse Aanpak voor Statushouders. Deze aanpak richt zich op huisvesting, 
maatschappelijke begeleiding en taal en integratie van de statushouders die door het Rijk aan 
Rotterdam worden toegewezen. Naast huisvesting gaat het om een integrale individuele 
aanpak voor de statushouder waarbij we streven naar het hoogst haalbare taalniveau. De 
aanpak is verder gericht op het vergroten van de binding met de wijk, het bouwen van een 
netwerk en het vinden van (vrijwilligers)werk. Ook onderwijs, gezondheid en welzijn zijn hierbij 
van belang. Voor deze opgave werken we samen met Vluchtelingenwerk, maatschappelijke en 
private organisaties. 
 
Organisatie 
De doorontwikkeling van de organisatie is op stoom en de besparingsopgave voor de jaren 
2016-2018 is grotendeels ingevuld. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van grote 
krimpopgaven, waardoor de focus vooral kwam te liggen op het realiseren van bezuinigings-
opdrachten en aantallen medewerkers.  
Het college kiest er nu dan ook voor om meer ruimte te creëren voor de positie en de 
ontwikkeling van de medewerkers. We werken toe naar een flexibelere organisatie, met een 
doordacht personeelsbeleid en medewerkers die in staat zijn mee te bewegen met 
ontwikkelingen in de stad. De komende periode wordt daartoe een strategische personeels-
planning opgezet, zodat inzichtelijk wordt wat de opdrachten zijn voor de organisatie en welke 
mogelijkheden en kansen dat biedt voor medewerkers.  
De Uitvoeringsagenda HR 2016 waarmee de positie van gemeente Rotterdam als 
aantrekkelijke grote werkgever in de publieke sector wordt versterkt, is als bijlage bij de 
aanbiedingsbrief toegevoegd. 
 
Ook wordt geïnvesteerd in de IT-functie van de gemeentelijke organisatie. Hiertoe wordt een 
bestemmingsreserve opgebouwd waarmee noodzakelijke investeringen in de toekomst 
kunnen worden gedaan. 
Ten slotte hebben we ook diverse andere organisatievraagstukken in weten te passen zoals 
het Individueel Keuzebudget. 
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Gebiedsplannen en gebieden 
In het coalitieakkoord hebben wij aangegeven te werken aan een “impuls voor de leefbaarheid 
en veiligheid in de wijken, met name in Oost”. Wij willen vanaf 2017 concreet vorm geven aan 
deze eerder voorgenomen impuls in Oost, door extra investeringen in het gebied Prins 
Alexander. Prins Alexander is als totaal een relatief sterk gebied, maar sommige wijken en 
buurten zijn kwetsbaar. Om dit voor de stad belangrijke en grote gebied leefbaar te houden en 
op sterkte te houden voor de toekomst, investeren wij hier vooral extra in de buitenruimte en 
veiligheid. Een concreet plan wordt in het najaar aan de raad aangeboden. 
 
In februari 2016 hebben wij de raad het Plan van Aanpak Beverwaard toegezonden. De daarin 
voorgenomen en inmiddels deels in uitvoering genomen maatregelen worden in deze 
Voorjaarsnota van dekking voorzien.  
 
De gebiedscommissies hebben 1 april jl. hun concept herijkt gebiedsplan aan het college 
aangeboden. De financiële knelpunten die voortvloeien uit deze Gebieds(actie)plannen zijn 
integraal afgewogen tijdens de voorjaarsretraite en verwerkt in deze Voorjaarsnota.  
 
Tot slot 
Wij gaan er vanuit dat al onze voorgenomen intensiveringen direct ten goede komen aan de 
Rotterdammers en een veilige, gezellige en groene stad. Omdat werken aan de stad een 
gedeelde verantwoordelijkheid is van stadsbestuur en partijen in de stad, zoeken wij graag 
onze partners en de Rotterdammers op om gezamenlijk maximaal effect te halen uit de 
voorgenomen intensiveringen.  
 
De intensiveringen kunnen worden gerealiseerd door incidentele meevallers, het gedeeltelijk 
uitkeren van de loon- en prijspeilcompensatie en de afloop van eerdere intensiveringen in 
2019 en 2020. Ons college is daarmee in staat om een sluitende begroting aan u voor te 
leggen met een weerstandsvermogen dat meerjarig boven de € 160 mln. is. 
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3 Financiële Hoofdlijnen 

3.1 Algemeen 
We sturen in Rotterdam voor wat betreft de financiën op een drie grootheden, namelijk: 
- een sluitende begroting; 
- weerstandsvermogen; 
- weerstandsratio.  
 
In het coalitieakkoord is afgesproken dat het weerstandsvermogen aan het einde van onze 
collegeperiode sluit op minimaal € 160 mln en dat de weerstandsratio minimaal 1,4 is. De 
algemene reserve wordt als sluitpost gebruikt: een eventueel overschot van de begroting 
wordt toegevoegd aan de algemene reserve, en als de begroting een tekort heeft dan wordt er 
onttrokken aan de algemene reserve.  
 
Recent is de Meicirculaire Gemeentefonds van het rijk uitgekomen. Dit leidt tot een kleine 
meevaller in 2016 en meerjarig tot tegenvallers. Echter, de budgetten met betrekking tot de 
zorg en de gevolgen van de herijking van het cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Stedelijke Vernieuwing van het Gemeentefonds zijn niet opgenomen in de Meicirculaire en 
brengen nog grote onzekerheden met zich mee. Bij de begroting zal daar meer duidelijkheid 
over zijn en daarom zal dan het totaal aan financiële effecten verwerkt worden.  
 
De structurele intensiveringen die voortkomen uit onze ambities betalen we uit structurele 
bijstellingen. Ook de komende jaren ontstaat namelijk niet automatisch (als vanzelf) financiële 
ruimte voor nieuw beleid. De intensiveringen kunnen worden gerealiseerd door incidentele 
meevallers en een klein pakket aan bezuinigingen. Ons college is daarmee in staat om in deze 
Voorjaarsnota een sluitende meerjarenbegroting aan u voor te leggen  
 
De onderstaande tabel laat zien dat we over de hele periode (2016 – 2020) circa € 130 mln. 
aan ramingsbijstellingen hebben. En er is financiële ruimte gevonden ter hoogte van € 70 mln 
(onderdeel bezuinigingen) die ter dekking van onze intensiveringen dient. Een belangrijk 
onderdeel hiervan betreft het gedeeltelijk uitkeren van de trend op personeel, subsidies en 
materieel.  
 
De toelichtingen op de bijstellingen zijn te vinden bij de desbetreffende programma’s en 
producten. In de bijlage is een totaaloverzicht per programma opgenomen met alle 
bijstellingen (ramingsbijstellingen, intensiveringen en bezuinigingen).  
 
Hiermee stellen wij het volgende financiële kader voor de (meerjaren)begroting 2016 en verder 
aan u voor:  
 

Financieel kader (x 1000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Beginstand Omissie 2016 0 0 0 0 0

Ramingsbijstellingen -8.773 -38.388 -30.487 -36.837 -14.389

Intensiveringen -4.700 -17.814 -17.482 -4.476 -4.476

Bezuinigingen 720 14.820 14.820 19.120 19.870

Taakmutaties 0 0 0 0 0

Technische wijzigingen 0 0 0 0 0

Reserves 12.753 41.382 33.149 22.193 -1.005
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Financieel kader (x 1000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Eindtotaal  0 0 0 0 0

 
3.2 Weerstandsvermogen 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op het weerstandsvermogen en de weerstandsratio. 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze Voorjaarsnota geen actualisering van de overige 
financiële kengetallen bevat omdat de hiervoor benodigde informatie pas op weg naar de 
begroting beschikbaar is.  
 
Onderstaand wordt het weerstandsvermogen weergegeven, bestaande uit het totaal van 
algemene reserve, financieringsreserve en kredietrisicoreserve.  
 
Weerstandsvermogen, jaarultimo 2016 2017 2018 2019 2020 

Algemene reserve 142.448 61.565 38.896 37.288 38.293

Financieringsreserve 67.632 66.788 64.957 62.694 62.694

Kredietrisicoreserve 59.352 60.474 61.662 62.124 62.124

Weerstandsvermogen 269.432 188.827 165.515 162.106 163.111
 
In het Coalitieakkoord is afgesproken dat het weerstandsvermogen aan het eind van de 
collegeperiode minimaal € 160 mln moet zijn.  
 
De volgende tabel geeft de weerstandscapaciteitsratio weer. Deze drukt de verhouding uit 
tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. Hierbij is de beschikbare 
weerstandscapaciteit gedefinieerd als het totaal van het weerstandsvermogen, de 
bestemmingsreserves voor zover daar geen verplichtingen op rusten, de stille reserves, de 
stelpost onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit 
is bepaald op basis van een risicoanalyse.  
 
Weerstandsratio, jaarultimo (bedrag x 1000) 2016 2017 2018 2019 2020 

   Algemene reserve 142.448 61.565 38.896 37.288 38.293

   Financieringsreserve 67.632 66.788 64.957 62.694 62.694

   Kredietrisicoreserve 59.352 60.474 61.662 62.124 62.124

   Bestemmingsreserves overig 712.541 644.045 628.639 620.636 607.873

   Waarvan juridisch verplicht -275.334-264.272-256.484-248.413-235.248

   Stille reserves 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

   Stelpost onvoorzien 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

   Onbenutte belastingcapaciteit 0 0 0 0 0

Beschikbare weerstandscapaciteit 760.239 622.200 591.270 587.929 589.336

Benodigde weerstandscapaciteit 264.899 264.899 264.899 264.899 264.899
Weerstandsratio 2,9 2,3 2,2 2,2 2,2
 
De weerstandsratio is toegenomen t.o.v. de begroting 2016. Dit komt o.a. door een toename 
van de algemene reserve in de jaren 2016 tot en met 2018 (dit is de resultante van het 
financiële beeld van deze voorjaarsnota). Daarnaast is er in 2015 minder aan de 
bestemmingsreserves onttrokken dan geraamd, wat doorwerkt naar latere jaren. Opgemerkt 
wordt dat onttrekkingen voor nieuwe investeringsvoorstellen pas in de ramingen worden 
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verwerkt nadat de raad ermee heeft ingestemd. Verder is de benodigde weerstandscapaciteit 
afgenomen door o.a. het vervallen van de risico's bij de precariobelasting en het Individueel 
Keuzebudget (dit laatste risico heeft zich daadwerkelijk voorgedaan, en de budgettaire 
effecten zijn in deze voorjaarsnota verwerkt) en het kleiner worden van de risico's bij de 
gedecentraliseerde zorgtaken en de grondexploitaties. 
  
Opgemerkt wordt dat de weerstandsratio per definitie minder goed stuurbaar is dan het 
weerstandsvermogen. De bestemmingsreserves, onderdeel van de ratio, zijn bedoeld om de 
lasten voor een specifiek doel te dekken. Het tempo van uitputting laat zich vaak lastig ramen, 
waardoor er geregeld bijstellingen plaatsvinden. Nieuwe inzichten hebben direct effect op de 
ratio. Ook nieuwe inzichten in (het gewogen totaal van) de risico’s hebben direct effect op de 
ratio. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de weerstandsratio aan het eind van de 
collegeperiode minimaal 1,4 moet zijn.  
 
Onderstaand de risico’s die zijn meegenomen bij het berekenen van de benodigde 
weerstandscapaciteit uit de vorige tabel.  
 

 
 
Niet-kwantificeerbare risico’s zijn: het risico op schade aan de gemeentelijke kunstcollectie, 
het risico van de achtervangpositie die de gemeente heeft inzake Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw en het risico van de achtervangpositie die de gemeente heeft inzake het 
Waarborgfonds Eigen Woningen. Hiervoor is in de tabel een risico-opslag opgenomen.  
 
De toename van de weerstandsratio ten opzichte van de laatst gepresenteerde stand in de 
Begroting 2016 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de doorwerking van de wijzigingen die in 
2015 zijn opgetreden en worden toegelicht in de Jaarrekening 2015.  
  

Kwantificeerbare risico's Minimum-Maximum-Kans op Getroffen
bedrag bedrag optreden maatregelen

in jaar

Renterisico 0 68.000 2016 e.v. Financieringsreserve
Gemeentefonds 0 30.000 2016 e.v. Geen
Grondexploitaties 0 84.000 2016 e.v. Geen
Borgstellingen en garanties 0 44.000 2016 e.v. Kredietrisicoreserve
WWB-inkomensdeel 0 53.000 2016 e.v. Reserve
Risico-opslag grote projecten 0 25.000 2016 e.v. Geen
Risico-opslag niet-kwantificeerbare risico's 0 50.000 2016 e.v. Geen
Bandbreedte OZB-opbrengsten -10.000 10.000 2016 e.v. Geen
Jeugdzorg en AWBZ 15.000 35.000 2016 e.v. Reserve
Ruiming bommen 0 9.000 2016 e.v. Geen
Commerz 0 31.500 2016 e.v. Geen
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3.3 Bestemmingsvoorstellen jaarrekening 2015 
 
Eerder heeft de Raad het jaarrekeningresultaat 2015 vastgesteld. De bestemmingsvoorstellen 
vanuit het resultaat zijn in onderstaande tabel opgenomen. Indien de Raad akkoord gaat met 
de bestemmingsvoorstellen, worden de lasten en de bijbehorende onttrekking in de begroting 
2017 opgenomen. 
 

 
 
Toelichting 
 
1. Voor juridische verplichtingen projecten Citylab wordt uit de onderbesteding 2015 een 

bestemmingsreserve gevormd van circa € 1,3 mln 
 

2. Tijdelijke maatregelen Museum Boijmans van Beuningen (€ 760). In de Raad is op 21 
april 2015 (15bb2998) besloten om € 9,2 mln te bestemmen voor de aanloopkosten van 
het collectiegebouw in de periode 2015-2018. In de begroting 2015 was vanuit dit raads-
besluit € 1,7 mln bestemd. Door vertraging in de tijdelijke maatregelen heeft Boijmans Van 
Beuningen deze kosten niet voor 2015 maar voor 2016 aangevraagd. Met dit 
bestemmingsvoorstel worden de lasten gereserveerd voor 2016. 

 
3. Investeringsplannen zonder gronduitgifte. Tot en met 2014 werden binnen het product 

Grondzaken vooruit ontvangen bedragen voor investeringsprojecten, waarbij geen sprake 
was van gronduitgifte, geactiveerd en toegevoegd aan de boekwaarde. Meestal betreft dit 
investeringen in de buitenruimte die van belang zijn voor een gebiedsontwikkeling. Ook 
werd in een aantal gevallen gemaakte kosten geactiveerd, en de toekomstige te on-
tvangen subsidies of andere bijdragen begroot. Omdat dit niet conform de huidige regel-
geving is, zijn de boekwaardes van dit type plannen op 0 gezet. De vooruit ontvangen mid-
delen zijn wel noodzakelijk ter dekking van de al genomen besluiten tot uitvoering van de 
werken. Daarom wordt voorgesteld het geld dat nu vrijvalt, totaal € 30,1 mln., op te nemen 
in een bestemmingsreserve binnen het product Grondzaken. 

Bestemmingsvoorstellen Bedrag 
*1000

Programma Naam reserve Bestaande 
reserve

Resultaat jaarrekening 2015 138.711
Voorstellen

1 Citylab -1.268 Bestuur en Dienstverlening Nee
2 Tijdelijke maatregelen Boijmans -760 Cultuur sport en recreatie Nee
3 Investeringsplannen zonder gronduitgifte -30.100 Ruimtelijke ontw ikkeling nee
4 Financieringsreserve -784 Algemene Middelen Financieringsreserve Ja
5 Kredietrisicoreserve -317 Algemene Middelen Kredietrisicoreserve Ja
6 Motie Huishoudelijke Hulp Toelage -3.400 Volksgezondheid en zorg Transitie decentralisatie AWBZ Ja
7 Decentrallsaties AWBZ en Jeugdhulp -12.000 Volksgezondheid en zorg Decentralisatie AWBZ

8 Motie Cultuurplan -400 Cultuur sport en recreatie nee
9 Evenementenfonds -562 Cultuur sport en recreatie Evenementenfonds ja
10 Tegenprestatie -550 Werk en inkomen Nee
11 IFR -316 Algemene Middelen IFR ja
12 Verkoop Beurs -5.726 Algemene Middelen IFR ja
13 Vrijval Ro-fonds -1.026 Algemene Middelen ISV3 ja
14 Stadsinitiatief -1.000 Ruimtelijke ontw ikkeling Stadsinitiatief ja
15 Sociale w erkvoorziening -459 Algemene Middelen Taakmutaties gemeentefonds ja
16 Taakmutaties citydeal -200 Algemene Middelen Taakmutaties gemeentefonds ja
17 Egalisatiereserve Rekenkamer -14 Bestuur en Dienstverlening Egalisatiereserve Rekenkamer ja
18 Roteblease -2.040 Beheer van de Stad nee
19 Egalisatiereserve Ombudsman -10 Bestuur en Dienstverlening Egalisatiereserve Ombudsman ja

Totaal bestemmingsvoorstellen -60.932

Naar algemene reserve 77.779
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4. Er zijn afspraken met de raad dat het saldo op het product financiering wordt toegevoegd 
of onttrokken aan de financieringsreserve, totdat deze op het juiste niveau is om de 
risico’s op financiering te dekken. In dit geval betreft het een toevoeging aan de 
financieringsreserve.  

 
5. Er zijn afspraken met de raad dat het saldo op het product leningen en garanties wordt 

toegevoegd of onttrokken aan de kredietrisicoreserve, totdat deze op voldoende niveau 
is om de risico’s op leningen en garanties te dekken. Dit betreft een voorstel voor een 
toevoeging aan de kredietrisicoreserve (negatief effect op financiële beeld).  

 
6. Vanuit het Rijk zijn via de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp toelage (HHT) 

voor 2015 en 2016 middelen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar 
huishoudelijke hulp om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Het 
Rijk heeft de bestedingsvoorwaarden eind 2015 verruimd, waardoor deze middelen breder 
kunnen worden ingezet voor innovatie en transitie in de zorg en (behoud van) 
werkgelegenheid, en de terugbetalingsverplichting van niet bestede middelen is komen te 
vervallen. Gezien de door de Raad aangenomen motie 'Voorkomen onnodige ontslagen 
thuiszorg' (15 juli 2014) waarin het College wordt verzocht deze middelen te oormerken 
voor de transitie AWBZ/Wmo en de geldende bestedingsvoorwaarden vanuit het Rijk, is 
het voorstel om een bestemmingsreserve te vormen. 

 
7. AWBZ: Het verstevigen van de 1e lijnsondersteuning (wijkteams en toegang tot zorg ad € 

13,2 mln) past bij de ingezette kanteling van 2e naar 1e lijn en is noodzakelijk om de 
kostenreductie op de duurdere 2e lijns zorg mogelijk te maken. Voorgesteld wordt dit met 
ingang van 2017 te formaliseren. Op de 2e-lijns maatwerkondersteuning Wmo en de 
specialistische jeugdhulp (totaal inkoopbudget ca. € 340 mln) is slechts in beperkte mate 
te sturen. Wachtlijsten of niet toegekende zorg zijn - zeker bij ernstige incidenten - 
onverkoopbaar. Dit vraag om het weer op peil brengen van de buffer voor onzekerheden 
en risico's in 2016.  

 
8. Bij vaststelling van het cultuurplan 2013-2016 zijn moties aangenomen om 

cultuurplanbudget 2015 naar 2016 te verschuiven. Begrotingstechnisch zijn deze moties 
niet verwerkt. Om die reden is het budget in 2015 niet besteed en wordt via een 
bestemmingsvoorstel gevraagd het budget naar 2016 te verschuiven. 

 
9. Aan de raad is cf. raadsbrief 13dkc00059-1164757 toegezegd om alle meer- of 

minderopbrengsten van de logiesbelastingen ten laste te laten komen van de 
bestemmingsreserve evenementenfonds. De gerealiseerde logiesbelastingen in 2015 
bedraagt € 4,16 mln. Hiervan is € 2,5 mln. toegevoegd aan het programma Sport en 
Cultuur en Economie voor evenementen in 2015. Van het restant wordt voorgesteld wordt 
om circa € 560 hiervan te bestemmen ten behoeve van de Youth Olympic Games. 

 
10. Vanuit de onderbesteding op het product Maatschappelijke participatie en activering 2015 

wordt voorgesteld om een bedrag als bestemmingsreserve toe te wijzen aan de uitvoering 
van de Taskforce Tegenprestatie ter hoogte van € 550. Het meerjarige budget voor de 
Taskforce Tegenprestatie laat in 2016 een eenmalige dip zien. De aanvullende inzet voor 
de uitvoering van deze collegeprioriteit houdt vooral verband met doorlopende 
contractuele verplichtingen (met juridische consequenties) vanuit 2015, aanvullende inzet 
om redenen van veiligheid en bescherming van medewerkers op locatie (gezien 
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ervaringen afgelopen jaar) en gebruik van gebiedsgebonden locaties om gebiedsgericht te 
kunnen werken middels het organiseren van groepsbijeenkomsten en vrijwilligersmarkten. 

 
11. Afspraak met de raad is om middelen met betrekking tot het IFR beschikbaar te houden 

voor het IFR. Deze toevoeging heeft betrekking op vrije ruimte op kapitaallasten in 2015. 
 
12. Afspraak met de raad is dat opbrengsten uit deelnemingen worden toegevoegd aan het 

IFR, het gaat hier om de extra verkoopopbrengsten Beurs. 
 
13. Er heeft vrijval plaatsgevonden van het RO-fonds. Voorgesteld wordt deze middelen 

beschikbaar te maken voor stedelijke opgaven door deze te doteren aan bestemmings-
reserve ISV. 

 
14. In 2014 heeft RIF010 de laatste ronde van het stadsinitiatief gewonnen en is een 

maximale subsidie van € 3 mln. toegekend en is hard juridisch verplicht.  Gezien de 
complexiteit van het initiatief, het realiseren van een watersportpark midden in het 
centrum, is het niet mogelijk om het project in 2015 te realiseren. De benodigde 
vergunningen zijn verleend, maar er lopen bezwaarprocedures tegen deze 
vergunningverlening. De verwachting is dat 1e kwartaal 2016 de rechter een uitspraak 
doet en dat de bouw kan starten. Om een start te maken met het project is in 2014 een 
voorschot verstrekt van € 547. In 2015 is reeds een bestemmingsreserve gevormd voor dit 
initiatief. Hierbij wordt gevraagd de resterende middelen toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve Stadsinitiatief ter dekking van de toegekende subsidie. 

 
15. In de decembercirculaire is een bijdrage van het gemeentefonds ontvangen voor de 

Sociale werkvoorziening in de regio Rotterdam voor de jaren 2015 en 2016. Aan de 
regiogemeenten is in 2015 door Werk en Inkomen een bedrag uitbetaald conform 
afspraken met de gemeenten. Het restant van de bijdrage dient voor uitgaven in 2016.  

 
16. Aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een bijdrage toegekend in het 

kader van de City Deal die op 1 december 2015 is gesloten tussen de Ministeries van 
BZK en EZ en de MRDH. Met deze City Deal beogen partijen tot een regionaal gedragen 
en gevalideerde Roadmap Next Economy voor de MRDH te komen. De roadmap moet de 
acties en investeringen beschrijven die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie 
van de MRDH. De bijdrage wordt uitgekeerd via de gemeente Rotterdam. 

 
17. De onderbesteding van het resultaat 2015 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

Rekenkamer. 
 

18. De verwachte reparatie- en onderhoudskosten voor lopende leasecontracten werden tot 
2015 gedekt vanuit het zogeheten ROB-fonds binnen Roteb Lease. Als gevolg van 
gewijzigde regelgeving is deze werkwijze niet meer toegestaan voor het eigen wagenpark 
van het concern Rotterdam. Daarom wordt voor de verwachte reparatie- en 
onderhoudskosten van het eigen wagenpark vanaf 2015 een bestemmingsreserve 
gevormd. 

 
19. De onderbesteding van het resultaat 2015 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 

Ombudsman. De hoogte van de bestemmingsreserve mag 10% van het loonkosten-
budget zijn. Aangezien het loonkostenbudget gestegen is en de verwachting is dat dit in 
2016-2017 nog meer zal stijgen, in verband met de uitbreiding van de taken, wordt deze 
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dotatie bij de besluitvorming resultaat jaarrekening 2015 als dotatie aan de reserve 
voorgesteld. 
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3.4 Reserves 
Het rekeningresultaat van 2015 is in onderstaande tabel verwerkt in twee onderdelen: de 
algemene reserve en het totaal aan bestemmingsvoorstellen (zie vorige paragraaf). Dit laatste 
is in één regel in onderstaande tabel opgenomen. De voorgestelde onttrekkingen en vrijval van 
de reserves worden toegelicht in de desbetreffende programma's en producten. Het meerjarig 
verloop van de verloopstaat reserves en voorzieningen is opgenomen in de bijlage.  
 

Naam Reserve 2016 

 1-1 Toe Ont Vrij 31-12 

Bestemmingsreserve Infrastructuur 14.401 300 6.037 4.000 4.664

Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit 154 0 0 0 154
Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening 
Maatschappelijke Opvang 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve RECP 4.564 0 1.521 0 3.043

Bestemmingsreserve Bommenregeling 0 0 0 0 0

Financieringsreserve *) 67.684 15.365 0 15.417 67.632

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 3.157 0 2.050 0 1.107

Intensivering Buitenruimte (449) 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds 
Rotterdam (IFR) 492.831 42.969 74.519 1.254 460.027
Bestemmingsreserve Stelselwijziging 
Afschrijving Vastgoed 5.276 0 1.000 0 4.276
Bestemmingsreserve Taakmutaties 
Gemeentefonds 19.519 8.468 15.211 0 12.776

Bestemmingsreserve Fit 4 Work 220 0 56 0 164

Bestemmingsreserve Impuls WWI 503 0 0 0 503

Bestemmingsreserve ISV-3 85.430 1.543 24.367 0 62.606

Bestemmingsreserve Duurzaam 4.173 0 1.810 0 2.363

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 1.133 0 125 0 1.008
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe 
Stijl) 26.579 0 -24 25.000 1.603

Cultuurparticipatie 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds 1.067 0 213 0 854

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken 297 0 80 0 217

C2000-systeem 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Wachtlijsten 
Kinderopvang 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en 
frictie 418 0 0 0 418

Masterplan Dienstverlening 1.096 0 840 0 256

Bestemmingsreserve Verkiezingen 1.038 1.829 1.266 0 1.601

Combinatiefuncties 580 0 0 219 361

Kredietrisicoreserve *) 58.098 1.254 0 0 59.352

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 8.988 18.956 23.475 0 4.469

Bestemmingsreserve NUP 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Stadsarchief 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding 912 0 461 14 437
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, 
haven en techniek 824 0 250 0 574
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Naam Reserve 2016 

 1-1 Toe Ont Vrij 31-12 
Bestemmingsreserve Vereveningsfonds 
bouwleges 4.900 0 0 2.800 2.100

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma 
Rotterdam Zuid 22.853 0 100 0 22.753
Bestemmingsreserve Voorbereidingskst 
Maastunnel 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 27.059 0 21.966 0 5.093
Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie 
AWBZ 0 0 0 0 0

Egalisatiereserver Rekenkamer 236 0 0 0 236

Egalisatiereserver Ombudsman 123 0 0 0 123

Egalisatiereserver Ombudsman derdengelden 20 0 0 0 20
Bestemmingsreserve Gemeentelijke 
klokkenluidersregeling 50 0 0 0 50

Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie 291 0 0 0 291

Bestemmingsreserve Leegstandsrisico 1.150 0 1.150 0 0

Bestemmingsreserve WerkLocaties 1.500 0 0 0 1.500
Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur 
gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Maatschappelijke 
Participatie gebieden 3.545 0 1.100 127 2.318
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd 
gebieden 114 0 80 0 34

Bestemmingsreserve Sport gebieden 4.930 70 3.084 300 1.616

Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden 273 0 0 273 0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 4.549 239 4.249 285 254

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden 200 0 30 80 90

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 94 0 50 0 44

Bestemmingsreserve Economie gebieden 616 0 606 0 10
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte 
gebieden 3.784 0 1.407 0 2.377

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 4.727 0 540 0 4.187
Bestemmingsreserve Gebiedscommissies 
gebieden 406 0 53 0 353

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden 728 0 55 0 673

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Personeel gebieden 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve WWB meerjarig 43.300 2.903 15.596 0 30.607

Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling 
Organisatie 6.750 6.750 0 0 13.500
Bestemmingsreserve Spaarsaldo 
Participatiebudget 980 0 980 0 0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief 1.453 0 1.453 0 0

Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Raad 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig 0 0 0 0 0
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Naam Reserve 2016 

 1-1 Toe Ont Vrij 31-12 

Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand 1.000 0 0 1.000 0

Bestemmingsreserve Kansenzones 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Spend 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering 0 1.000 0 0 1.000

Algemene Reserve *) 213.541 0 71.093 0 142.448

            
Bestemmingsvoorstellen excl Financierings-
en kredietrisicoreserve, uitwerking na 
besluitvorming 

59.831   59.831

            

Totaal 1.207.945 101.646 276.849 50.769 991.973
 
*) Deze reserves zijn van invloed op het weerstandsvermogen. Om die reden zijn de bestemmingsvoorstellen al 
verdisconteerd. 
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4 Investeringen 

4.1 Investeringsvoorstel 2017 
Het totale investeringsvoorstel bedraagt ca. € 58,3 mln en staat hieronder nader toegelicht.  
 

 
 
De projecten in het investeringsvoorstel zijn voor een groot deel afkomstig uit de Meerjaren 
Investeringsplanning 2015 – 2018 (MIP), zoals opgenomen in de begroting 2016. Daarnaast 
wordt een aantal nieuwe projecten voorgesteld. Deze projecten worden gedekt door het 
toevoegen van een extra opbrengst uit Verkoop Beurs aan het IFR en door middelen 
afkomstig van de hefboombudgetten. Voor hefboombudgetten in 2017 was in de MIP een 
bedrag van ca. € 10 miljoen opgenomen. In dit voorstel wordt dat bedrag voor de helft ingezet 
voor de nieuwe projecten. 
 
Hieronder worden de projecten uit het investeringsvoorstel toegelicht: 
 
Projecten uit de MIP 
 
Hart van Zuid 
De aanbesteding van het project Hart van Zuid vond in 2013 plaats. Voor 2017 was in de MIP 
een bedrag van € 21 miljoen gepland ten behoeve van het contractbudget waarvoor de 
ontwikkelende partij deze gebiedsontwikkeling zal realiseren, de gemeentelijke 
risicoreservering en interne apparaatskosten in de realisatiefase. 
Begin 2016 is door de gemeenteraad besloten om extra financiële middelen ter grootte van € 4 
miljoen (NCW, prijspeil 2015) toe te kennen. Bij beschikbaarheid in 2017 gaat het om € 4,33 
miljoen (prijspeil 2017). Deze middelen zijn in dit investeringsvoorstel ingepast, waardoor het 
totale bedrag in 2017 uitkomt op € 25,33 miljoen. 
 

Investeringsvoorstel 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal

Verplichte projecten 31.030 0 0 0 31.030
Hart van Zuid 25.330 25.330
Sportcampus (Stadionpark) 3.000 3.000
Buitenruimte station Hoek van Holland Haven 550 550
Buitenruimte EMC (Binnenstad) 2.000 2.000
Essenburgpark 150 150

Reservering projecten 1.500 0 0 0 1.500
P&R Hoekselijn / H6-weg* 1.500 1.500

Hefboombudgetten 4.427 0 0 0 4.427

Nieuw 15.600 2900 400 400 19.300
NPRZ 10.000 10.000
Fietsplan 1.000 1.000 2.000
Openbare toiletvoorzieningen 400 400 400 400 1.600
Vergroening Museumpark 2.500 1.500 4.000
Kralingse Bos 1.700 1.700

Voorbereidingsbudget 1000 1000 2000
2017 (gepland in de MIP 2015-2018) 1.000 1.000
Planstudiekosten 3e stadsbrug 1e helft 2016 700 700
Planstudiekosten 3e stadsbrug 2e helft 2016 300 300

Totaal 1.000 53.557 2.900 400 400 58.257
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Sportcampus 
Op basis van de besluitvorming in de gemeenteraad is gestart met uitvoering van het 
Masterplan Sportcampus. De eerste fase van dit Masterplan omvat het vernieuwen van de 
bestaande sportfuncties alsmede het toevoegen van nieuwe sportvoorzieningen op 
Varkenoord. Bij begroting van 2015 is een eerste toekenning gedaan van € 9,8 miljoen. Voor 
2017 is in de MIP een volgende toekenning gepland van € 1 miljoen. Kosten die uit deze 
middelen worden gedekt zijn onder andere: voorbereidingskosten, verwerving opstallen, 
aanleg van 5 kunstgrasvelden en een beachvolleybalveld, uitplaatsing van een vereniging, 
bouw- en woonrijp maken en kapitaalslasten van verschillende onderdelen: (kunstgras)velden 
eerste drie bruggen, clubverzamelgebouw). 
 
Daarnaast verschuift in de actuele uitvoeringsplanning van de Sportcampus de start aanleg 
van Park de Twee Heuvels naar de 2e helft van 2017. Eerder werd rekening gehouden met 
start begin 2018. Hierdoor is er een verschuiving gewenst in het betalingsritme van jaarschijf 
2018 naar jaarschijf 2017. Het benodigde bedrag in 2017 is € 2 miljoen hoger. Voor 2018 zal 
de toekenning met hetzelfde bedrag worden verlaagd. De totale kosten van het project 
veranderen hierdoor dus niet. 
 
Buitenruimte station Hoek van Holland Haven 
Bij het tekenen van het convenant over ombouw van de Hoekse Lijn door de Stadsregio is 
afgesproken dat de gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor de herinrichting van de 
buitenruimte bij de stations langs de Hoekse Lijn in Hoek van Holland. Daarvoor was destijds 
€ 0,5 miljoen per station ingeschat als benodigde investering voor het nieuw aanstraten van de 
buitenruimte. Tussentijds is dit bedrag bijgesteld naar € 0,55 miljoen. Dit bedrag maakt 
onderdeel uit van een grotere investering in het stationsgebied (project Harwichknoop). Voor 
de buitenruimte bij station Hoek van Holland Strand is volgens dezelfde afspraken in het 
convenant ook € 0,55 miljoen nodig. Deze kosten vallen in 2018 en zullen volgend jaar in het 
investeringsvoorstel worden opgenomen. 
 
Buitenruimte EMC (Binnenstad) 
De Zimmermannweg (fase 2) is gekoppeld aan de herinrichting van de Wytemaweg/dr 
molenwaterplein (fase 1). Het gehele buitenruimte project is gekoppeld aan de verbouwing van 
het Erasmus MC. De gemeente heeft contractueel vastgelegd dat wij dit deel van de 
buitenruimte oppakken waarbij het Erasmus MC een bijdrage van € 800.000 heeft geleverd, 
die in fase 1 is verwerkt. Bouwfase 2 van het EMC wordt in 2017 opgeleverd waarna de 
Zimmermannweg opnieuw ingericht moet worden. Het voorgestelde bedrag in 2017 is conform 
planning in de MIP. 
 
Essenburgpark 
Op 12 november 2015 heeft de gemeenteraad de motie aangenomen ‘hark geld binnen voor 
het Essenburgpark’, waarmee uw college wordt gevraagd om grond van de NS te kopen en 
het eenmalig tekort van ca. € 150.000 op de inrichting van het gebied te dekken uit de 
bespaarde rente. Hiermee wordt bijgedragen aan het doel om van het Essenburgpark een 
groen en natuurvriendelijk (stads)park te maken en aangesloten bij diverse bewoners en 
groeninitiatieven voor zelfbeheer. Met de opname van € 150.000 in het investeringsvoorstel 
2017 wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen.  
 
P&R Hoekselijn / H6 weg 
Het project betreft de aanleg van een buitendijkse verbindingsweg die Hoek van Holland een 
tweede calamiteitenontsluiting geeft voor eventuele milieueffecten vanuit Europoort. Hiernaast 



20 
 

biedt het strandbezoekers, recreanten en reizigers van de StenaLine een wijze om de 
bestemming te bereiken die het dorp ontlast van bestemmingsverkeer, waardoor het 
leefklimaat in het dorp sterk verbetert. Het geplande budget in de MIP betreft de gemeentelijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van de H6-weg in Hoek van Holland en de omgeving daar 
omheen (er is ook een 50% bijdrage van de MRDH). Voor de uitvoering van de H6-weg is in 
2017 een bedrag van € 1,5 miljoen benodigd (bovenop de reeds bij begroting 2016 gedekte 
middelen). 
 
Hefboombudgetten 
 
In de Langetermijn Investeringsplanning (LTIP) zijn sinds de herijking in 2013 
hefboombudgetten opgenomen. Een hefboombudget is een beperkte investering van de 
gemeente, waarmee de laatste belemmering voor andere partijen wordt weggenomen opdat 
projecten van andere partijen in de stad mogelijk worden gemaakt. Het investeringsgeld van 
de gemeente werkt zo als hefboom en initiatieven van derden worden aldus gefaciliteerd. De 
MIP vormt het kader voor het beschikbare budget. Daarbij wordt rekening gehouden met de bij 
begroting 2015 en 2016 toegekende aanvragen. Onderbesteding en overbesteding bij de 
toekenningen wordt binnen het gebied verrekend met opeenvolgende jaren binnen de 
collegeperiode. Het totale hefboombudget blijft hiermee over de hele periode gelijk.  
Voor twee projecten uit het hefboombudget is dit jaar een voorstel voor vrijval opgenomen: 

 Wereld van Smaak in het gebied Binnenstad: € 0,6 miljoen 

 Verbinding Mathenesserdijk – Spangensekade in het gebied Overig: € 0,1 miljoen. 
 

De vrijgevallen bedragen vallen terug in het gebied en komen bovenop de in de MIP 
gereserveerde hefboombudgetten. De budgetten per gebied zouden daardoor in 2017 
uitkomen op: € 2,8 miljoen voor Binnenstad, € 3,5 miljoen voor Zuid, € 2,7 miljoen voor 
Stadshavens en € 1,55 miljoen voor de overige gebieden. Het totaal aan hefboombudget 2017 
telt daarmee tot een bedrag van € 10,55 miljoen. 
Voor 2017 stellen wij echter voor om de bovenstaande ruimte anders in te vullen. In het 
investeringsvoorstel is een deel van de financiële ruimte voor de hefboombudgetten nodig om 
een aantal nieuwe projecten mogelijk te maken: NPRZ, Fietsplan, Openbare 
toiletvoorzieningen en het Kralingse Bos. Hierdoor resteert nog een bedrag van € 4,4 miljoen. 
We stellen voor om dit bedrag in te passen in de systematiek van de hefboombudgetten en de 
precieze verdeling naar gebied daarbij mee te nemen. 
 
Nieuwe projecten 
 
NPRZ 
Het programma NPRZ zet o.a. in op de grootschalige herstructurering van 10.000 woningen 
die thans particulier verhuurd worden. Voor het onderdeel sloop-nieuwbouw zijn thans 
businesscases uitgewerkt voor een totaal van ruim 1600 woningen. De onrendabele top in de 
komende 5 jaar bedraagt circa € 100 miljoen. Bestuurlijk heeft Rotterdam de intentie 
uitgesproken om jaarlijks 10 miljoen beschikbaar te stellen voor deze opgave. In reactie hierop 
geeft BZK aan dat vanuit de bestaande regeling “verhuurdersheffing” een extra bijdrage kan 
worden verstrekt die in omvang “gelijkwaardig” is aan de bijdrage van de gemeente. De 
gesprekken met BZK en de corporaties over de specifieke vormgeving van die extra 
rijksbijdrage lopen thans, waarbij in principe een extra bijdrage uit de verhuurdersheffing 
beschikbaar is van om en nabij €50 miljoen over een periode van 5 jaar. Met de gewenste 
gemeentelijke bijdrage van 50 miljoen komt hiermee ongeveer 100 miljoen beschikbaar. De 
gemeente heeft de eerste €10 miljoen is vrijgemaakt in de begroting van 2016. Met dit 
investeringsvoorstel wordt ook voor 2017 de benodigde €10 miljoen vrijgemaakt. 
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Fietsplan 
Vanuit de ambities van het collegeprogramma is er al eerder € 2 miljoen per jaar uitgetrokken 
om een betere fietsstad te worden. De 30 acties die we geformuleerd hebben in het Fietsplan 
kunnen we met € 2 miljoen per jaar aanpakken, zij het allemaal in beperkte mate. 
Daarbovenop zijn bij de behandeling van het Fietsplan in de raad 12 moties aangenomen. Ook 
voor de uitvoering daarvan is extra budget nodig. We stellen daarom voor om de komende 
twee jaren in totaal € 2 miljoen extra te investeren in het fietsplan, waardoor dit op een hoger 
ambitieniveau kan worden uitgevoerd. 
Bij een hoger ambitieniveau hebben we over het direct investeren in meer fietspaden, meer 
fietstrommels en meer fietsnietjes, maar ook aan marketing van Rotterdam als fietsstad. 
Daarnaast werken we aan de wat verdere toekomst door plannen te maken voor 
stallingsvoorzieningen op de Coolsingel, het Schouwburgplein en station Alexander. De 
verdeling van de extra beschikbare middelen over deze activiteiten wordt in de komende 
periode nog uitgewerkt. 
 
Openbare toiletvoorzieningen 
We willen een attractieve en gastvrije stad zijn. Onderdeel van de gastvrijheid is een 
toegankelijke, schone, hele en veilige stad. Openbare toiletvoorzieningen op locaties waar 
veel mensen verblijven, horen hier ook bij. Echter Rotterdam heeft een beperkt aantal 
openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen. De afgelopen periode is hiervoor door diverse 
partijen zoals de stadsmarinier, ondernemers en burgers aandacht voor gevraagd.  
Met deze intensivering wordt een uitbreiding van de openbaar toegankelijke 
toiletvoorzieningen gerealiseerd op druk bezochte parken, evenementenlocaties, toeristische 
locaties en uitgaansgebieden. 
 
Vergroening Museumpark 
Vanwege de komst van het Collectiegebouw wordt het Museumpark verder vergroend en 
beter verbonden met de omgeving.  
Met het oog op deze vergroening is in 2015 een visie opgesteld voor de gehele Openbare 
Ruimte van het Museumpark door bureau Gustafson Porter. Als vervolgstap op deze visie, is 
een inrichtingsplan gemaakt voor het noordelijk kerngebied: de straten Museumpark, 
Jongkindstraat en de omgeving van Het Nieuwe Instituut. Dit inrichtingsplan bevat verdere 
vergroening van dit kerngebied, meer eenheid in materialen, het -gefaseerd- geschikt maken 
van deze buitenruimte voor primair fietsers en voetgangers (naast bestemmingsverkeer en 
hulpdiensten).   
 
Aan de gemeenteraad is toegezegd dat het noordelijk kerngebied als eerste wordt uitgevoerd, 
en wordt opgeleverd aansluitend aan de realisatie van het Collectiegebouw op een hoog 
kwaliteitsniveau. De openbare ruimte van dit kerngebied kan worden vergroend voor een 
bedrag van € 6,8 miljoen. Aanvullende op de grondopbrengst van het Collectiegebouw (die 
€ 2,8 miljoen bedraagt na aftrek van kosten) wordt een bedrag van € 4 miljoen voorgesteld 
voor het uitvoeren van deze vergroeningsopgave.  
 
Kralingse Bos 
De paden en wegen (incl. parkeerplaatsen) in het Kralingse Bos hebben met het toenemende 
gebruik extra onderhoud nodig. Er is sprake van paden met oneffenheden, scheurvorming en 
na regen plasvorming op en rondom de paden. Deze worden vanuit de huidige budgetten 
hersteld, maar bieden geen structurele oplossing. Met deze intensivering wordt gekozen voor 
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een structurele aanpak van de drainage en de belangrijkste paden en wegen in het Kralingse 
bos. 
 
Voorbereidingsbudget 
 
Voorbereidingsbudget 2017 
Jaarlijks wordt in het investeringsvoorstel een bedrag opgenomen voor een 
voorbereidingsbudget. Dit budget is voor voorbereidingskosten van projecten waarover nog 
geen investeringsbesluit is genomen, maar die wel zijn opgenomen in de LTIP/MIP en daarom 
voorbereid mogen worden. Voorbeelden hiervan zijn momenteel de A13/16 en het 
Stadionpark. Dit budget is in de afgelopen jaren fors verminderd. Voor 2017 stellen we een 
bedrag van € 1 miljoen voor. Dit is conform de planning in de MIP.  
 
Planstudiekosten 3e stadsburg 
In november 2015 hebben wij besloten tot het starten van een planstudie 3e stadsbrug aan de 
westzijde van de stad voor een bedrag van € 0,7 miljoen, indien mogelijk te bekostigen uit het 
IFR-voorbereidingsbudget. Door de afname van het voorbereidingsbudget in de afgelopen 
jaren, is er geen ruimte om ook de planstudie 3e Stadsbrug hieruit te bekostigen. We stellen 
daarom voor om specifiek voor deze planstudie een bedrag van € 0,7 miljoen voor de 1e helft 
2016 toe te voegen aan het IFR-voorbereidingsbudget en nog een bedrag van € 0,3 miljoen 
voor met name het onderdeel verkenning van de planstudie in de 2e helft van 2016.  
 
 
Dekkingsvoorstel 2017 
 
Voor het investeringsvoorstel wordt een dekking gevraagd van in totaal circa € 54 mln. Dit is 
als volgt opgebouwd: 

 

Dekkingsvoorstel 2017

Intensiveringsreeks (netto) 8.934
Intensivering (coalitieakkoord 2010-2014) 50.000
Structurele bezuinigingsopgave -22.000
Korting (kaderbrief 2011) -7.916
Korting (kaderbrief 2012) -10.000
Dekking kapitaallasten MIP 2011-2014 -2.750
Trend 1.600

Bespaarde rente 37.012
Bespaarde rente 2017 17.000
Bespaarde rente 2016 12.000
Bespaarde rente 2015 8.012

Vrijval investeringsmonitor 1.194
Wereld van Smaak 600
Verbinding Mathenesserdijk - Spangensekade 100
Rotterdamse Stijl 205
Vergroeningsopgave 289

Incidenteel 11.117
Verkoop Beurs 10.800
Bestemmingsvoorstel IFR JR 2015 317

Totaal 58.257
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1. Structurele intensivering IFR (netto) 
Vanuit de algemene middelen wordt in 2017 circa € 9 mln toegevoegd aan het IFR. Deze 
middelen zijn vrij beschikbaar en bestemd voor nieuwe investeringen uit de MIP 2015 - 2018.  
Dit bestaat uit de intensiveringen (coalitieakkoord en kaderbrief) plus trend gecorrigeerd voor 
de structurele bezuinigingsopgave, kortingen en doorlopende kapitaallasten vanuit de MIP 
2011 - 2014.  
 
2. Bespaarde rente 
Bespaarde rente 2017 
Bij het vaststellen van de structurele bezuinigingsopgave is afgesproken dat de op 
concernniveau bespaarde rente jaarlijks wordt toegevoegd aan het IFR om hiermee (een deel 
van) de bezuinigingsopgave in te vullen. Het precieze bedrag wordt van jaar tot jaar bekeken. 
Dat gebeurt op twee momenten, vooraf bij begroting en achteraf bij jaarrekening. De 
verwachte bespaarde rente bij begroting 2017 is €17 mln.  
 
Bespaarde rente 2016 
In de begroting 2016 is aangegeven dat er naar verwachting nog een bedrag van €4 mln te 
bestemmen zou zijn bij jaarrekening 2016, of eerder bij tussentijdse rapportages. Doordat de 
gemeentelijke reserve- en voorzieningenpositie ultimo 2015 aanzienlijk hoger is uitgevallen 
dan geraamd, is er een additionele meevaller met betrekking tot de bespaarde rente. De totale 
nog te bestemmen rente komt hiermee uit op €12 mln. 
 
Bespaarde rente 2015 
Bij de tweede bestuursrapportage 2015 was er een meevaller op de bespaarde rente van in 
totaal €17 mln als gevolg van een hoger dan geraamde reserve- en voorzieningenpositie 
ultimo 2014. Hiervan is €9 mln gebruikt om het investeringsvoorstel 2016 sluitend te maken. 
Het restant is nog beschikbaar en wordt gebruikt voor het investeringsvoorstel 2017. 
 
3. Vrijval investeringsmonitor 
Voor projecten die een bijdrage uit het IFR ontvangen geldt dat als een project binnen twee 
jaar na toekenning nog niet in uitvoering is gebracht, de bijdrage geheel of gedeeltelijk vrijvalt. 
Dit voorkomt dat geld te lang ‘op de plank blijft liggen’ en dan niet voor andere projecten wordt 
ingezet. Ook kan het voorkomen dat projecten een gunstige raming of eindafrekening kennen. 
De vrijvallende middelen blijven beschikbaar in het IFR en worden opnieuw ingezet als 
dekking van het investeringsvoorstel. Dit wordt inzichtelijk gemaakt bij de jaarlijkse 
investeringsmonitor. Vanuit de investeringsmonitor 2016 wordt een voorstel voor vrijval 
gedaan van € 1,1 mln. 
 

Project Vrijval
Rotterdamse Stijl 205 

Vergroeningsopgave 289 

Wereld van Smaak 600 

Verbinding Mathenesserdijk - 
Spangensekade 

100 

 1.194 

 
4. Overig 
Verkoop beurs 
Uit de verkoop van de aandelen Beurs/WTC is een eerste hogere opbrengst bij de 2e 
bestuursrapportage 2015 reeds toegevoegd aan het IFR. Deze bedroeg € 5 miljoen. De 
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opbrengst van de verkoop van de aandelen Beurs/WTC is bij jaarrekening € 5,8 mln 
uitgevallen. Conform spelregels wordt dit weer toegevoegd aan het IFR.  
 
Kapitaallasten IFR  
In 2015 zijn minder kapitaallasten ten laste van het IFR gebracht dan begroot. Conform 
spelregels wordt dit weer toegevoegd aan het IFR.   
 
4.2 Reguliere investeringen 
 
Gevoteerde investeringskredieten 
De raad stelt kredietvoorstellen meerjarig en op het niveau van het programma vast. Met 
voteren wordt bedoeld dat de raad toestemming geeft voor het aangaan van 
investeringsuitgaven en/of verplichtingen. Het college bewaakt de realisatie van het 
gevoteerde krediet. Actualisatie van de investeringskredieten vindt plaats bij de begroting, 
bestuursrapportages en jaarrekening. Het gaat dan vooral om het actualiseren van geplande 
investeringen van projecten en, bij jaarrekening, het afsluiten van investeringskredieten.  
In onderstaande tabel vindt u het totale overzicht van de actualisatie van de reeds gevoteerde 
investeringskredieten per programma bij de kaderbrief 2016. In 2016 wordt naar verwachting 
circa €264 mln geïnvesteerd. 
 

 
 
Voorstel tot aanpassing gevoteerde investeringskredieten 
Mocht blijken dat een investeringskrediet niet meer voldoende is, dan doen wij bij de begroting 
of bestuursrapportage een verzoek om het krediet aan te passen. Er wordt bij deze kaderbrief 
voorgesteld om geen kredieten aan te passen. 
In bijlage 2 is het totaaloverzicht opgenomen van alle reeds door de raad gevoteerde 
investeringskredieten inclusief realisatie en begrote investeringen. De investeringskredieten 
die bij jaarrekening 2015 zijn afgesloten, zijn niet meer in dit overzicht opgenomen. 
 
Nieuwe kredietvoorstellen 
Naast de actualisatie van reeds gevoteerde kredieten, is het gebruikelijk om bij de begroting of 
bestuursrapportages ook nieuwe investeringsprojecten voor te stellen, waarvoor een 
kredietaanvraag gedaan wordt.  
 
In onderstaande tabel vindt u de nieuwe kredietvoorstellen bij de kaderbrief 2016 ter hoogte 
van ca. € 89 mln. Dekking van de bijbehorende kapitaallasten (rente- en afschrijvingskosten) 
vindt plaats binnen de exploitatie en wordt verwerkt in de meerjarenraming van de 
programma’s.  

Programma Gevoteerd 
krediet

Realisatie 
t/m 2015

Realisatie 
2016*

Prognose 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Bestuur en dienstverlening 1.700 0 0 0 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid 4.284 1.671 339 2.204 0 0 0 0
Verkeer en vervoer 112.842 86.300 515 9.904 9.229 1.939 321 0
Economische zaken 0 0 0 0 0 0 0 0
Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0
Cultuur, sport en recreatie 10.600 3.646 0 3.425 3.022 400 0 0
Volksgezondheid en zorg 2.017 1.947 0 0 0 0 0 0
Werk en inkomen 6.059 1.994 213 1.716 1.188 48 0 0
Maatschappelijke ondersteuning 0 0 0 0 0 0 0 0
Beheer van de stad 557.107 154.416 5.658 79.256 73.042 69.437 54.120 52.038
Stedelijke inrichting 18.100 9.711 0 2.375 3.556 2.458 0 0
Ruimtelijke ontwikkeling 1.156.466 665.406 18.877 142.345 84.634 79.189 44.853 34.896
Algemene middelen 5.815 2.515 952 2.347 0 0 0 0
Serviceorganisatie 72.420 37.940 0 20.072 0 0 0 0
Totaal 1.947.411 965.547 26.555 263.643 174.671 153.470 99.294 86.934
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De kredietvoorstellen worden hieronder kort toegelicht. 
 
1. Onderwijshuisvesting 2016 
In het meerjarenplan Onderwijshuisvesting 2015-2019 is de ambitie vertaald om de 
achterstanden met betrekking tot onderwijshuisvesting aan te pakken. Hiervoor wordt 
gedurende vier jaar voor een bedrag van € 50 mln geïnvesteerd in het aanpakken van deze 
achterstanden. Eind 2014 is dit plan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit betreft de formele 
kredietaanvraag voor 2016. De kapitaallasten worden gedekt uit de huuropbrengsten van de 
panden (via het product Onderwijshuisvesting). 
 
2. Zaaksysteem E-suite 
Dit betreft de investering in een zaaksysteem dat dient ter ondersteuning van gemeentelijke 
processen die zaakgewijs worden uitgevoerd. Gestart zal worden met enkele processen 
waarna verdere uitrol op de planning staat. Ter dekking van de bijbehorende kapitaalslasten 
worden middelen overgeheveld vanuit de producten Dienstverlening, Gebiedsontwikkeling en 
Vergunningen & Toezicht. 
 
3. Openbare verlichting 2017-2020 
Rotterdam hanteert voor lichtmasten een technische levensduur van 30 jaar. Na 30 jaar wordt 
het lichtontwerp van een straat herzien en worden masten eventueel vervangen. De 
kredietaanvraag heeft betrekking op de vervangingsopgave van lichtmasten en armaturen in 
de periode 2017-2020.  
 
4. Inzameling GFT, Glas en Kunststof 
Dit betreft een krediet om te investeren in containers voor het gescheiden inzamelen van GFT, 
Glas en Kunststof.  

Nieuwe kredietvoorstellen E / EH / M Categorie Nieuw 
krediet

1. Onderwijshuisvesting 2016 Ruimtelijke ontwikkeling E N / V 50.000
2. Projectkosten Zaaksysteem E-suite Serviceorganisatie E N / V 1.055
3. Openbare verlichting 2017-2020 Beheer van de stad M V 7.326
4. Inzameling GFT, Glas en Kunststof Beheer van de stad EH N 2.605
5. Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 Verkeer en vervoer M V 4.000

6. Beter Benutten - Bereikbaarheid Verkeer en vervoer M N 900

7. Beter Benutten - Fietsbeleid Verkeer en vervoer M N 1.532
8. Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 Verkeer en vervoer M N 1.800
9. Parkeerterrein Stadiondriehoek Ruimtelijke ontwikkeling E U 600
10. G4 programma innovatie 2016 Werk & Inkomen E N 2.395
11. G4 programma innovatie 2017 Werk & Inkomen E N 2.035

12. Beheergebouw Zuiderpark Sportplaza Ruimtelijke ontwikkeling E N 400
13. Kunstgrasveld Meeuwenplaat Ruimtelijke ontwikkeling E V 276
14. Kunstgrasveld VVOR Ruimtelijke ontwikkeling E V 423
15. Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam Ruimtelijke ontwikkeling M N 10.899
16. Parkeergarage Veranda - commerciele ruimte Ruimtelijke ontwikkeling E N 121

17. Restpunten Rudolf Steiner College Ruimtelijke ontwikkeling E N 138
18. Huis vd Wijk - Isaac Hubertstraat 153 Ruimtelijke ontwikkeling E N 125
19. Zonnepanelen concernhuisvesting Serviceorganisatie M N 1.100
20. Renovatie Brandweerkazerne Frobenstraat 8 Serviceorganisatie M N 910

21. Investeringen Veldmeetdienst en Laboratorium Groep Ruimtelijke ontwikkeling E N 337

88.977Totaal

Programma
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5. Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 
Dit betreft een regulier krediet dat wordt gebruikt voor het verwijderen en/of vervanging van 
verkeersregelinstallaties na einde levensduur. Het betreft meerdere verkeersregelinstallaties 
op meerdere kruispunten. 
 
6 en 7. Beter Benutten – Bereikbaarheid en Fietsbeleid 
In het coalitie akkoord 2014-2018 zijn diverse intensiveringen opgenomen voor het programma 
Verkeer en Vervoer. Een deel van deze middelen worden nu ingezet voor investeringen. 
 
8. Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 
Met dit krediet worden investeringen gedaan om fysieke maatregelen te treffen aan wegen, ter 
verbetering van de verkeersveiligheid (waaronder de aanpak van 10 black spots per jaar) en/of 
doorstroming.  
 
9. Parkeerterrein Stadiondriehoek 
Dit betreft de inrichting van het parkeerterrein Stadiondriehoek ten behoeve van verhuring aan 
Stadion Feijenoord N.V. en gebruik als P&R-parkeerterrein. De investering wordt gedekt vanuit 
toekomstige huurinkomsten en de parkeerexploitatie. 
 
10 en 11. G4 programma innovatie 2016 & 2017 
Voor het programma innovatie (voorheen Professional Portal) voor Werk en Inkomen waren in 
de begroting 2015 voor de financieringsaanvraag Professional Portal meerjarig middelen 
vrijgemaakt. Gezien de activering en herfasering zijn in de 10-Maandsbrief 2015 de kredieten 
aangevraagd voor programma innovatie – G1 deel (volledig) en voor programma innovatie – 
G4 deel (jaarschijf 2015). Daarin is ook aangekondigd dat bij de kaderbrief 2016 voor de 
jaarschijven 2016 en 2017 van Programma innovatie – G4 deel de kredieten zouden worden 
aangevraagd.  
 
12. Beheergebouw Zuiderpark Sportplaza 
Voor de Sportplaza Zuiderpark en het Evenemententerrein Zuiderpark wordt in opdracht van 
de voormalige deelgemeente Charlois een "beheergebouw" gerealiseerd. Hiermee wordt het 
tijdelijke ondermaatse situatie vervangen. Vanuit het beheergebouw worden de Sportplaza en 
het Evenementerrein Zuiderpark beheerd. De welzijnsaanbieder Thuis op Straat zal het 
beheergebouw gaan gebruiken en huren om invulling te geven aan de overkoepelende ambitie 
voor het Zuiderpark én Rotterdam. 
 
13. Kunstgrasveld VV Meeuwenplaat 
Het kunstgrasveld bij VV Meeuwenplaat is afgekeurd op schokabsorptie. Hierdoor dient het 
kunstgrasveld op korte termijn te worden vervangen. De investering ten behoeve van de 
vervanging van het kunstgrasveld wordt verrekend in de KPDH.  
 
14. Kunstgrasveld VVOR 
Het huidige grassmasterveld van VVOR zal worden vervangen door een kunstgrasveld. De 
investering ten behoeve van de aanleg van het kunstgrasveld wordt verrekend in de KPDH. 
 
15. Nieuwbouw Hazelaarweg 50 – Rijndam 
De locatie Hazelaarweg 50 is aangewezen als vestigingslocatie voor zowel de scholen voor 
Mytyl en Tyltyl onderwijs in Rotterdam. Het betreft hier onderwijs voor meervoudig 
gehandicapte kinderen. Voor de nieuwbouw is reeds een bouwvoorbereidingskrediet 
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afgegeven. De revalidatievoorziening van Rijndam is een onlosmakelijk onderdeel van dit type 
onderwijs en dient geïntegreerd te worden in de nieuwbouw. Hiertoe is reeds een huurintentie 
overeengekomen met Rijndam. De volledige investering wordt gedekt uit de toekomstige 
huurstromen. 
 
16. Parkeergarage Veranda - commerciële ruimte 
Dit krediet dient voor de verbouwing (inclusief plaatsen installaties) van een ruimte die 
onderdeel uitmaakt van parkeergarage de Veranda ten behoeve van commerciële verhuur. De 
investering wordt verrekend in de huurprijs.  
 
17. Restpunten Rudolf Steiner College 
Na oplevering het Rudolf Steiner College aan de Tamboerstraat 9 is de aannemer op 27 
november failliet verklaart, waardoor deze zijn verplichting van de restpunten niet meer kon 
nakomen. Omdat de gemeente (bouwheer) wel de verplichting heeft het gebouw compleet op 
te leveren, is een offerte gevraagd voor de afhandeling van de restpunten. Om deze 
investeringen te kunnen uitvoeren is een extra krediet nodig. 
 
18. Huis vd Wijk - Isaac Hubertstraat 153 
Dit betreft een krediet voor het verbouwing van het Huis van de Wijk aan de Isaac Hubertstraat 
153. De investering wordt verrekend in de KPDH.  
 
19. Zonnepanelen concernhuisvesting 
Dit betreft een krediet voor het plaatsen van in totaal 3168 zonnepanelen op eigen 
gemeentelijke panden. Het gaat om de volgende locaties: Frobenstraat (districtskantoor noord 
van de brandweer), sociale werkplaats Zuidlaardermeer, Piekfijnwinkel Aluminiumstraat, 
districtskantoor zuid stadsbeheer (Laagjes) en gemeentewerf stadsbeheer aan de Koperstraat, 
opslaglocatie aan de Giessenweg.  
 
20. Renovatie Brandweerkazerne Frobenstraat 8 
Het verbouwen/renoveren van de Brandweerkazerne waardoor het pand optimaal voldoet aan 
de huidige eisen van bedrijfsvoering c.q. de wensen van de Veiligheidsregio Rotterdam ten 
aanzien van de kantooromgeving. De investering wordt gedekt door de toekomstige 
huurstromen.  
 
21. Investeringen Veldmeetdienst en Laboratorium Groep 
Het vakgebied is de laatste jaren sterk ontwikkeld door het meervoudig ruimtegebruik van de 
ondergrond en door het toenemende aantal bijzondere constructieve uitdagingen hetgeen 
risico's met zich meebrengt, waarvoor meer en andere gegevens van de ondergrond 
noodzakelijk zijn. Binnen de Veldmeetdienst en Laboratorium Groep zijn enkele ingrijpende 
upgrades aan de huidige systemen noodzakelijk. Deze investeringen kunnen worden gedekt 
uit de tarieven.  

 
4.3 Investeringsfonds Rotterdam 
Het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt gebruikt als dekking voor gemeentebrede 
investeringsprojecten in het kader van de uitvoering van de Stadsvisie Rotterdam 2030. Het 
fonds wordt onder meer gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten 
van deelnemingen en bespaarde omslagrente.  
 
Voor een deel van de projecten worden de kapitaallasten (rentelasten + afschrijving) uit het 
IFR gedekt. Dit zijn activeerbare investeringen met een economisch of maatschappelijk nut. 
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Het andere deel van de projecten betreft investeringen die conform regelgeving (Verordening 
financiën Rotterdam 2013) niet activeerbaar zijn. 
 
Meerjarig verloop IFR 
Onderstaand is de opbouw en het verloop van het IFR weergegeven. Voor 2015 zijn de 
realisatiecijfers aan de hand van de jaarrekening opgenomen. Voor 2016 en verdere jaren 
gaat het om ramingen op basis van de verwachte onttrekkingen aan de reserve die bestemd 
zijn voor de investeringsprojecten die een bijdrage uit het IFR ontvangen. 
 

Meerjarig verloop IFR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldo begin (stand per 1/1)  445.944 492.831 460.027 442.664  435.725 436.161 
Toevoegingen 104.552 42.969 36.684 11.684  11.684 11.684 
Onttrekkingen  57.665 75.773 54.047 18.623  11.248 11.797 
Resultaatbestemming 0 0 0 0  0 0 
Saldo eind (stand per 31/12)  492.831 460.027 442.664 435.725  436.161 436.048 

 
In de bestemmingsvoorstellen van het jaarrekeningresultaat 2015 wordt voorgesteld om € 1,7 
mln aan het IFR toe te voegen. Dit bedrag bestaat een toevoeging vanuit de hogere 
verkoopopbrengsten Beurs (€ 1,4 mln) en de mindere kapitaallasten die ten laste zijn gebracht 
van het IFR (€ 0,3 mln). Pas na resultaatbestemming zal dit worden toegevoegd aan het IFR. 
 
Toevoegingen  
In totaal wordt er in 2016 een toevoeging van € 43 mln aan het IFR begroot. De hogere 
toevoeging van € 300 ten opzichte van de begroting 2016 is als volgt opgebouwd: 
 
 

Opbouw toevoegingen  2016 

Stand begroting 2016  42.684
1. Overheveling bestemmingsreserve 
Buitenruimte gebieden 

285

Stand Voorjaarsnota 2016 42.969
 
1. Overheveling bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 
Dit betreft een overheveling vanuit de bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden naar het 
IFR ter dekking van de kapitaallasten van Sportplaza Zuiderpark.  
 
Onttrekkingen  
In totaal wordt er in 2016 een onttrekking van € 75,8 mln aan het IFR begroot. De lagere 
onttrekking van €19,7 mln ten opzichte van de begroting 2016 is als volgt opgebouwd: 
 

Opbouw onttrekkingen  2016 

Stand begroting 2016  95.459
1. Bijstelling investeringsprojecten t/m 
2016 (inclusief kapitaallasten) 

 6.942

2. Correctie onttrekkingen Grondexploitaties 
ivm gewijzigde regelgeving BBV 

-27.882

3. Solvabliteitsbeslag CIC naar 
Kredietrisicoreserve 

 1.254

Stand Voorjaarsnota 2016  75.773
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1. Bijstelling investeringsprojecten t/m 2016 (inclusief kapitaallasten) 
Dit betreft actualisatie van de geraamde onttrekkingen uit het IFR voor diverse projecten. Voor 
een specificatie wordt verwezen naar de bijlage met IFR-projecten. 
 
2. Correctie onttrekkingen Grondexploitaties i.v.m. gewijzigde regelgeving BBV 
In navolging op de jaarrekening zijn als gevolg van de gewijzigde BBV zijn alle bijdragen 
vanuit het IFR aan de grondexploitaties teruggedraaid. Komende periode moet duidelijk 
worden wat de verdere consequenties zijn. 
 
3. Solvabiliteitsbeslag CIC naar Kredietrisicoreserve 
Dit betreft overheveling van een deel van het beschikbare hefboombudget voor het CIC naar 
de kredietrisicoreserve (solvabiliteitsbeslag).  
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5 Programmaoverzichten 

5.1 Bestuur en dienstverlening 

 
Servicenormen 2016 
In deze bestuursrapportage wordt voor het eerst gerapporteerd over de servicenormen van 
dienstverlening. Dit is een eerste proeve in het meetbaar maken en meten van onze 
dienstverlening. We hebben stappen gezet maar zijn hier nog niet mee klaar. De resultaten 
van de metingen worden geëvalueerd en gemonitord over meerdere meetmomenten om te 
kunnen bepalen welke bijsturingsmaatregelen nodig zijn. Continu wordt gewerkt aan 
verbetering van de dienstverlening om de Rotterdammer optimaal te kunnen bedienen. 
 
In het Stedelijk kader doorontwikkeling Rotterdamse Dienstverlening is een 10-tal algemene 
normen voor de dienstverlening beschreven en die nu zijn voorzien van streefcijfers. 
In het schema zijn de resultaten weergegeven over de periode januari t/m maart 2016. Hierbij 
geven we een aantal algemene opmerkingen mee: 

- De focus voor de rapportage ligt nu (mede gelet op de beschikbare data op dit 
moment) voornamelijk op de frontoffice-processen. Voor een aantal onderdelen geldt 
dat de servicenorm op dit moment nog niet meetbaar is (gemaakt). Er is gekozen om 
inzichtelijk te maken wat er op dit moment aan informatie beschikbaar is. Ondertussen 
wordt er verder gewerkt aan het meetbaar maken van alle servicenormen.  

- Een ander aandachtspunt is, dat niet elke servicenorm te meten is via harde data. De 
servicenormen waar dit voor geldt, hebben voornamelijk betrekking op houding en 
gedrag. Om de meetbaarheid te bevorderen, is gekozen om aan te sluiten bij wat al 
beschikbaar is of wat op relatief eenvoudige wijze kon worden gemeten, bijvoorbeeld 
door middel van een steekproef. 

- Daarnaast is bij sommige servicenormen sprake van een wederkerigheid: wat de 
burger van ons mag verwachten, verwachten wij ook van de burger. Dit is echter lastig 
te meten, omdat de gemeente slechts beperkt invloed hierop kan uitoefenen. Om deze 
reden is ervoor gekozen om voor nu alleen het gemeentelijk deel in de servicenorm te 
meten. In 2016 vindt een doorontwikkeling plaats bij het meten van klanttevredenheid 
waar deze aspecten zullen worden meegenomen.  

 
Rapportage Servicenormen januari t/m maart 2016: 
 

Servicenorm Streefcijfer Realisatie 
1. Afspraken komen we na. Wij informeren u en u informeert 
ons als daar iets tussen komt en we zoeken indien nodig naar 
een alternatieve oplossing. 

7,0    

2. Onze informatie is actueel en in begrijpelijke taal. Is die toch 
niet duidelijk, ontbreekt er iets of klopt iets niet, dan stellen wij 
het op prijs als u ons dat laat weten. 

    

a. actueel 98% 94%
b. begrijpelijk 7,0  6,6 
3. Voor alle relevante producten en diensten staat op de 
website Rotterdam.nl aangegeven hoe en waar u die kunt 
verkrijgen, wat u daarvoor eventueel nodig heeft of zelf moet 
doen en hoe lang de afhandeling duurt. Zo kunt u zich beter 
voorbereiden op een bezoek aan de gemeente en komt u niet 
voor niets. 

98% 89%
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Servicenorm Streefcijfer Realisatie 
4. Wij benaderen u met kennis van zaken, vriendelijk, open en 
met respect. Dat respect verwachten wij ook van u. Als u onze 
houding of ons gedrag niet correct vindt, vragen wij u ons 
daarop aan te spreken. 

7,0    

5. Wij vragen geen gegevens van u waarover wij in onze 
systemen al beschikken. U levert benodigde informatie correct 
en tijdig aan. We gaan zorgvuldig om met uw 
persoonsgegevens en gebruiken deze alleen als dat 
noodzakelijk is en juridisch toegestaan. 

7,0    

6. Als u telefonisch contact opneemt, staan wij u vriendelijk en 
deskundig te woord en streven wij ernaar uw vraag zoveel 
mogelijk direct te beantwoorden. Kan uw vraag toch niet direct 
worden beantwoord, dan bellen wij u uiterlijk de volgende 
werkdag voor 17.00 uur terug. Betreft het een ingewikkelde 
aangelegenheid waarvoor meer tijd nodig is, dan bellen wij u 
terug om te melden wanneer u wel een antwoord kunt 
verwachten. 

    

a. begrijpelijk 7,0  7,4 
b. vriendelijk 7,0  8,0 
c. terugbelnotities (TBN's) op tijd afgehandeld 80% 74%
7. Als u via de zoekfuncties van Google op Rotterdam.nl een 
gemeentelijk product zoekt, vindt u bij de eerste vijf resultaten 
de ingang tot de gemeentelijke digitale dienstverlening die u 
zoekt. 

90% 90%

8. Als u digitaal of telefonisch bij de Stadswinkel een afspraak 
maakt kunt u daarvoor binnen vijf werkdagen terecht. Als u een 
afspraak heeft is de maximale wachttijd 10 minuten. Bij vrije 
inloop wordt bij de ingang duidelijk aangegeven hoe lang de 
wachttijd is. 

    

a. binnen 5 werkdagen terecht 95% 77%
b. binnen 10 minuten geholpen 90%   

9. U ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie op uw vraag, 
idee of klacht. Betreft het een ingewikkelde aangelegenheid 
dan ontvangt u binnen vier weken een antwoord. Ernstige 
meldingen over de buitenruimte lossen we zoveel mogelijk 
binnen 24 uur op. U kunt ons helpen door in acute en 
gevaarlijke situaties dit snel bij ons te melden en daar waar dat 
kan zelf mee te helpen aan een oplossing. 

    

a. binnen 4 weken afgehandeld 80% 68%
b. binnen 24 uur opgelost 90% 78%
10. Op berichten via sociale media op de accounts 
@Rotterdam en @loket010, reageren wij tijdens kantoortijden 
binnen twee uur. Dat kan een inhoudelijke reactie zijn of de 
melding dat er eerst iets uitgezocht moet worden. 

80%   

 
Toelichting op de meting van de Servicenormen: 
 
1. Afspraken komen we na. Wij informeren u en u informeert ons als daar iets tussen komt en 
we zoeken indien nodig naar een alternatieve oplossing. 
 
Voor deze servicenorm doen we een gerichte uitvraag in de Omnibusenquête. De informatie 
die we vanuit de enquête verkrijgen, wordt omgezet in een rapportcijfer. Om een deel van de 
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wederkerigheid van deze norm te illustreren, maken we het aantal zogenaamde “no-shows” 
voor gemaakte afspraken in de stadswinkels inzichtelijk. Voor de periode januari tot en met 
maart 2016 ligt dat percentage op 19%. Dit betekent dat bijna 1 op de 5 afspraken door de 
Rotterdammer niet wordt nagekomen. Voor sommige producten zoals bijvoorbeeld eerste 
vestiging is dit percentage zelfs 40%. Dit heeft tevens invloed op servicenorm 8. 
 
2. Onze informatie is actueel en in begrijpelijke taal. Is die toch niet duidelijk, ontbreekt er iets 
of klopt iets niet, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. 
 
We maken in het dienstverleningskanaal telefonie gebruik van een 
klanttevredenheidsonderzoek. We vragen daarbij naar de duidelijkheid en begrijpelijkheid van 
onze informatie. We besteden ook in de Omnibusenquête aandacht aan dit aspect. De 
actualiteit van de informatie toetsen we met een maandelijkse steekproef. Actualiteit en 
begrijpelijkheid van onze informatie is een continu punt van aandacht. 
 
3. Voor alle relevante producten en diensten staat op de website Rotterdam.nl aangegeven 
hoe en waar u die kunt verkrijgen, wat u daarvoor eventueel nodig heeft of zelf moet doen en 
hoe lang de afhandeling duurt. Zo kunt u zich beter voorbereiden op een bezoek aan de 
gemeente en komt u niet voor niets. 
 
Op www.rotterdam.nl staan momenteel ongeveer 380 gemeentelijke producten en diensten, 
variërend van een paspoort tot een omgevingsvergunning. De teksten voor deze pagina’s 
worden, rekening houdend met de juridische juistheid, zoveel als mogelijk in begrijpelijke taal 
opgesteld. Maandelijks wordt steekproefsgewijs de volledigheid van de informatie op de 
productpagina’s getoetst. In het eerste kwartaal van 2017 komt er een nieuwe website met 
een nieuw format voor de productpagina. Dit format is klantvriendelijker ingericht wat er toe 
bijdraagt dat informatie makkelijker te vinden is.  
 
4. Wij benaderen u met kennis van zaken, vriendelijk, open en met respect. Dat respect 
verwachten wij ook van u. Als u onze houding of ons gedrag niet correct vindt, vragen wij u 
ons daarop aan te spreken. 
 
Voor deze servicenorm doen we navraag in de Omnibusenquête. Daarnaast wordt in het 
Jaarverslag Klachten gerapporteerd over de bejegeningsklachten.  
 
5. Wij vragen geen gegevens van u waarover wij in onze systemen al beschikken. U levert 
benodigde informatie correct en tijdig aan. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens 
en gebruiken deze alleen als dat noodzakelijk is en juridisch toegestaan. 
 
Voor het digitaal aanvragen van producten en diensten binnen de gemeente maken we 
grotendeels gebruik van prefill, het zogenaamd automatisch vullen van de beschikbare 
(persoons)gegevens vanuit de Basisregistraties. Voorwaarde voor prefill is dat iemand zich via 
MijnLoket kenbaar maakt zodat via inlog met DigiD autorisatie heeft plaatsgevonden 
 
6. Als u telefonisch contact opneemt, staan wij u vriendelijk en deskundig te woord en streven 
wij ernaar uw vraag zoveel mogelijk direct te beantwoorden. Kan uw vraag toch niet direct 
worden beantwoord, dan bellen wij u uiterlijk de volgende werkdag voor 17.00 uur terug. 
Betreft het een ingewikkelde aangelegenheid waarvoor meer tijd nodig is, dan bellen wij u 
terug om te melden wanneer u wel een antwoord kunt verwachten. 
 



33 
 

De klanttevredenheid op het gebied van telefonie wordt bepaald door verschillende facetten in 
de totale telefonie keten (eerste en tweede lijn). Belangrijk element in de mate van 
klanttevredenheid is dat de beller bij zijn eerste contact een antwoord krijgt. We gaan ons in 
2016 specifiek richten op het principe van BiA: Bellen is Antwoord. Het doel van BiA is om de 
vraag van de klant direct tijdens de eerste service interactie te beantwoorden/op te lossen. 
Een ander belangrijk speerpunt is het terugdringen van het aantal Terugbelnotities. In de 
eerste periode van dit jaar was er een hoger telefonie aanbod dan normaal voor deze periode. 
Dit heeft geleid tot meer Terugbelnotities, waardoor het tijdig afdoen ervan in het gedrang is 
gekomen.  
 
7. Als u via de zoekfuncties van Google op Rotterdam.nl een gemeentelijk product zoekt, vindt 
u bij de eerste vijf resultaten de ingang tot de gemeentelijke digitale dienstverlening die u 
zoekt. 
 
We beschikken (nog) niet over een geautomatiseerd systeem om deze norm te meten en te 
toetsen voor alle producten. Om toch enig inzicht te hebben in het resultaat van deze 
servicenorm wordt vooralsnog steekproefsgewijs handmatig onderzoek verricht.  
 
8. Als u digitaal of telefonisch bij de Stadswinkel een afspraak maakt kunt u daarvoor binnen 
vijf werkdagen terecht. Als u een afspraak heeft is de maximale wachttijd 10 minuten. Bij vrije 
inloop wordt bij de ingang duidelijk aangegeven hoe lang de wachttijd is. 
 
De resultaten over de gehele linie zijn nog onder de norm. Het gepresenteerde resultaat is een 
gemiddelde over meerdere locaties, momenten en producten. Voor standaardproducten 
(paspoort, rijbewijs, Identiteitskaart, VOG, Uittreksel, geboorte enz.) is het mogelijk binnen de 
norm een afspraak te maken. Deze producten genereren ook de meeste afspraken. Voor 
specialistische producten lukt dit nog niet altijd. Momenteel zijn wij bezig met een 
professionaliseringsslag op het gebied van Plannen en Roosteren voor de Stadswinkels. De 
verwachting is dat er in de tweede helft van het jaar over de volle breedte beter wordt 
gescoord op dit onderdeel. 
Een score op de norm ‘binnen 10 minuten geholpen’ is momenteel niet beschikbaar. Per 1 
januari 2017 is een nieuw klantgeleidingssysteem actief, dat meting op deze norm mogelijk 
maakt.  
 
9. U ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie op uw vraag, idee of klacht. Betreft het een 
ingewikkelde aangelegenheid dan ontvangt u binnen vier weken een antwoord. Ernstige 
meldingen over de buitenruimte lossen we zoveel mogelijk binnen 24 uur op. U kunt ons 
helpen door in acute en gevaarlijke situaties dit snel bij ons te melden en daar waar dat kan 
zelf mee te helpen aan een oplossing. 
 
De gemeente stuurt altijd direct een ontvangstbevestiging op de ingediende publieksreactie en 
eenvoudige vragen worden direct afgehandeld. Dit doen we als het kan in een persoonlijk 
telefonisch contact. Dit wordt in zijn algemeenheid zeer op prijs gesteld.  
Op het gebied van ingediende klachten heeft vooral cluster MO te maken met een hogere 
werkdruk. Ten opzichte van vorig jaar zijn vier keer zoveel klachten bij het cluster 
binnengekomen. Dit wordt mede veroorzaakt door de invoering van de 3 decentralisaties. Het 
cluster SO scoort ook lager t.o.v. de andere clusters. Concern breed wordt ingezet op 
procesverbetering van de klachtenafhandeling. Zaakgewijs werken zal hier een belangrijke 
bijdrage aan leveren. 
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De Meldingen Buitenruimte die binnen 24 uur opgelost moeten worden, vallen in de categorie 
“Snel Herstel”. Het gaat hierbij veelal om gevaarlijke of acute situaties. Op de overige 
Meldingen Buitenruimte (Heel, Schoon en Overlast) scoort Stadsbeheer gemiddeld 93% op 
een afhandeling binnen 3 dagen.  
 
10. Op berichten via sociale media op de accounts @rotterdam en @loket010, reageren wij 
tijdens kantoortijden binnen twee uur. Dat kan een inhoudelijke reactie zijn of de melding dat 
er eerst iets uitgezocht moet worden. 
 
In de eerste maanden van dit jaar was het maken van een rapportage over dit onderdeel nog 
een handmatige exercitie die veel tijd vergde en daarmee inefficiënt was. Om deze reden is 
over het eerste tertaal geen rapportage beschikbaar. Inmiddels is een geautomatiseerde 
rapportage ontwikkeld die met ingang van het tweede tertaal gegevens zal opleveren. 
 
Rotterdam stuurt gemiddeld zo'n 13 tweets per werkdag de wereld in en staat daarmee op de 
tweede plaats. Wij staan op de derde plek als het gaat om de meeste volgers op 
Twitter. Amsterdam staat met bijna 90.000 volgers helemaal bovenaan, gevolgd door Den 
Haag (43.016) en Rotterdam (30.638). Dat blijkt uit onderzoek van Buzzcapture, dat een 
Gemeente index heeft gemaakt (18/8/2015).  
Omdat wij actief gebruik maken van diverse sociale media neemt ook de respons toe en wordt 
daarmee de servicenorm meer opportuun. 
 

Inzet middelen programma  
       
 Bestuur en dienstverlening 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal baten 15.521 16.128 14.115 14.078 13.712 13.712

Bijdragen rijk en mede-
overheden 

617 160 160 160 160 160

Dividenden 0 2.000 0 0 0 0

Opbrengsten derden 14.740 13.969 13.956 13.919 13.552 13.552

Overige baten 164 0 0 0 0 0

Totaal lasten 144.849 141.377 135.963 128.058 126.782 126.782

Apparaatslasten 71.650 75.759 72.896 68.618 67.865 67.865

Inhuur 1.187 1.716 577 443 443 443

Overige apparaatslasten 6.119 5.911 4.602 4.600 4.597 4.597

Personeel 64.344 68.132 67.717 63.575 62.825 62.825

Interne Lasten 32.110 31.265 30.664 27.800 27.728 27.728

Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

32.785 34.690 33.239 30.376 30.304 30.304

Overige doorbelastingen -675 -3.426 -2.576 -2.576 -2.576 -2.576

Programmalasten 41.089 34.353 32.403 31.640 31.189 31.189

Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

13.897 15.134 14.345 13.635 13.772 13.795

Kapitaallasten 1.635 1.411 1.298 1.245 658 635

Overige programmalasten 17.382 8.406 7.877 7.877 7.877 7.877

Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

8.174 9.402 8.882 8.882 8.882 8.882

Saldo voor reservering -129.328 -125.249 -121.848 -113.979 -113.070 -113.070

Onttrekking aan reserves 2.399 2.159 2.160 1.926 1.926 1.926
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Bestemmingsreserve 
Aanloopverliezen en frictie 

1.399 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Gebiedscommissies gebieden 

0 53 0 21 21 21

Bestemmingsreserve 
Verkiezingen 

867 1.266 1.905 1.905 1.905 1.905

Masterplan Dienstverlening 132 840 255 0 0 0

Toevoeging aan reserves 1.905 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829

Bestemmingsreserve 
Verkiezingen 

1.905 1.829 1.829 1.829 1.829 1.829

Vrijval reserves 1.425 0 0 0 0 0

Bestemmingsereserve Werkplan 
Integriteit 

8 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Egalisatiereserve Raad 

1.331 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Gebiedscommissies gebieden 

21 0 0 0 0 0

Masterplan Dienstverlening 65 0 0 0 0 0

   
Saldo na  reservering -127.410 -124.919 -121.517 -113.882 -112.973 -112.973

 
Aansluiting met voorgaande begroting

         
 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020 

Oorspronkelijke begroting -127.433 -123.872 -117.368 -117.467 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 3.245 3.657 4.480 4.464 -113.003

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-
2020 

-730 -1.303 -994 30 30

Totaal bijgestelde begroting -124.919 -121.517 -113.882 -112.973 -112.973

 
Bijstellingen programma (x1000)

 

Bijstellingen 
 Bestuur en 
dienstverlening 

2016 2017 2018 2019 2020 

Intensiveringen -400 0 0 0 0

Bijdrage Fonds Bijzondere Noden -400 0 0 0 0

Thuisbezorgen reisdocumenten 0 0 0 0 0

Ramingsbijstellingen 1.337 -422 -445 -145 -145

Accountantskosten -145 -145 -145 -145 -145

Budget Gebiedscommissies -541 0 0 0 0

Democratische vernieuwing  0 -300 -300 0 0

Groei juridische capaciteit  23 23 0 0 0

Dividend multidiensten  2.000 0 0 0 0

Reserves 325 0 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve 
Gebiedscommissie gebieden 

0 0 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve 
verkiezingen 

0 0 0 0 0

Onttrekking Masterplan Dienstverlening 0 0 0 0 0

Opvoeren projectorganisatie verkiezingen 325 0 0 0 0
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Taakmutaties -709 0 0 0 0

Taakmutatie -709 0 0 0 0

Technische wijzigingen -1.283 -881 -549 175 175

Totaal -730 -1.303 -994 30 30

 
 
Intensiveringen 
Bijdrage Fonds Bijzondere Noden 
Ons college stelt uw raad voor een bijdrage te leveren aan het Fonds Bijzondere Noden 
Rotterdam (€ 400).  
 
Thuisbezorgen reisdocumenten 
Het college heeft besloten om het thuisbezorgen van reisdocumenten als extra dienstverlening 
aan te bieden voor de burger. In 2017 en 2018 zijn extra middelen (€100) nodig omdat het 
tarief voor de burger niet alle kosten dekt. Meerjarig zal het gebruik afnemen omdat het 
reisdocument 10 jaar geldig is. Dekking vindt plaats binnen het product Dienstverlening 
(frontoffice).   
 
Ramingsbijstellingen 
Accountantskosten  
Het budget voor de accountantskosten ten behoeve van de controle op de jaarrekening op het 
product Raad is hiermee gelijk aan de jaarlijkse verplichting (€ 145).  
 
Budget gebiedscommissies  
Uw raad heeft op 26 november 2015 (raadsvoorstel nr. 15bb7829) besloten dat tot 10% van 
het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies kan worden 
meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van 
onderbesteding. Het budget gebiedscommissie voor 2015 was € 5,4 mln, gerealiseerd is € 4,2 
mln. Derhalve een onderbesteding in 2015 van € 1,2 mln. Voorgesteld wordt hiervan € 541 toe 
te voegen aan het budget gebiedscommissies 2016. 
 
Democratische vernieuwing  
Voor de uitvoering van het programma democratische vernieuwing is voor de jaren 2017 en 
2018 een budget opgenomen van totaal € 440. (€ 300 programmalasten + € 140 
apparaatslasten onderdeel kostenverdeling). Deze ramingsbijstelling wordt gedekt door de 
budgetten Citylab bij de diverse andere programma’s. 
 
Groei juridische capaciteit 
Om de toegenomen werkomvang het hoofd te kunnen bieden en bezwaarschriften binnen het 
hiervoor geldende wettelijke termijn af te kunnen doen en om de werkvoorraad 
bezwaarschriften tot een acceptabel niveau weg te werken is meer juridische diensten 
capaciteit nodig.   
 
Dividend Multidiensten  
Gezien de resultaten voorgaande jaren van de deelneming Multidiensten, vindt er een 
incidentele dividenduitkering plaats van € 2 mln. 
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Rekenkamer  
Het budget voor de Rekenkamer wordt voor 2017 en 2018 met €100 verhoogd ten behoeve 
van personele kosten. Omdat het om apparaatslasten gaat die onderdeel zijn van de 
kostenverdeling (onderdeel technische wijzigingen) wordt deze mutatie hier niet apart 
zichtbaar. 
 
Ombudsman  
In verband met de toenemende werkzaamheden bij de ombudsman wordt het budget in 2017 
en 2018 verhoogd met € 323. Omdat het om apparaatslasten gaat die onderdeel zijn van de 
kostenverdeling (onderdeel technische wijzigingen) wordt deze mutatie hier niet apart 
zichtbaar. 
 
Reserves 
Onttrekking bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden  
Voor het product Gebiedscommissies zijn de lasten (participatiebudget Feijenoord) waarvoor 
de bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden als dekking dient, voor 2016 bijgesteld 
(€ 20).  
 
Onttrekking bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening 
Voor de uitvoering van het masterplan Dienstverlening is de raming van het gebruik van de 
hiervoor beschikbare reserve aangepast. Resultaat hiervan is een onttrekking van deze 
reserve in 2017 van € 255.  
 
Verkiezingen 
Dit betreft een onttrekking om de kosten te dekken van de voorbereiding van het referendum 
en de voorbereiding van de komende verkiezingen (€325). Ook is de inkooptaakstelling op het 
onderdeel verkiezingen (€76) verwerkt in de toevoeging aan de bestemmingsreserve 
verkiezingen (efficiency op o.a. drukwerk).  
 
Taakmutaties 
Gemeentefonds 
Gemeentefonds 
Rotterdam heeft van het Rijk (Gemeentefonds) een bedrag ontvangen voor het organiseren 
van het referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dit bedrag was 
niet dekkend en het restant wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Verkiezingen.  
 
Technische wijzigingen  
 
ICT budgetten 
Van product Dienstverlening (frontoffice) worden ICT budgetten overgeheveld naar het product 
Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO). Met de invoering van het Concernzaaksysteem van 
Dimpact worden bij Dienstverlening (frontoffice) besparingen op onderhoud gerealiseerd 
waarmee de kosten van het Concernzaaksysteem bij Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) 
worden gedekt.  
 
Onderzoeksbudget 
Incidenteel voor 2016 is onderzoeksbudget overgeheveld van product Ondersteuning 
bestuurlijke besluitvorming naar product Griffie, Rekenkamer en Ombudsman. Het betreft  
onderzoeksbudget voor een evaluatie naar het bestuurlijk model BMR14+ 
(gebiedscommissies). Het onderzoek wordt ambtelijk begeleid door de Griffie (€ 50). 
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Overige technische wijzigingen 
Verder zijn er nog enkele technische wijzigingen doorgevoerd. 
 
Specificatie producten baten en lasten na verwerking 

Producten 
Begroting

2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Raad 0 4.541 -4.541 
 Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 361 6.819 -6.458 
 College 0 5.754 -5.754 
 Gebiedscommissies 53 5.969 -5.915 
 Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming 0 63.528 -63.528 
 Dienstverlening (frontoffice) 15.593 35.247 -19.654 
 Burgerzaken 2.280 21.348 -19.068 
 Uitkering deelgemeenten 0 0 0 
Totaal 18.287 143.206 -124.919 
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5.2 Openbare orde en veiligheid 

Voortgang collegetargets Veilig 
 
Samen met onze partners, bewoners en ondernemers werken wij de volgende vier jaar aan 
het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterken daar waar het nodig 
is. 
 
Hierop zijn drie collegetargets geformuleerd:  
1. Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan; de Veiligheidsindex binnen 
het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100. 
In het wijkprofiel van 2016 is de score van Rotterdam met 2 punten gestegen (van 100 naar 
102). De mijlpaal (Rotterdam >100) is hiermee behaald. 
 
2. De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 
gemiddeld een verbetering zien.  
De 35 wijken die in 2014 onder de 100 scoorden, scoorden gemiddeld 88. In 2016 is het 
gemiddelde van die 35 wijken 89. De mijlpaal (gemiddelde >88) is hiermee behaald.  
 
3. De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, 
Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de 
Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien.  
Van deze 5 wijken scoren er in 2016 2 hoger dan in 2014 (Hillesluis en Tarwewijk). Van deze 2 
wijken is de mijlpaal behaald. Er scoren 3 wijken lager in 2016 dan in 2014 (Afrikaanderwijk, 
Bloemhof en Tussendijken). Van deze 3 wijken is de mijlpaal niet behaald. 
 
 

 0-meting 2014 Mijlpaal 2016 
(gaat over 2015) 

Realisatie 2016  
(gaat over 2015) 

Verschil realisatie 
tov mijlpaal 

Collegetargets     
Rotterdam  100 >100 102 +2 
35 wijken  88 >88 89 +1 

 
 0-meting  

2014 
Mijlpaal 2016 
(gaat over 2015) 

Realisatie 
2016 
(gaat over 2015) 

Verschil realisatie 
tov mijlpaal 

Hillesluis 73 75 82 +7 
Afrikaanderwijk 80 82 78 -4 
Tarwewijk 81 83 84 +1 
Bloemhof 82 84 76 -8 
Tussendijken 85 87 76 -11 

 
Toelichting 
Het wijkprofiel, waarvan de Veiligheidsindex onderdeel is, vormt de bron, zowel voor de keuze 
van de 5 wijken als voor het bepalen van de scores van de nulmeting. Het wijkprofiel is 
beschikbaar via www.wijkprofiel.rotterdam.nl. 
 
Over de target veiligheid, veiligheid in de stad en ontwikkelingen die wij in de stad zien 
rapporteren wij eens per twee jaar (2016–2018) aan de raad de hand van het wijkprofiel, op 
specifieke veiligheidsonderwerpen en programma’s wordt apart gerapporteerd aan de raad. In 
de P&C cyclus/bestuursrapportage rapporteren we tussentijds aan de raad over inspanningen 
en doelbereik target en thema’s uit #Veilig010. Hierin worden ontwikkelingen op objectieve 
gegevens meegenomen. 
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Aanpak Radicalisering 
In de begroting 2016 is aangekondigd dat het Rijk met een bijdrage zou komen voor de 
gemeentelijke preventieve aanpak radicalisering. Onze aanvraag hiervoor is gehonoreerd voor 
€ 665 en is middels deze bestuursrapportage aan de begroting toegevoegd. De middelen  
worden met name ingezet op activiteiten gericht op: 

 De versterking en uitbreiding van het netwerk van vertrouwens- en sleutelpersonen: we 
organiseren bindings- en trainingsactiviteiten voor de vertrouwens- en sleutelpersonen.  

 Uitbreiding van preventie van radicalisering in- en rondom moskeeën: in 2016 worden 50 
bijeenkomsten over radicalisering georganiseerd. Tevens wordt het aantal sleutelpersonen 
dat deze bijeenkomsten organiseert, uitgebreid tot 20. 

 Het versterken en toerusten van het bestaande zorgaanbod om adequaat om te kunnen 
gaan met geradicaliseerde personen: wij werken aan deskundigheidsbevordering van 
professionals die te maken (kunnen) hebben met geradicaliseerde personen. 

 Het ontwikkelen en vervolgens inzetten van trajecten voor casussen: we gaan de 
mogelijke interventies die we bij casuïstiek kunnen inzetten uitbreiden.  

 Het vergroten van de analysecapaciteit: op basis van de casuïstiek worden analyses 
gemaakt over radicalisering in de regio Rotterdam. 

 Het versterken van het regionale netwerk rondom radicalisering binnen de   
veiligheidsalliantie: de veiligheidsalliantie organiseert deskundigheidsbevordering en 
netwerkactiviteiten gericht op de professionals die in de regio Rotterdam betrokken zijn bij 
de aanpak van radicalisering. 
 

Hierover bent u middels de jaarrapportage radicalisering van 19 april 2016 al ingelicht. 
 
Toezicht en Handhaving 
Stadsbeheer Toezicht & Handhaving speelt een grote rol in het behouden van veilige en 
leefbare stad. Stadswachten zijn primair bezig met de leefbaarheid in de wijken. Er wordt hard 
en met hart gewerkt aan een veilige, aantrekkelijke en bereikbare stad. Veiligheid en openbare 
orde vragen om een toeziend oog en waar nodig handhavende actie. De basisopdracht voor 
de stadswachten ligt vast in de bestuurlijke Visie Stadswachten Vertrouwd op Straat. Medio 
2016 hebben we de evaluatie van de visie afgerond. Mede op basis van die evaluatie zetten 
we de komende jaren in op het ontwikkelen van gastheerschap en het verder doorontwikkelen 
van onze professionaliteit. 
  
Meer specifiek in relatie tot de kleine ergernissen zal er in de komende jaren extra inzet zijn 
vanuit de handhaving op de aanpak van vervuiling, de aanpak van overlast door fietswrakken 
en weesfietsen en het nieuwe hondenbeleid. Naast de algemene handhaving plegen wij 
onverminderd inzet op een aantal speciale gebieden. Zo is het team met jeugdhandhavers en 
de zijn stedelijke- en gebiedsinterventieteams op sterkte gebracht en worden in 
probleemgebieden ingezet ter bestrijding van jeugdoverlast en woonoverlast. 
  
We willen ons de komende jaren meer en meer gaan richten op informatie gestuurd werken. 
Hiervoor wordt de informatievoorziening doorontwikkeld, waarmee we op basis van actuele 
informatie de juiste inzet kunnen plegen. Met de verhuizing van cameratoezicht naar het 
Kleinpolderplein kan de samenwerking met de meldkamer worden verbeterd. Tezamen met de 
informatievoorziening vormen de meldkamer en cameratoezicht het fundament die leidt tot een 
excellente uitvoering.  
 
Verhuizing Regionaal Cameratoezicht 
Op verzoek van de politie is in overleg met de burgemeester besloten tot overdracht van het 
Regionaal Uitkijkcentrum Cameratoezicht aan de Witte de Withstraat naar de gemeente. Deze 
overdracht door de politie vindt plaats op grond van de beleidslijn van de Nationale Politie om 
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gemeentelijk cameratoezicht een verantwoordelijkheid van de gemeente te laten zijn conform 
gemeentewet art. 151C.  De beelden van het cameratoezicht worden door medewerkers van 
Toezicht en Handhaving onder aansturing van de politie uitgekeken.  
In de loop van 2016 gaat de beheertaak inclusief technische voorzieningen over van de politie 
naar de gemeente. Het Regionaal Uitkijkcentrum Cameratoezicht verhuist daarom - na een 
grondige verbouwing om de ruimte gebruiksklaar te maken - naar de locatie Kleinpolderplein. 
Hiervoor heeft de raad eind 2015 een investeringskrediet toegekend. 
 

Inzet middelen programma  
       
 Openbare orde en veiligheid 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal baten 21.191 6.903 3.131 3.214 3.214 3.214

Bijdragen rijk en mede-
overheden 

5.029 4.175 395 395 395 395

Opbrengsten derden 16.077 2.729 2.736 2.820 2.820 2.820

Overige baten 85 0 0 0 0 0

Totaal lasten 144.917 155.129 157.332 150.746 149.054 149.054

Apparaatslasten 67.103 64.727 66.668 64.681 63.381 63.381

Inhuur 5.806 3.318 4.792 3.578 2.278 2.278

Overige apparaatslasten 2.415 2.851 3.029 3.029 3.029 3.029

Personeel 58.881 58.558 58.847 58.073 58.073 58.073

Interne Lasten 4.515 14.504 13.624 12.301 12.367 12.367

Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

18.744 20.455 19.338 18.016 18.081 18.081

Overige doorbelastingen -14.229 -5.951 -5.714 -5.714 -5.714 -5.714

Programmalasten 73.299 75.898 77.040 73.764 73.306 73.306

Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

11.683 14.318 15.044 10.733 10.308 10.662

Kapitaallasten 411 558 556 538 451 98

Overige programmalasten 1.298 2.622 1.163 1.723 1.738 1.738

Sociale uitkeringen 6 0 0 0 0 0
Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

59.902 58.400 60.277 60.769 60.808 60.808

Saldo voor reservering -123.725 -148.226 -154.202 -147.532 -145.840 -145.840

Onttrekking aan reserves 2.307 55 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Frictiekosten Veilig 

2.000 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Wijkveiligheid gebieden 

307 55 0 0 0 0

Vrijval reserves 55 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Wijkveiligheid gebieden 

55 0 0 0 0 0

   
Saldo na reservering -121.363 -148.171 -154.202 -147.532 -145.840 -145.840
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Aansluiting met voorgaande begroting

         
 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020 

Oorspronkelijke begroting -131.826 -133.221 -128.415 -127.912 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 1.120 1.127 1.130 1.130 -126.782

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-
2020 

-17.465 -22.108 -20.247 -19.058 -19.058

Totaal bijgestelde begroting -148.171 -154.201 -147.532 -145.840 -145.840

 
Bijstellingen programma  (x1000)

       

Bijstellingen 
 Openbare orde en 
veiligheid 

2016 2017 2018 2019 2020 

Intensiveringen 0 -2.200 0 0 0

Plan Oost 0 -2.200 0 0 0

Ramingsbijstellingen 25 64 39 0 0

Groei benodigde juridische capaciteit  25 25 0 0 0

Dekking binnen programma Citylab 0 39 39 0 0

Taakmutaties -665 0 0 0 0

Radicalisering -665 0 0 0 0

Technische wijzigingen -16.825 -19.972 -20.286 -19.058 -19.058

Totaal -17.465 -22.108 -20.247 -19.058 -19.058

 
Intensiveringen 
 
Plan Oost  
Rotterdam Oost is in de periode 1970-1980 gebouwd en heeft op diverse terreinen extra 
aandacht nodig. Hiervoor is, in samenwerking met de gebiedscommissie Prins Alexander, 
Plan Oost opgesteld waarbij de focus ligt op schoon, heel en veilig en tevens is er aandacht 
voor het sociale domein. De totale intensivering Plan Oost bedraagt €5 mln in 2017 en €5 mln 
in 2018, waarvan 3 mln in 2017 voor Veilig. 
 
Op het terrein van veilig gaat de inzet met name naar bestrijding van woonoverlast, 
jeugdoverlast inbraakpreventie en huismeesters in flatcomplexen Ommoord. Van deze 
intensivering van € 3 mln komt € 800 als gevolg van de technische verwerking in de telling van 
de tabel terug onder de technische wijzigingen.  
 
Ramingsbijstelling 
 
Groei juridische capaciteit 
Zoals wordt toegelicht in het programma Serviceorganisatie is er voor 2016 en 2017 sprake 
van een toename van de juridische capaciteit. De dekking van het knelpunt wordt gevonden 
door efficiency maatregelen binnen Juridische zaken en de programma's waardoor de 
behoefte aan juridische capaciteit stijgt, voor dit programma gaat het om € 25. 
 
Dekking binnen programma Citylab  
Een deel van de uitvoeringskosten van Citylab wordt in dit programma opgevangen. 
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Taakmutaties 
 
Radicalisering 
Er is via een taakmutatie € 665 extra budget beschikbaar gekomen vanuit de NCTV gelden 
van het ministerie van V&J voor de versterking van de veiligheidsketen en lokale integrale 
aanpak van jihadisme in de regio Rotterdam. 
 
Technische wijzigingen 
 
Budget voor extra inzet Veiligheid  
In een tijdsgewricht waarin o.a. dreiging van terrorisme, crisis, radicalisering, 
vluchtelingenstromen en ondermijning steeds meer bestuurlijke aandacht vragen op het 
gebied van veiligheid is het nodig daar extra inzet op te plegen. Naast de intensiveringen die 
voortvloeien uit deze ontwikkelingen nemen ook de werkzaamheden op het gebied van 
horeca, evenementen, veiligheidsloket, ondermijning, wijkveiligheid, verkeer en woonoverlast 
toe. Deze intensivering komt als gevolg van de technische verwerking in de telling van de tabel 
terug onder de technische wijzigingen. 
 
Indexering 
Vanaf 2017 tot en met 2020 zijn de budgetten voor belasting, leges, materieel, subsidies en 
personeel geïndexeerd. Dit levert voor het programma een budgetverhoging op van € 355 in 
2017 tot € 350 in 2020. 
 
Omslagrente 
In 2015 heeft het college besloten de omslagrente naar beneden bij te stellen. De verwerking 
daarvan vindt in deze voorjaarsnota plaats. De wijziging gaat in per 1 januari 2017 en is 
meerjarig. 
 
Opbrengsten derden  
De begrote opbrengst voor de beveiliging van bibliotheken in 2016 wordt bijgesteld met € 153 
als gevolg van beëindiging van deze overeenkomst door Bibliotheek Rotterdam. 
 
Bestedingsanalyse inkoop 
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op inkoop en wordt toegelicht in de paragraaf 
bedrijfsvoering. In de voorjaarsnota is van deze besparing meerjarig € 8,7 mln verwerkt in de 
programma’s en producten. Dit leidt binnen product Handhaven wet- en regelgeving tot lagere 
lasten van € 370. 
 
Transitie Fiscale Parkeercontrole 
Met de invoering van scanhandhaving wordt de fiscale parkeercontrole ondergebracht bij het 
product Parkeren. In de begroting is dit een technische mutatie tussen het programma 
Openbare orde en veiligheid en het programma Verkeer en vervoer. Hierbij zijn de 
opbrengsten van fiscale naheffingen en hiermee samenhangende uitvoeringskosten 
overgeheveld. De uitvoeringskosten betreffen hoofdzakelijk loonkosten, kapitaallasten 
scanhandhaving en kosten welke door het product Belastingen in rekening worden gebracht 
voor het innen van de naheffingsaanslagen.  
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Handhaving fietsparkeren 
Om te komen tot een meer zuivere parkeerbegroting, heeft een technische verschuiving in de 
begroting plaatsgevonden tussen het programma Openbare orde en veiligheid en het 
programma Verkeer en vervoer. Het gaat hierbij om kosten met betrekking tot het handhaven 
op het fietsparkeren. 
 
Diverse mutaties  
Dit betreft diverse kleine technische mutaties, waaronder: 

- Bijstelling van de formatie en personeelskosten van de stafafdelingen naar aanleiding 
van diverse organisatieontwikkelingen. 

- Bijstelling van de doorbelasting vanuit het product Werk. Dit betreft gedetacheerde 
medewerkers. 

- Overheveling van kosten van licenties en systemen voor het concernbrede CRM-
systeem (ter ondersteuning van de verschillende accountmanagement activiteiten) 
naar het product Rotterdamse Serviceorganisatie, waar het systeem in beheer is. Er is 
een budget van € 51 overgekomen vanuit cluster Bestuur- en Concern Ondersteuning 
naar directie Veilig voor lease, WSW en dergelijke.  

- Bij de voorjaarsnota 2016 is bij directie Veilig het vastgestelde jaarplan 2016 verwerkt, 
wat diverse technische wijzigingen tot gevolg heeft gehad in de begroting 2016 en 
verder. De wijzigingen zijn budgetneutraal en betreffen deels verschuivingen van 
Materieel naar Personeel. Deze wijzigingen moesten nog meerjarig verwerkt worden. 
 

Specificatie producten baten en lasten na verwerking 

     

Producten 
Begroting

2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Veilig 1.862 41.533 -39.672 
 Crisisbeheersing en brandweer 0 53.549 -53.549 
 Handhaven wet- en regelgeving 5.096 60.047 -54.950 
Totaal 6.958 155.129 -148.171 
 
 
5.3 Verkeer en Vervoer 

In november 2015 is het concept-Parkeerplan 2015-2018 ‘Parkeren in Beweging’ door het 
college van B&W vrijgegeven voor consultatie en aangeboden aan de gemeenteraad. De 
acties uit het Parkeerplan voor de komende jaren zijn erop gericht om de investeringen die de 
afgelopen jaren zijn gedaan in parkeergarages zo goed mogelijk te benutten door een 
beweging te maken van parkeren op straat naar parkeren in garages. Op deze manier ontstaat 
ruimte om een aangename verblijfskwaliteit te realiseren, maar ook om meer ruimte te geven 
aan fietsers en voetgangers. In de stadswijken wordt maatwerk toegepast om zo goed 
mogelijk in te spelen op wat de stad op parkeergebied vraagt en wat geboden kan worden. 
Aan de stadsrand worden P+R-voorzieningen verbeterd en wordt het gebruikersgemak voor 
reizigers verhoogd. Op dit moment worden de reacties uit de consultatieperiode verwerkt in 
het Parkeerplan. De definitieve versie van het parkeerplan wordt naar verwachting voor het 
zomerreces aan de gemeenteraad aangeboden. 
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Collegetarget 
 

Overzicht voortgang 
targets en prestatie-
indicatoren 

  2014 Q3/ 
nulmeting

2015 Q3 2015  Q4 2016 Q1 

Collegetarget 
Meer Duurzaam Vervoer 

     

Prestatie-indicator 
Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% te laten stijgen 
(Fietspassages op weekdag per kwartaal op telpunten van en naar de binnenstad) 

  Realisatie 
Weena 
Rochussenstr
Erasmusbrug
Willemsbrug 
Oostplein 
Schiekade 
Totaal 
  
Mutatie tov 
nulmeting 

  
7.090 
5.805 
9.799 
4.899 
6.820 
8.032 
42.445 
  
0,0% 

  
7.546 
5.955 
10.174 
4.866 
6.494 
7.769 
42.804 
 
0,8% 
 

 
7.716 
6.052 
10.167 
4.852 
6.486 
7.646 
42.918 
 
1,1% 

  
 7.752 
 6.039 
 10.158 
 4.864 
 6.486 
 7.597 
42.897 
 
1.1% 

Prestatie-indicator 
 
De verplaatsingen van en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 2% 
doen stijgen 
(In en uitstappers op weekdag per  kwartaal op haltes in de binnenstad)  

  Realisatie 
Bus 
Tram 
Metro 
Totaal 
  
Mutatie tov 
nulmeting 

  
12.545 
47.787 
130.197 
190.530 
  
0,0% 

  
12.775 
49.675 
135.000 

197.451   
 
3.6% 

 
12.894 
50.946 
135.137 
198.977 

 
4,4% 

  
12.654 
53.354 
135.192 
200.199 
 
5.1% 

      

 
Toelichting 
Het college stelt zich tot doel het gebruik van duurzame vervoerwijzen bij bezoek aan de 
binnenstad, gemeten over de periode van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2017, te doen stijgen 
door: 

• het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% te laten stijgen; 

• de verplaatsingen van en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 

2% te doen stijgen. 

 

Op dit moment zijn er cijfers van het fiets- en openbaar vervoergebruik beschikbaar tot en met 
het 1e kwartaal van 2016. Sinds de nulmeting in het 3e kwartaal van 2014 is gebruik van het 
openbaar vervoer met 5% toegenomen. Vooral de metro en de tram worden meer gebruikt bij 
het reizen naar binnenstad dan een jaar eerder. De voor 2017 beoogde groei is hiermee al 
behaald en zet gestaag door. 
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In dezelfde periode is het fietsgebruik met 1% gestegen. De ontwikkeling van het fietsgebruik 
blijft hiermee achter bij het beoogde tussendoel van 2% in het eerste jaar sinds de nulmeting. 
Er is nog geen duidelijke verklaring waarom het fietsgebruik na een jarenlange stijging lijkt te 
stabiliseren. De komende periode zullen we aan de hand van nader onderzoek en uitvoering 
van het Fietsplan Rotterdam bekijken of en zo ja welke aanvullende maatregelen nodig zijn. 
 

Inzet middelen programma 
       
 Verkeer en Vervoer 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal baten 108.744 150.816 264.780 133.528 98.920 98.910

Bijdragen rijk en mede-
overheden 

7.936 4.010 457 450 256 256

Opbrengsten derden 104.769 146.806 264.323 133.078 98.664 98.654

Overige baten -3.960 0 0 0 0 0

Totaal lasten 123.636 168.643 279.730 148.590 110.957 110.167

Apparaatslasten 13.066 20.187 20.642 19.622 19.622 19.622

Inhuur 296 2.481 1.004 104 104 104

Overige apparaatslasten 648 997 2.806 2.814 2.814 2.814

Personeel 12.122 16.709 16.833 16.704 16.704 16.704

Interne Lasten 49.581 49.620 45.379 41.418 40.043 40.043

Beleidspecifiek vastgoed 19.501 18.147 18.639 17.644 17.798 17.798
Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

4.676 6.152 5.881 5.599 5.614 5.614

Overige doorbelastingen 25.404 25.321 20.860 18.175 16.631 16.631

Programmalasten 60.988 98.837 213.708 87.549 51.291 50.502

Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

15.535 31.861 94.214 27.565 10.309 10.309

Kapitaallasten 15.331 15.543 15.257 14.402 13.332 9.903

Overige programmalasten 29.691 51.330 104.193 45.537 27.548 30.187

Salarislasten WSW en WIW 0 103 103 103 103 103

Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

431 0 -58 -58 0 0

Saldo voor reservering -14.892 -17.827 -14.950 -15.062 -12.037 -11.257

Onttrekking aan reserves 18.086 1.788 444 1.239 194 164

Bestemmingsreserve 
Duurzaamheid gebieden 

174 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds Rotterdam 
(IFR) 

1.133 1.007 289 1.084 39 39

Bestemmingsreserve ISV-3 12 626 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) 

16.550 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Parkeren 
gebieden 

30 30 30 30 30 0

Bestemmingsreserve Verkeer en 
Vervoer 2011 

100 125 125 125 125 125

Intensivering Buitenruimte (449) 87 0 0 0 0 0

Toevoeging aan reserves 13.484 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) 

13.484 0 0 0 0 0
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Vrijval reserves 257 25.080 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) 

0 25.000 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Parkeren 
gebieden 

80 80 0 0 0 0

C2000-systeem 177 0 0 0 0 0

   
Saldo na  reservering -10.033 9.041 -14.506 -13.823 -11.843 -11.093

 
Aansluiting met voorgaande begroting

         
 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020 

Oorspronkelijke begroting -19.387 -18.704 -18.297 -16.810 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -242 -490 -482 -471 -17.281

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 28.670 4.688 4.955 5.438 6.188

Totaal bijgestelde begroting 9.041 -14.506 -13.823 -11.843 -11.093

 
Bijstellingen programma (x1000)

       

Bijstellingen  Verkeer en Vervoer 2016 2017 2018 2019 2020 

Bezuinigingen 0 0 0 500 1.250

Verkeersonderneming 0 0 0 0 250

Verkeersveiligheid en Fietspaden  0 0 0 500 1.000

Intensiveringen -250 -600 -600 -600 -600

Vervoer over water  -250 -600 -600 -600 -600

Ramingsbijstellingen 26.514 1.006 93 35 35

Bestemmingsvoorstel DVV Truckparking 
HvH 

-411 0 0 0 0

Bestuursopdracht Parkeren 26.912 935 35 35 35

BCO groei benodigde juridische 
capaciteit incl. dekking  

13 13 0 0 0

Dekking binnen programma Citylab 0 58 58 0 0

Reserves 0 0 0 0 0

Aanleg eindhalte Hoekselijn reserves  0 0 0 0 0

Extra onttrekking bestemmingsreserve 
en extra baten MRDH voor 
gedragsbeïnvloeding 

0 0 0 0 0

Aanpassing raming A16 Rotterdam 0 0 0 0 0

Correctie negatieve reserve 0 0 0 0 0

Technische wijzigingen 2.406 4.282 5.462 5.503 5.503

Totaal 28.670 4.688 4.955 5.438 6.188

 
TOELICHTING 
 
Bezuinigingen 
Verkeersonderneming 
Vanaf 2020 was € 500 beschikbaar voor projecten die samen met de Verkeersonderneming 
worden uitgevoerd. Na verwerking van de bezuiniging is nog € 250 beschikbaar. 
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Verkeersveiligheid en Fietspaden  
De intensivering verkeersveiligheid uit 2015 van € 500 wordt in 2020 volledig afgebouwd. In 
2019 is nog € 250 beschikbaar. Daarnaast vindt ook afbouw plaats van het structurele budget 
voor fietspaden. Na verwerking van de bezuiniging is € 250 beschikbaar in 2019 en € 500 in 
2020.  
 
Intensiveringen 
Vervoer over water 
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van bestaande contracten en mogelijke nieuwe 
initiatieven en innovaties op het gebied van “vervoer over water”. Hieruit komt naar voren dat 
de financiering nog niet sluitend is. Op korte termijn zal het bewonersinitiatief voor een 
verbinding van Charlois naar Katendrecht worden ondersteund. Daarnaast worden bestaande 
verbindingen doorgezet en versterkt (watertaxi). Samen met andere overheidspartners wordt 
naar de langere termijn gekeken. 
 
Ramingsbijstellingen 
Bestemmingsvoorstel DVV Truckparking HvH 
In 2015 is in Hoek van Holland een tijdelijke overloop-parkeerplaats voor vrachtauto’s 
gerealiseerd. Dit project loopt door in 2016 en er zijn in 2016 nog kosten gemaakt (€ 411). 
Tevens zal er een uitwerking plaatsvinden voor een definitieve locatie.  
 
Bestuursopdracht Parkeren 
In het kader van de bestuursopdracht Parkeren valt € 25 mln vrij vanuit de 
bestemmingsreserve Parkeerfonds ten gunste van de algemene middelen.  
Daarnaast zijn als onderdeel van dezelfde bestuursopdracht de baten van parkeren met € 6,5 
mln verhoogd en de lasten met € 6,5 mln toegenomen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van: 

- Opheffen van het parkeerfonds waardoor er geen toevoegingen en onttrekkingen 
meer plaatsvinden aan het parkeerfonds; 

- Invoering scanhandhaving waardoor zowel de opbrengsten straatparkeren als de 
opbrengsten en kosten fiscale naheffingsaanslagen toenemen. 

Hierbij wordt opgemerkt dat de geraamde opbrengsten zijn gebaseerd op de nu bekende 
informatie en aannames. Deze opbrengsten zijn van meerdere factoren afhankelijk 
(bijvoorbeeld betalingsbereidheid straatparkeren) en daardoor lastig te voorspellen. 
 
BCO groei benodigde juridische capaciteit incl. dekking  
Zoals wordt toegelicht in het programma Serviceorganisatie is er voor 2016 en 2017 sprake 
van een toename van de juridische capaciteit. De dekking van het knelpunt wordt gevonden 
door efficiency maatregelen binnen Juridische zaken en de programma's waardoor de 
behoefte aan juridische capaciteit stijgt.  
 
Dekking binnen programma Citylab 

Met deze ramingsbijstelling wordt bijgedragen aan de dekking van het budget voor de 
uitvoering van het programma Citylab bij het programma Bestuur en Dienstverlening 
 
Reserves 
Er zijn diverse saldoneutrale mutaties in dit programma. Per product worden de mutaties in 
baten en lasten voor 2016 toegelicht. Daarnaast is bij verschillende reserves sprake van een 
actualisatie van de planning van de begrote onttrekkingen in de jaarschijven. Dit leidt niet tot 
een saldomutatie. 
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Technische wijzigingen 
Indexering  
Vanaf 2017 tot en met 2020 zijn de budgetten voor belasting, leges, materieel, subsidies en 
personeel geïndexeerd. Dit levert voor het programma een budgetverlaging op van € 330 in 
2017 tot € 336 in 2020. 
 
Omslagrente  
In 2015 heeft het college besloten in de omslagrente naar beneden bij te stellen. De 
verwerking daarvan vindt in deze kaderbrief plaats. De wijziging gaat in per 1 januari 2017 en 
is meerjarig. 
 
Formatie wijziging en formatie mutatie 
De lasten binnen het programma Verkeer en Vervoer stijgen door overheveling van een 
formatie vanuit programma Ruimtelijke Ontwikkeling. Verder vinden er uitbreidingen plaats die 
passen binnen het werkpakket. 
 
Verschuiving en overhevelingen 
Om een meer zuivere parkeerbegroting te bereiken, heeft een aantal technische 
verschuivingen in de begroting plaatsgevonden tussen de producten Reiniging (€ 6,6 mln), 
Wegen en Openbare Verlichting (€ 5,5 mln), Handhaven Wet- en regelgeving (€ 1,2 mln) en 
het product Parkeren. Het gaat hierbij om kosten met betrekking tot: 
 het schoon houden, beheren en onderhouden van parkeerplaatsen op straat; 
 Het handhaven op het fiets parkeren 
 
Met de invoering van scanhandhaving wordt de fiscale parkeercontrole ondergebracht bij het 
product Parkeren. In de begroting is dit een technische mutatie van € 17,5 mln tussen de 
producten Parkeren en Handhaven wet- en regelgeving. Hierbij zijn de opbrengsten van 
fiscale naheffingen en hiermee samenhangende uitvoeringskosten overgeheveld. De 
uitvoeringskosten betreffen hoofdzakelijk loonkosten, kapitaallasten scanhandhaving en 
kosten welke door Belastingen in rekening wordt gebracht voor het innen van de 
naheffingsaanslag. 
 
Verder nog diverse kleine technische mutaties, waaronder bijstelling van de formatie en 
personeelskosten van de stafafdelingen naar aanleiding van diverse 
organisatieontwikkelingen. 
 
Verdeling taakstellingen 
De taakstellingen voor Rotterdam in Ontwikkeling (onderdelen beleid en gebied) en de 
taakstelling voortkomend uit de bestedingsanalyse zijn verdeeld over de programma’s. Voor 
het programma Verkeer en Vervoer levert dit een budgetverlaging op van € 16 in 2016 tot € 
242 in 2020. 
 
Specificatie producten baten en lasten na verwerking  
 

Producten 
Begroting

2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Stedelijke bereikbaarheid 3.179 19.110 -15.931 
 Parkeren 113.053 74.405 38.648 
 Duurzame mobiliteit 61.453 75.128 -13.675 
Totaal 177.685 168.643 9.041 
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5.4 Economische Zaken 

Inzet middelen programma  
       
 Economische Zaken 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal baten 4.100 3.960 2.225 1.873 1.873 1.873

Bijdragen rijk en mede-overheden 1.465 0 0 0 0 0

Financieringsbaten 72 0 0 0 0 0

Opbrengsten derden 2.563 3.960 2.225 1.873 1.873 1.873

Overige baten 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 29.331 27.754 25.590 25.319 24.009 24.471

Apparaatslasten 5.098 5.443 5.437 5.445 5.445 5.445

Inhuur 45 165 111 111 111 111

Overige apparaatslasten 182 208 223 223 223 223

Personeel 4.870 5.071 5.103 5.111 5.111 5.111

Interne Lasten 4.435 4.347 4.260 4.185 4.189 4.189

Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

2.087 2.182 2.081 1.979 1.982 1.982

Overige doorbelastingen 2.348 2.164 2.179 2.206 2.206 2.206

Programmalasten 19.798 17.964 15.893 15.689 14.376 14.838

Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

582 8.865 7.113 6.936 5.589 6.051

Kapitaallasten 249 206 250 311 311 311

Overige programmalasten 9.454 110 330 241 241 241

Salarislasten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

9.513 8.784 8.200 8.200 8.234 8.234

Saldo voor reservering -25.231 -23.794 -23.365 -23.446 -22.136 -22.598

Onttrekking aan reserves 5.593 2.998 962 847 0 0

Bestemmingsreserve Economie 
gebieden 

158 581 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Evenementenfonds 

137 213 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Infrastructuur 

1.500 646 362 342 0 0

Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds Rotterdam 
(IFR) 

1.998 858 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Kansenzones 

1.800 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Taakmutaties Gemeentefonds 

0 700 600 505 0 0

Toevoeging aan reserves 3.084 1.254 1.122 1.188 462 0

Bestemmingsreserve 
WerkLocaties 

1.500 0 0 0 0 0

Kredietrisicoreserve 1.584 1.254 1.122 1.188 462 0

Vrijval reserves 42 1.254 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Economie 
gebieden 

42 0 0 0 0 0



51 
 

Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds Rotterdam 
(IFR) 

0 1.254 0 0 0 0

   
Saldo na reservering -22.680 -20.797 -23.525 -23.787 -22.598 -22.598

 
Aansluiting met voorgaande begroting 

         
 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020 

Oorspronkelijke begroting -22.724 -23.247 -23.530 -22.807 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 413 138 142 142 -22.665

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 1.514 -417 -399 67 67

Totaal bijgestelde begroting -20.797 -23.525 -23.787 -22.598 -22.598

 
Bijstellingen programma (x1000)

       
Bijstellingen  Economische Zaken 2016 2017 2018 2019 2020 

Intensiveringen -250 -500 -500 0 0

Stedelijke agenda Haven -250 -500 -500 0 0

Ramingsbijstellingen 1.641 -76 -76 -110 -110

Evenementenfonds -110 -110 -110 -110 -110
Eindafrekening Economische Kansenzones 
II 

1.751 0 0 0 0

Dekking binnen programma Citylab 0 34 34 0 0

Reserves 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve taakmutaties 0 0 0 0 0

Clean Tech Delta (CTD) 0 0 0 0 0

Evenementenfonds 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve gebieden 0 0 0 0 0

Glazen Maas 0 0 0 0 0

Werklocaties 0 0 0 0 0

Solvabiliteitsbeslag CIC 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Gebieden Correctie 0 0 0 0 0

Technische wijzigingen 124 159 177 177 177

Totaal 1.514 -417 -399 67 67

 
Toelichting  
 
Intensiveringen 
Stedelijke agenda Haven 
We intensiveren de inzet om de economische spin-off van de haven voor de stad te vergroten 
en om als gemeente een rol te spelen in de economische transitie waarin het havenindustrieel 
complex zit. Met een actief beleid op dit terrein willen we in de stad, aanvullend op het 
verzelfstandigde Havenbedrijf Rotterdam, een belangrijke impuls teweeg brengen. We zetten 
hierbij o.a. in op het doorontwikkelen van het maritieme zakelijke dienstencentrum, het 
aantrekken van havengerelateerde hoofdkantoorfuncties, het doorontwikkelen van de 
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innovatieve maritieme maakindustrie en het toepassen van nieuwe technologieën in de 
haveneconomie. 

 
Ramingsbijstellingen 
Evenementenfonds 
Aanvullend op de reeds in de begroting opgenomen middelen uit het Evenementenfonds wordt 
het budget vanaf 2016 structureel € 110 opgehoogd. Deze middelen worden via Rotterdam 
Partners  ingezet voor de (internationale) congreswerving. 
 
Eindafrekening Economische Kansenzones II 
De eindafrekening voor het project Economische Kansenzones II levert een vrijval op van € 
1,8 mln in het jaar 2016. 
 
Dekking binnen programma Citylab 
Met deze ramingsbijstelling wordt bijgedragen aan de dekking van het budget voor de 
uitvoering van het programma Citylab bij het programma Bestuur en Dienstverlening 
 
Reserves 
Er zijn diverse saldoneutrale mutaties in dit programma. Per product worden de mutaties in 
baten en lasten voor 2016 toegelicht. Daarnaast is bij verschillende reserves sprake van een 
actualisatie van de planning van de begrote onttrekkingen in de jaarschijven. Dit leidt niet tot 
een saldomutatie. 
 
Technische wijzigingen 
Indexering 
Vanaf 2017 tot en met 2020 zijn de budgetten voor belastingen, leges, materieel, subsidies en 
personeel geïndexeerd. Dit levert voor het programma een jaarlijkse budgetverhoging op.  
 
Omslagrente  
In 2015 heeft het college besloten de omslagrente naar beneden bij te stellen. De verwerking 
daarvan vindt in deze voorjaarsnota plaats. De wijziging gaat in per 1 januari 2017 en is 
meerjarig. 
 
Verdeling taakstellingen 
De taakstelling voor Rotterdam in Ontwikkeling (onderdeel gebied) en de taakstelling 
voortkomend uit de bestedingsanalyse zijn verdeeld over de programma’s. Voor het 
programma Economische Zaken levert dit een budgetverlaging op van € 61 in 2017 oplopend 
tot € 123 in 2020. 
 
Diversen 
Enkele budgetten zijn herverdeeld en de clusteroverhead is aangepast. Het bedrag van de 
aanpassing levert een budgetverlaging op. 
 
 
 
Specificatie producten baten en lasten na verwerking 

     

Producten 
Begroting

2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Economie 6.006 25.576 -19.569 
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 Markten 2.206 3.433 -1.227 
Totaal 8.212 29.008 -20.797 
 
5.5 Onderwijs 

In ‘Leren Loont! 2015 – 2018’ hebben het Rotterdamse scholenveld en de gemeente samen 
afgesproken de onderwijsresultaten te verbeteren, het aantal schooluitvallers verder omlaag te 
brengen en te zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dit 
gebeurt binnen vijf thema’s: 1) Een vliegende start; 2) De beste leraren voor Rotterdam; 3) 
Werken aan vakmanschap; 4) Aansluiting onderwijs en jeugdhulp en 5) Kwaliteit door 
Schoolontwikkeling. De uitvoering van het gezamenlijke Rotterdamse onderwijsbeleid ‘Leren 
Loont! 2015 – 2018’ verloopt conform planning.  
 
De harmonisatie voor de voorschoolse voorziening is complex, maar er worden grote stappen 
gezet om deze voorzieningen te integreren. De leraren-CAO is in werking getreden, waarbij de 
pedagogisch medewerkers, leraren po, vo en mbo gebruik maken van een of meerdere 
onderdelen van de leraren-CAO. Er wordt rond de zomer een leerroutekaart opgeleverd, 
waarin ouders en leerlingen geïnformeerd worden over overstapmomenten. De regeling voor 
meervoudig gehandicapte leerlingen op cluster 3 scholen is volledig in werking, waarbij deze 
leerlingen de benodigde zorg en begeleiding om onderwijs te kunnen volgen.  
 
Rotterdam is geselecteerd als onderwijsstad 2016/2017, waarmee Rotterdam het onderwijs in 
de stad op de landelijke kaart wil zetten. Het motto voor Rotterdam Onderwijsstad is bouwen 
aan de toekomst. Gedurende het schooljaar 2016/2017 organiseert Rotterdam landelijke en 
regionale exposure voor de innovatie die in het onderwijs plaatsvindt. Gedurende het 
schooljaar worden allerlei activiteiten georganiseerd; veel activiteiten vallen onder Leren 
Loont!. De voorbereiding voor Rotterdam Onderwijsstad is in volle gang door het opstellen van 
een jaarkalender met evenementen en activiteiten.  
 
Voor het beleidsveld onderwijs is er niet één centraal target. In samenspraak met het 
scholenveld is een betekenisvolle set indicatoren benoemd waarover alle scholen rapporteren. 
Over de voortgang op de verschillende indicatoren en targets wordt jaarlijks gerapporteerd in 
de voortgangsrapportage Leren Loont! en de Staat van het Rotterdams onderwijs. De eerste 
rapportage najaar 2015 was als een nulmeting, de komende jaren wordt de ontwikkeling 
zichtbaar.  
 
Inzet middelen programma  
       
 Onderwijs 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal baten 66.075 60.513 39.253 39.253 39.206 39.206

Bijdragen rijk en mede-
overheden 

62.589 60.275 39.013 39.013 38.965 38.965

Opbrengsten derden 1.321 239 241 241 241 241

Overige baten 2.164 0 0 0 0 0

Totaal lasten 193.309 193.830 174.802 178.712 177.679 177.679

Apparaatslasten 15.848 13.847 13.777 13.500 13.500 13.500

Inhuur 280 61 60 60 60 60

Overige apparaatslasten 541 529 528 573 572 572

Personeel 15.026 13.256 13.189 12.868 12.868 12.868

Interne Lasten 72.714 81.931 81.800 81.342 81.463 81.463

Beleidspecifiek vastgoed 52.086 60.598 61.023 61.023 61.023 61.023
Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

7.812 7.438 6.946 6.488 6.609 6.609

Overige doorbelastingen 12.816 13.895 13.831 13.831 13.831 13.831
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Programmalasten 104.747 98.053 79.224 83.870 82.716 82.716

Financieringslasten 10 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

16.738 7.599 7.034 10.632 7.246 7.246

Kapitaallasten 137 122 116 113 0 0

Overige programmalasten 1.286 1.877 2.338 4.802 8.427 8.427

Sociale uitkeringen 8.027 6.853 7.012 7.012 7.012 7.012
Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

78.549 81.601 62.724 61.311 60.031 60.031

Saldo voor reservering -127.234 -133.317 -135.549 -139.459 -138.473 -138.473

Onttrekking aan reserves 717 711 737 3.774 0 0

Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds Rotterdam 
(IFR) 

0 0 0 3.500 0 0

Bestemmingsreserve 
Leertijduitbreiding 

0 461 437 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Taakmutaties Gemeentefonds 

567 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Vakmanschap in zorg, haven en 
techniek 

150 250 300 274 0 0

Toevoeging aan reserves 1.200 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Leertijduitbreiding 

200 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Vakmanschap in zorg, haven en 
techniek 

1.000 0 0 0 0 0

Vrijval reserves 753 14 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Leertijduitbreiding 

38 14 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Onderwijs 
gebieden 

303 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Vakmanschap in zorg, haven en 
techniek 

72 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Wachtlijsten Kinderopvang 

339 0 0 0 0 0

   
Saldo na reservering -126.964 -132.592 -134.812 -135.685 -138.473 -138.473

 
Aansluiting met voorgaande begroting 

         
 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020 

Oorspronkelijke begroting -130.151 -133.907 -135.464 -139.185 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 339 324 300 300 -138.885

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-
2020 

-2.780 -1.229 -522 412 412

Totaal bijgestelde begroting -132.592 -134.812 -135.685 -138.473 -138.473
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Bijstellingen programma (x1000) 
       

Bijstellingen  Onderwijs 2016 2017 2018 2019 2020 

Bezuinigingen 0 0 0 1.000 1.000

Leraren CAO 0 0 0 1.000 1.000

Intensiveringen 0 0 0 0 0

Renovatie Gymnasium op zuid 0 0 0 0 0

Ramingsbijstellingen 14 66 66 0 0

vrijval reserves  14 0 0 0 0

Dekking binnen programma Citylab 0 66 66 0 0

Reserves 0 0 0 0 0

Lagere onttrekking reserve 
Leertijduitbreiding 

0 0 0 0 0

Taakmutaties -3.050 -750 0 0 0

VSV-gelden -2.300 0 0 0 0

Verhoogde asielinstroom -750 -750 0 0 0

Technische wijzigingen 256 -545 -588 -588 -588

Totaal -2.780 -1.229 -522 412 412

 
Bezuinigingen 
Leraren CAO 
In het begin van de Collegeperiode was besloten structureel € 5 mln uit te trekken voor de 
leraren CAO. In 2019 en 2020 wordt hiervan € 1 mln afgehaald. 
 
Intensivering 
Gymnasium op Zuid 
Conform de Kadernota wordt in 2018 incidenteel € 3,5 mln beschikbaar gesteld voor het 
gymnasium op Zuid. De middelen zijn bestemd om de beoogde locatie (Poortgebouw van het 
Zuiderziekenhuis) te transformeren naar huisvesting van het gymnasium op Zuid. Dit bedrag is 
nodig om de onrendabele top op dit project te kunnen financieren. Dekking vindt plaats binnen 
de huidige middelen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. 
 
Ramingsbijstellingen 
Reserve leertijduitbreiding 
Er valt een beperkt bedrag vrij uit de bestemmingsreserve leertijduitbreiding (€ 14).  
 
Dekking binnen programma Citylab 
Met deze ramingsbijstelling wordt bijgedragen aan de dekking van het budget voor de 
uitvoering van het programma Citylab bij het programma Bestuur en Dienstverlening. 
 
Reserves 
Er wordt € 14 minder onttrokken aan deze bestemmingsreserve dan oorspronkelijk begroot, 
omdat er minder lasten worden verwacht dan oorspronkelijk was geraamd. 
 
Taakmutaties  
VSV gelden (aanpak Voortijdig School Verlaten) 
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Het Rijk heeft voor de intensivering van de begeleiding van 18- en 19-jarigen, die dreigen uit te 
vallen in 2016 extra VSV-gelden beschikbaar gesteld voor de G4. De bedragen zijn bestemd 
voor de RMC-regio’s waarin de betreffende gemeenten deelnemen. Voor de regio Rotterdam 
gaat het om € 2,3 mln. 
Verhoogde asielinstroom 
De VNG heeft met het Rijk het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesloten. Van 
de beschikbare middelen wordt € 750 ingezet in 2016 en € 750 in 2017 om de verwachte extra 
lasten voor voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassen te kunnen financieren. 
 
Technische wijzigingen  
Harmonisatie VVE 
Met ingang van 2016 wordt de harmonisatie VVE geïmplementeerd. Bij de implementatie is 
gebleken dat er een aantal elementen variabel blijken te zijn, waardoor financiële risico's zich 
kunnen voordoen. Om het risico af te dekken wordt incidenteel € 1,5 mln toegevoegd aan een 
bestemmingsreserve voor dit doel. Dit wordt financieel verwerkt bij de 2e Bestuursrapportage. 
 
Overig 
Het overige saldo wordt veroorzaakt door een verzameling van diverse technische mutaties in 
de lasten. De belangrijkste mutatie betreft de indexering vanaf 2017. 
 
Specificatie producten baten en lasten na verwerking  
 

Producten 
Begroting

2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Onderwijshuisvesting 219 70.000 -69.781 
 Onderwijsbeleid 61.020 123.830 -62.811 
Totaal 61.238 193.830 -132.592 
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5.6 Cultuur, sport en recreatie 

De gemeente stimuleert het culturele en sportieve klimaat en vergroot de participatie van 
Rotterdammers op deze terreinen. Bewegen, beleven en uitblinken staan centraal. Met een 
uitgebreid aanbod aan voorzieningen en activiteiten draagt de sport- en cultuursector bij aan 
talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook leveren cultuur, sport en recreatie een 
bijdrage aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners 
bij de stad. De nationale en internationale uitstraling van Rotterdam wordt versterkt. En er 
wordt gewerkt aan een optimaal vrijetijdsaanbod en het stimuleren van de creatieve industrie. 
Daarnaast dragen natuur- en milieulessen en schooltuinieren voor basisscholen bij aan een 
duurzaam Rotterdam. 
 
Het college heeft besloten om te intensiveren op het programma Cultuur Sport en Recreatie”.  
Voor het product Sport en Recreatie zijn meerjarig middelen vrijgemaakt ter financiering van 
vervanging van sportaccommodaties, verhogen sportcapaciteit en inzet op het onderhoud om 
op het vereiste kwaliteitsniveau te komen of blijven. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar 
gesteld ten behoeve van een kwaliteitsslag sportcomplexen evenals het verhogen van de 
kwaliteit van de buitensport voorzieningen.  
Voor het product Cultuur heeft het college met name ingezet op compensatie aan de culturele 
sector voor daling van de middelen voor vernieuwing en calamiteiten (Motie Verveen), evenals 
een herziening van de huurovereenkomst met de Stichting bibliotheek Rotterdam.  
 

Inzet middelen programma  
       
 Cultuur, sport en recreatie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal baten 12.980 13.510 11.208 11.197 11.197 11.197

Bijdragen rijk en mede-
overheden 

84 0 0 0 0 0

Opbrengsten derden 11.134 13.510 11.208 11.197 11.197 11.197

Overige baten 1.762 0 0 0 0 0

Totaal lasten 212.664 226.254 221.659 221.173 220.320 218.320

Apparaatslasten 33.014 33.975 34.231 34.373 34.373 34.373

Inhuur 1.299 727 733 841 841 841

Overige apparaatslasten 1.241 1.420 1.426 1.526 1.526 1.526

Personeel 30.474 31.829 32.072 32.005 32.006 32.006

Interne Lasten 21.674 24.256 23.458 23.074 23.158 23.158

Beleidspecifiek vastgoed 21.415 22.205 22.359 22.359 22.359 22.359
Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

9.135 10.175 9.763 9.379 9.462 9.462

Overige doorbelastingen -8.876 -8.125 -8.663 -8.663 -8.663 -8.663

Programmalasten 157.976 168.023 163.969 163.725 162.789 160.789

Financieringslasten -44 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

7.481 7.329 15.002 15.004 16.206 14.385

Kapitaallasten 1.989 1.816 1.667 1.551 1.419 1.210

Overige programmalasten 15.205 15.108 5.112 6.366 6.471 6.502

Sociale uitkeringen 13 0 0 0 0 0

Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

133.332 143.770 142.188 140.804 138.693 138.693

Saldo voor reservering -199.684 -212.744 -210.451 -209.976 -209.123 -207.123
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Onttrekking aan reserves 2.249 5.150 1.144 314 314 314

Bestemmingsreserve 
Evenementenfonds 

800 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds Rotterdam 
(IFR) 

1.301 2.220 314 314 314 314

Bestemmingsreserve Participatie 
Jeugd gebieden 

96 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Sport 
gebieden 

52 2.930 829 0 0 0

Toevoeging aan reserves 646 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Evenementenfonds 

550 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Sport 
gebieden 

96 0 0 0 0 0

Vrijval reserves 800 519 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Kunst en 
Cultuur gebieden 

187 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Sport 
gebieden 

284 300 0 0 0 0

Combinatiefuncties 31 219 0 0 0 0

Cultuurparticipatie 298 0 0 0 0 0

   
Saldo na  reservering -197.280 -207.076 -209.307 -209.662 -208.809 -206.809

 
Aansluiting met voorgaande begroting

         
 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020 

Oorspronkelijke begroting -205.246 -202.002 -202.291 -202.374 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 1.158 1.164 1.174 1.174 -201.200

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-
2020 

-2.987 -8.469 -8.545 -7.609 -5.609

Totaal bijgestelde begroting -207.075 -209.307 -209.662 -208.809 -206.809

 
Bijstellingen programma (x1000)

       

Bijstellingen 
 Cultuur, sport en 
recreatie 

2016 2017 2018 2019 2020 

Intensiveringen 0 0 -75 -75 -75
Dierenasiel   
    

0 0 -75 -75 -75

Ramingsbijstellingen -3.121 -8.128 -8.028 -7.087 -5.087

Jeugdsportfonds 0 -300 -300 -300 -300

Kwaliteitsslag sportvoorzieningen 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

sportvoorzieningen basis op orde 0 -4.000 -4.000 -4.000 -2.000

zwembaden Hoek van Holland en Pernis 0 -447 -347 -347 -347

Bibliotheek Hart van Zuid -2.500 0 0 0 0

Motie Verveen -500 -1.000 -1.000 0 0

Evenementenfonds -440 -440 -440 -440 -440
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Vrijval bestemmingsreserves 319 0 0 0 0

Citylab 0 59 59 0 0

De Larenkamp 0 0 0 0 0

Diverse knelpunten Sport 0 0 0 0 0

Reserves 0 0 0 0 0

Mutaties IFR 0 0 0 0 0

Taakmutaties 32 32 32 32 32

Impuls Brede scholen combinatiefuncties 32 32 32 32 32

Technische wijzigingen 102 -373 -474 -479 -479

Totaal -2.987 -8.469 -8.545 -7.609 -5.609

 
Intensiveringen 
Dierenasiel  
Eigenaren van dieren die tot de minima behoren, kunnen terecht bij het dierenasiel voor de 
behandeling van hun huisdier. Deze bijdrage zal een onderdeel worden van de overeenkomst 
met het dierenasiel. 
 
Ramingsbijstellingen  
Jeugdsportfonds 
Het Jeugdsportfonds is bedoeld om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te kunnen 
laten sporten. De aanvragen voor het Jeugdsportfonds nemen vanaf 2015 fors toe. Het 
huidige structurele budget van € 500 is onvoldoende om de nieuwe aanvragen te kunnen 
honoreren. De raad heeft bij de begroting 2015 de motie “Meegroeien Jeugdsportfonds” 
aangenomen om het budget voor het Jeugdsportfonds automatisch te laten groeien bij aanwas 
en te laten dalen bij uitstroom.  
 
Kwaliteitsslag sportvoorzieningen 
Met deze intensivering wordt ingezet op verbetering van de kwaliteit- en het uitbreiden van de 
capaciteit, van sportvoorzieningen. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de 
raadsmoties “Financiering vervanging sportaccommodaties”, "Verhogen sportcapaciteit" en 
“Toekomstverkenning VV Pernis”.  
sportvoorzieningen "basis op orde" 
Met deze intensivering kan uitvoering worden gegeven aan de inzet om het onderhoud van 
sportvoorzieningen op orde te brengen zodat zij op het vereiste kwaliteitsniveau komen of 
blijven. 
 
zwembaden Hoek van Holland en Pernis 
Op basis van een marktverkenning is gebleken dat deze zwembaden zonder gemeentelijke 
bijdrage niet open kunnen blijven. Door een samenwerking aan te gaan met burgerinitiatieven 
kan een besparing worden gerealiseerd. Dankzij deze intensivering en inachtneming van deze 
besparing kunnen de zwembaden open worden gehouden.  
 
Bibliotheek Hart van Zuid 
Met het toekennen van deze middelen wordt uitvoer gegeven aan de toezegging aan de 
raadscommissie om minder m2 aan de Bibliotheek door te berekenen. 
 
Motie Verveen 
Door budgetverschuivingen kwam het cultuurbudget onder druk te staan. Dat wordt met deze 
bijstelling opgelost.  
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ophoging Evenementenfonds  
Met deze toevoeging is de hoogte van het Evenementenfonds gebracht op de jaarlijks 
verwachte opbrengst aan logiesbelasting.   
 
Vrijval bestemmingsreserves 
Als bijdrage aan het algemeen financieel beeld, is ten laste van een tweetal 
bestemmingsreserves van het product Sport en Recreatie, een bedrag vrijgevallen.  
 
Programma Citylab  

Met deze ramingsbijstelling wordt bijgedragen aan de dekking van het budget voor de 
uitvoering van het programma Citylab bij het programma Bestuur en Dienstverlening. 
 
Motie De Larenkamp 
Er is budget vrijgemaakt voor afbouwkosten in verband met de vertraging in de sluiting van de 
Larenkamp: voor 2017 € 600 en voor 2018 € 300. Dekking is gevonden binnen het product 
Sport en Recreatie. 
 
Diverse knelpunten Sport  
Er is budget vrijgemaakt voor exploitatie van de WA-roeibaan, de exploitatie van de 
Sportfondsenbaden Noord en Oostelijk vanwege hoger uitgevallen renovatiekosten, en een 
tekort op de exploitatie van het nieuwe MFA Rozenburg. Daarnaast is budget vrijgemaakt ter 
dekking van een incidenteel tekort vanwege afbouwkosten van het oude Alexanderbad. 
Dekking is gevonden binnen het product Sport en Recreatie  
 
IFR 
Er zijn enkele mutaties doorgevoerd die betrekking hebben op realisatie van 
sportaccommodaties (Motorstraat) en Levendige Binnenstad.  
 
Taakmutaties 
Impuls brede scholen combinatiefuncties 
In de decembercirculaire van 2015 is het Impulsprogramma Brede Scholen voor 2016 en 
verder met € 32 gekort. Dit bedrag is in mindering gebracht op de subsidie voor Combinatie-
functionarissen bij het programma Lekker Fit. 
 
Technische wijzigingen  
De technische wijzigingen hebben betrekking op de indexering van personeelslasten, 
omslagrente en de bestedingsanalyse inkoop.  
 
 
Specificatie producten baten en lasten na verwerking 

     

Producten 
Begroting

2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Cultuur 1.177 128.454 -127.277 
 Sport en Recreatie 18.001 97.800 -79.799 
Totaal 19.178 226.254 -207.076 
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5.7 Volksgezondheid en zorg 

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Wmo en de Jeugdwet. We hebben het afgelopen jaar ervaring opgedaan met de uitvoering 
van deze gedecentraliseerde taken. We zijn de transitie aan het afronden en werken hard aan 
de doorontwikkeling richting 2018. We sturen op basis van de ervaringen in 2015 op twee 
punten bij, waarbij we vasthouden aan het uitgangspunt ‘budget = kader’: 

1. Versteviging van 1e lijnsondersteuning (wijkteams en toegang tot zorg) door een budget 
neutrale verschuiving vanuit de budgetten voor 2e lijnszorg (inkoop specialistische hulp) 
met ingang van 2017  

2. Weer op peil brengen van de bestemmingsreserve Zorg en Welzijn (AWBZ) door in totaal 
€ 12 mln vanuit het rekeningresultaat 2015 toe te voegen. Deze toevoeging is nodig om de 
onzekerheden binnen het domein van Zorg en Welzijn te kunnen opvangen. 

 
Het Doorontwikkelingsplan welzijn, zorg en jeugdhulp 2018 en de Nota Publieke gezondheid 
2016-2020 zullen na de zomer in uw raad worden behandeld. 
 

Inzet middelen programma  
       
 Volksgezondheid en zorg 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal baten 34.019 37.947 37.692 35.801 35.784 35.784

Bijdragen rijk en mede-
overheden 

26.571 31.865 31.684 29.793 29.775 29.775

Opbrengsten derden 7.317 6.082 6.009 6.009 6.009 6.009

Overige baten 131 0 0 0 0 0

Totaal lasten 586.502 595.927 591.797 581.896 584.695 585.179

Apparaatslasten 55.564 47.176 47.262 44.955 44.951 44.951

Inhuur 8.180 2.060 1.691 1.691 1.691 1.691

Overige apparaatslasten 1.906 2.319 2.334 1.996 1.992 1.992

Personeel 45.478 42.797 43.237 41.268 41.268 41.268

Interne Lasten 33.482 26.736 25.256 23.644 24.248 24.248

Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

32.886 24.549 23.088 21.476 22.080 22.080

Overige doorbelastingen 595 2.188 2.168 2.168 2.168 2.168

Programmalasten 497.456 522.015 519.278 513.297 515.496 515.980

Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

24.890 52.475 50.393 47.638 47.457 47.457

Kapitaallasten 504 946 901 872 844 417

Overige programmalasten 5.626 3.193 1.911 1.982 1.996 2.423

Sociale uitkeringen 222.984 228.723 246.134 247.318 248.834 248.317

Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

243.451 236.678 219.940 215.486 216.365 217.366

Saldo voor reservering -552.483 --557.980 -554.104 -546.095 -548.911 -549.395

Onttrekking aan reserves 11.608 11.436 400 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Decentralisatie AWBZ 

7.930 9.978 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Decentralisatie Jeugdzorg 

1.400 0 0 0 0 0
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Bestemmingsreserve Fysieke 
Woonvoorziening 
Maatschappelijke Opvang 

460 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Maatschappelijke Participatie 
gebieden 

718 400 400 0 0 0

Bestemmingsreserve Participatie 
Jeugd gebieden 

33 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Taakmutaties Gemeentefonds 

23 1.058 0 0 0 0

Bestemmingsreserve transitiekst 
decentralisatie AWBZ 

1.045 0 0 0 0 0

Vrijval reserves 1.167 1.273 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Bijzondere 
Bijstand 

0 1.000 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Decentralisatie AWBZ 

750 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Fysieke 
Woonvoorziening 
Maatschappelijke Opvang 

390 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Participatie 
Jeugd gebieden 

13 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Zorg Jeugd 
gebieden 

14 273 0 0 0 0

   
Saldo na reservering -539.708 -545.271 -553.704 -546.095 -548.911 -549.395

 
Aansluiting met voorgaande begroting

         
 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020 

Oorspronkelijke begroting -555.747 -558.119 -550.459 -553.126 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 2.969 2.860 2.879 2.879 -550.247

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-
2020 

7.507 1.555 1.485 1.336 852

Totaal bijgestelde begroting -545.271 -553.704 -546.095 -548.911 -549.395

 
Bijstellingen programma (x1000)

       

Bijstellingen 
 Volksgezondheid en 
zorg 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ramingsbijstellingen 1.380 109 0 0 0

Vrijval bestemmingsreserves  1.273 0 0 0 0

Bed, Bad, Brood 107 109 0 0 0

Taakmutaties 5.285 -50 -35 -28 -513

Taakmutaties WMO  205 -72 -74 -79 -79

Taakmutaties Vrouwenopvang (DU) -23 -23 -23 -23 -23

Decentralisatie Participatiewet (IU) 29 45 62 73 792

Decentralisatie Jeugdzorg (IU) 257 0 0 0 -1.001
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Decentralisatie AWBZ naar WMO  4.816 0 0 0 -202

Technische wijzigingen 842 1.496 1.520 1.365 1.365

Totaal 7.507 1.555 1.485 1.336 852

 
Ramingsbijstellingen 
In de voorjaarsretraite is besloten om € 1,3 mln uit bestemmingsreserves vrij te laten vallen ten 
behoeve van het algemene beeld. 
Daarnaast is de begroting aangepast voor de verwachte lasten en baten voor de Bed-bad-
broodregeling. Voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers financiert de gemeente 
enkele BBB-voorzieningen in de stad, in lijn met het kabinetsbesluit van april 2015. Het kabinet 
heeft toegezegd de kosten van deze opvang (voor Rotterdam: € 1,5 mln) te vergoeden. Omdat 
de onderhandelingen met het rijk over de hoogte van de compensatie nog lopen, worden deze 
middelen nu als taakstellende baten begroot.  
 
Taakmutaties 
De taakmutaties uit de september- en de decembercirculaire 2015 van het Gemeentefonds 
zijn financieel verwerkt. De daling van € 5,3 mln in 2016 heeft voor een groot deel betrekking 
op een neerwaartse bijstelling van de gedecentraliseerde middelen voor beschermd wonen 
voor centrumgemeente Rotterdam. In de jaren 2017 t/m 2019 zijn de taakmutaties beperkt en 
in 2020 neemt het gemeentefonds toe met € 500 door met name een stijging van het budget 
voor de jeugdzorg. 
 
Technische wijzigingen 
Bestedingsanalyse Inkoop  
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op inkoop en wordt toegelicht in de paragraaf 
bedrijfsvoering. In de voorjaarsnota is van deze besparing meerjarig € 8,7 mln verwerkt in de 
programma’s en producten. Dit leidt binnen dit programma tot lagere lasten van € 2,2 mln. 
 
Overheveling budget voor uitvoering TMZ  
Voor de uitvoering van de regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg wordt € 644 verschoven 
van programmabudget naar apparaatsbudget voor de jaren 2016 en 2017. 
 
Indexering 
Vanaf 2017 tot en met 2020 zijn de budgetten voor belasting, leges, materieel, subsidies en 
personeel geïndexeerd. Dit levert voor het programma een budgetverlaging op van € 200 in 
2017 tot en met 2020. 
 
Omslagrente 
In 2015 heeft het college besloten in de omslagrente naar beneden bij te stellen. De 
verwerking daarvan vindt in deze voorjaarsnota plaats. De wijziging gaat in per 1 januari 2017 
en is meerjarig. 
 
Diverse mutaties 
Dit is het saldo voor een groot aantal kleinere mutaties, waaronder wijzigingen in de 
apparaatskosten op dit programma. 
 
Reserves 
Zorg volwassenen en zorg jeugd 
Om oplopende doorlooptijden te voorkomen en tijdige adequate ondersteuning in de wijk te 
kunnen bieden is versterking van de 1e lijnsondersteuning noodzakelijk. Zonder extra inzet 
voor jeugdhulp in de wijkteams en bij het stedelijk loket volwassenen (Centraal onthaal) zal er 
vaker dan noodzakelijk doorverwezen worden naar duurdere specialistische jeugdhulp of 
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kunnen er onnodig lange wachttijden op ondersteuning voor Rotterdammers ontstaan. Tevens 
wordt tijdelijk extra personeel ingezet voor de doorontwikkeling van het nieuwe stelsel zorg & 
welzijn. Ook worden geraamde meerkosten van inkoop specialistische jeugdhulp en Wmo-
dagbesteding, capaciteitsuitbreiding voor de onderzoeksfunctie van Veilig Thuis, continuering 
van de Children’s Zone en de inzet van studententeams voor kantelwijken IJsselmonde in 
2016 vanuit de bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ gefinancierd. In totaal wordt in 
2016 een bedrag van € 10 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ. 
 
Programma risicojongeren 
Het budget (lasten) van het product Zorg jeugd – onderdeel Elke Jongere Telt (programma 
risicojongeren) – wordt eenmalig verhoogd met € 900. Dekking (baten) vindt plaats uit de 
bestemmingsreserve taakmutaties, waarin dit bedrag hiervoor was gereserveerd. 
 
Specificatie producten baten en lasten na verwerking 

     

Producten 
Begroting

2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Openbare gezondheidszorg 12.101 27.255 -15.153 
 Zorg jeugd 7.704 235.558 -227.855 
 Zorg volwassenen 30.851 333.114 -302.263 
Totaal 50.656 595.927 -545.271 
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5.8 Werk en inkomen 

Algemeen  
De aanpak van Werk & Inkomen is erop gericht om de economische zelfstandigheid van 
Rotterdamse werkzoekenden te vergroten, met regulier werk als lonkend perspectief. Dat 
doen we met een aanpak waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de werkzoekende en de 
vraag van werkgevers centraal staat. Het aantal Rotterdammers in de bijstand moet zoveel 
mogelijk omlaag. Onze inzet is erop gericht om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan 
te helpen. Als dat niet lukt, vragen we werkzoekenden een tegenprestatie te leveren. De 
arbeidsmarkt is steeds flexibeler en iedere werkervaring telt. 
 
Collegetarget 
In het collegeprogramma Rotterdam 2014-2018 is een target vastgesteld om 12.000 
bijstandsgerechtigden te laten uitstromen naar betaald werk. Tot en met april 2016 zijn er 
cumulatief 7.264 Rotterdammers vanuit de uitkering uitgestroomd naar betaald werk. Daarmee 
ligt de realisatie van de target goed op schema (eind 2016: 7.700). 
 
Overige indicatoren 
 
Indicator  Omgevings-/ 

prestatie index 
Streefcijfer 
(per dec 
2016) 

Huidige 
stand 
(realisatie 
t/m april) 

Datum 
meting 
stand 

Uitstroom naar 
werk 

Prestatie indicator 3.200 
 
Cumulatief 
t/m eind 
2016: 7.700 

545 (jan 
2016 t/m apr 
2016) 
Cumulatief 
2014 – apr 
2016: 7.264 

09-05-
2016 

Aantal 
garantiebanen 

Omgevingsindicator 1.175 326  26-04-
2016 

Aantal 
plaatsingen op 
garantiebanen 

Prestatie indicator 1.175 234  26-04-
2016 

Uitgevoerde 
heronderzoeken 
rechtmatigheid 

Prestatie indicator 3000 602  26-04-
2016 

Aanvragen 
levensonderhoud 

Omgevingsindicator 21.000 
 

6.720  09-05-
2016 

Instroom Prestatie indicator 11.760 
 

3.496  09-05-
2016 

Gemiddelde 
kosten 
bijstandsuitkering 

Prestatie indicator 14.050 
(gemiddeld 
2016) 

14.050 09-05-
2016 

Volume Prestatie indicator 39.450 39.283  02-05-
2016 

Jongeren aan de 
slag 

Prestatie indicator 2.512 3.135 
(waarvan 

Realisatie 
t/m april 
2016 
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206 nieuwe 
doelgroepen) 

 
 
Toelichting indicatoren 

- De uitstroom naar werk is een collegeprioriteit. Gemeten wordt het aantal 
geregistreerde beëindigde uitkeringen met als reden ‘uitstroom naar werk’. De ‘datum 
einde uitkering’ is hierbij leidend. Het streefcijfer voor 2016 is 3.200 werkzoekenden 
die uitstromen naar werk. Voor deze collegeperiode geldt het streven om tot en met 
2016 in totaal 7.700 werkzoekenden te laten uitstromen. 

- De genoemde aantallen garantiebanen en de plaatsingen daarop zijn vastgesteld voor 
de arbeidsmarktregio Rijnmond.  

- Het college van B en W heeft ervoor gekozen in deze collegeperiode de 
handhavingsaanpak te intensiveren. Het college doet dit door 12.000 extra dossiers te 
onderzoeken op het rechtmatig verstrekken van een bijstandsuitkering. Voor de 
indicator ’uitgevoerde heronderzoeken rechtmatigheid’ is het streefcijfer voor 2016 om 
3.000 heronderzoeken uit te voeren.  

- De prognose voor het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering, beïnvloed door 
economische ontwikkeling, is voor 2016 21.000  

- Er wordt in 2016 een instroom in de bijstand verwacht van 11.760. De instroom in de 
uitkering betreft het aantal toegekende aanvragen.  

- De gemiddelde uitkeringskosten per huishouden worden berekend door de netto 
uitkeringslasten, verhoogd met de afdracht loonheffing/ziektekosten, te verminderen 
met de ontvangsten. De effecten van rijksmaatregelen zijn in de gemiddelde prijs 
verwerkt. 

- De raming van de eindstand 2016 is gebaseerd op de realisatie van de eerste vier 
maanden 2016 en de verwachte groei in de komende maanden. 

- In het Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid (Jongeren aan de slag) 
is als doelstelling geformuleerd het volume jaarlijks te verlagen als resultante van 
instroom en uitstroom (bij het vaststellen van de doelstelling was de toename vanwege 
nieuwe doelgroepen en statushouders nog niet bekend). 
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Inzet middelen programma  
       
 Werk en inkomen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal baten 576.221 556.243 543.536 522.965 518.013 518.013

Bijdragen rijk en mede-
overheden 

558.693 545.391 534.147 514.901 511.375 511.375

Dividenden 4.500 0 0 0 0 0

Opbrengsten derden 12.375 10.853 9.389 8.064 6.637 6.637

Overige baten 653 0 0 0 0 0

Totaal lasten 797.067 802.414 798.728 733.011 718.133 715.375

Apparaatslasten 91.627 93.443 91.877 89.656 82.098 80.923

Inhuur 17.220 16.282 2.649 2.564 2.744 2.744

Overige apparaatslasten 3.013 6.275 5.557 5.365 5.565 5.565

Personeel 71.394 70.887 83.671 81.727 73.788 72.614

Interne Lasten 48.392 50.328 47.207 40.443 37.349 37.349

Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

53.577 55.667 52.651 45.887 42.793 42.793

Overige doorbelastingen -5.186 -5.339 -5.444 -5.444 -5.444 -5.444

Programmalasten 657.048 658.643 659.643 602.912 598.686 597.103

Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

29.822 33.333 33.596 31.123 31.725 30.178

Kapitaallasten 212 377 994 1.265 1.396 1.401

Overige programmalasten 11.006 8.491 8.800 8.225 7.978 7.936

Salarislasten WSW en WIW 65.219 60.989 55.162 50.906 46.331 46.331

Sociale uitkeringen 543.863 551.927 555.649 508.686 508.686 508.686
Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

6.927 3.525 5.441 2.707 2.570 2.570

Saldo voor reservering -220.846 -246.171 -255.191 -210.046 -200.121 -197.362

Onttrekking aan reserves 19.386 17.030 30.607 0 0 0

Bestemmingsreserve Fit 4 Work 129 56 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Spaarsaldo 
Participatiebudget 

18.335 980 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Taakmutaties Gemeentefonds 

922 399 0 0 0 0

Bestemmingsreserve WWB 
meerjarig 

0 15.596 30.607 0 0 0

Toevoeging aan reserves 0 2.903 0 0 0 0

Bestemmingsreserve WWB 
meerjarig 

0 2.903 0 0 0 0

Vrijval reserves 100 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Fit 4 Work 100 0 0 0 0 0

   
Saldo na  reservering -201.360 -232.043 -224.584 -210.046 -200.121 -197.362
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Aansluiting met voorgaande begroting

         
 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020 

Oorspronkelijke begroting -241.488 -221.910 -201.214 -192.646 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 2.713 2.713 2.713 2.713 -189.933

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-
2020 

6.731 -5.387 -11.545 -10.188 -7.430

Totaal bijgestelde begroting -232.043 -224.584 -210.046 -200.121 -197.362

 
Bijstellingen programma (x1000)

       
Bijstellingen  Werk en inkomen 2016 2017 2018 2019 2020 

Ramingsbijstellingen 7.401 -4.632 -4.440 -4.023 -3.946

Programma Innovatie e.a. 2.779 -266 -2.625 -2.123 -2.046

Taal-eis  1.217 -651 0 0 0

BUIG 5.308 -3.800 -1.900 -1.900 -1.900

BUIG - toevoeging reserve -2.903 0 0 0 0

Democratische vernieuwing - Citylab 0 85 85 0 0

Re-integratie 1.000 0 0 0 0

Reserves 0 0 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve 
taakmutaties Jeugdwerkloosheid 

0 0 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve 
Fit4Work 

0 0 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve 
spaarsaldo Participatiebudget 

0 0 0 0 0

Taakmutaties -1.221 -195 -65 -46 1.460

Link2Work -38 0 0 0 0

Jeugdwerkloosheid (DU) -100 0 0 0 0

Decentralisatie Participatiewet (IU) -361 -516 -673 -676 830

Decentralisatie Participatiewet(IU) 422 610 803 829 829

Taaleis Participatiewet (IU) -144 -289 -195 -199 -199
Uitwerkingsakkoord Asiel en 
Vluchtelingen – re-integratie 

-1.000 0 0 0 0

Technische wijzigingen 551 -560 -7.039 -6.119 -4.944

Totaal 6.731 -5.387 -11.545 -10.188 -7.430

 
 
Ramingsbijstellingen 
 
Programma Innovatie e.a 
In 2015 is in G4-verband gestart met een fundamentele herziening van de ICT ondersteuning 
in het domein Werk en Inkomen (het programma Innovatie G4). Door herfasering van het 
programmaplan en de andere financieringsmethodiek (activering) worden de programmalasten 
over een langere periode uitgesmeerd. In totaal (programmalasten en apparaatslasten) blijft 
naar verwachting het programma binnen de reeds toegekende middelen, alleen wordt de 
verdeling per jaarschijf anders. Een deel van deze ramingsbijstelling is verwerkt op de 
apparaatslasten. Deze is zichtbaar als technische wijziging. 
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Taaleis  
Op 1 januari 2016 is de Wet taal-eis Participatiewet in werking getreden. Deze wet regelt dat 
bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en daardoor worden 
belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de 
Nederlandse taal te leren. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2016 voor de nieuwe instroom 
in de bijstand en vanaf 1 juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen 
vanaf 2016 een compensatie voor de uitvoeringskosten van de wet Taaleis. In 2016 bedraagt 
het extra budget voor programma Werk en Inkomen - € 144; in 2020 is het extra budget 
opgelopen tot - € 199 (regel Taakmutatie – Taaleis). De totale bijdrage vanuit het rijk is 
onvoldoende ter dekking van de kosten voor het inkopen van taaltoetsen en voor de 
uitvoeringskosten. De kosten worden deels gedekt binnen het participatiebudget, mede door 
budget te verschuiven van 2016 naar 2017 (1.217); een deel van het budget in 2017 wordt 
besteed onder het programma Maatschappelijke ontwikkeling.  
 
BUIG / BUIG Toevoeging reserve 
Eind april heeft het Rijk het nader voorlopig budget BUIG bekend gemaakt. Voor Rotterdam 
betekent dit een bijstelling naar € 533,8 mln, vooral veroorzaakt door het hoger gerealiseerde 
landelijke bijstandsvolume. Tegelijkertijd is in april overeenstemming bereikt over het 
uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom, waardoor aan het eind van 2016 en 2017 
gemeenten worden gecompenseerd voor de verhoogde instroom in de bijstand. In de 
ramingen houden we rekening met een compensatie van € 2 mln. Voor 2017 is tevens 
rekening gehouden met de op rijksniveau geraamde ontwikkeling van het bijstandsvolume.  
Op basis van de realisatiegegevens wordt voor 2016 en 2017 een hoger bijstandsvolume 
geraamd. Dit komt overeen met de verwachtingen van het CPB. Voor Rotterdam gaan we uit 
van een groei van 1,5 % in 2016 en van 0,6% in 2017 (voor het gemiddeld volume per jaar). 
Dat betekent een eindstand van 39.450 voor 2016 (en 2017).  
Op basis van de nieuwe ramingen is voor 2016 en 2017 een bedrag in de reserve WWB 
noodzakelijk van € 46,2 mln. De stand van de reserve op 1 januari 2016 is € 43,3 mln. Dit 
resulteert voor 2016 in zowel een toevoeging van € 2,9 mln aan de reserve WWB ten laste van 
het algemene beeld als een onttrekking aan de reserve van € 15,6 mln, per saldo een mutatie 
in de reserve van € 12,7 mln. 
 
Democratische vernieuwing - dekking binnen programma Citylab 
Met deze ramingsbijstelling wordt bijgedragen aan de dekking van het budget voor de 
uitvoering van het programma democratische vernieuwing bij het programma Bestuur en 
Dienstverlening. 
 
Re-integratie  
Er zijn in 2016 extra middelen vrijgekomen door het niet volledig uitputten van een aantal 
bestemmingsreserves in 2015 en door extra beschikbaar gestelde gelden vanuit het ministerie 
SZW. De met deze extra middelen bekostigde initiatieven zullen niet allemaal in 2016 tot 
uitgaven leiden, waardoor een ramingsbijstelling wordt gedaan van € 1 mln.  
 
Reserves 
 
Onttrekking bestemmingsreserve taakmutaties Jeugdwerkloosheid 
Er wordt € 399 onttrokken (en besteed) aan de reserve Jeugdwerkloosheid om meer jongeren 
met een kwetsbare arbeidsmarktpositie actief naar werk te bemiddelen. 
 
Onttrekking bestemmingsreserve Fit4Work 
Er wordt € 56 onttrokken en besteed in het kader van het programma Fit4Work. 
 
Onttrekking bestemmingsreserve spaarsaldo Participatiebudget 
Er wordt € 980 onttrokken uit het spaarsaldo Partcipatiebudget en ingezet voor re-integratie 
activiteiten.  
 
 
 



70 
 

Taakmutaties  
 
Link2Work  
De gemeenten Eindhoven en Rotterdam ontvangen in 2015 en 2016 elk € 38 per jaar voor 
Link2Work. Link2Work is een vernieuwende methodiek gericht op het coachen van allochtone 
rolmodellen, die vervolgens aan minder kansrijke jongeren een tegenprestatie leveren.  
 
Jeugdwerkloosheid 
Gemeenten ontvangen in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid middelen voor de 
uitvoering van regionale plannen om meer jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie 
actief naar werk te bemiddelen. Alle centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s 
hebben hun plannen tijdig ingediend en ontvangen in 2015 en 2016 elk een bedrag van € 100 
per jaar.  
 
Decentralisatie Participatiewet 
De definitieve rijksbeschikking voor WSW en Werk en Re-integratie is vastgesteld. Dit 
resulteert voor het programma Werk meerjarig in een bijstelling van het beschikbaar budget. In 
2016 is de bijstelling -€ 60 en in 2020 is de bijstelling opgelopen tot -€ 1,66 mln. 
 
Taaleis Participatiewet 
Zie toelichting Taaleis (ramingsbijstelling). 
 
Uitwerkingsakkoord Asiel en Vluchtelingen 
De VNG heeft met het Rijk het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesloten. Van 
de beschikbare middelen wordt € 1 mln in 2016 ingezet om de verwachte extra lasten voor re-
integratie te kunnen financieren. 
 
Technische wijzigingen 
 
Taaleis 
In 2016 vindt vanuit het programma Werk en Inkomen een overheveling plaats naar het 
programma Maatschappelijke Ondersteuning ter dekking van de kosten voor het inkopen van 
taaltoetsen en voor de uitvoeringskosten. 
 
Formatie Werk en Inkomen i.r.t. ontwikkeling volume BUIG 
In de begroting 2016 is rekening gehouden met een afbouw van de formatie W&I (flexibele 
schil 192 fte) in 2 jaar. Het CEP voorspelt echter tot 2020 geen afname van het 
bijstandsvolume. In de voorjaarsnota 2016 zijn derhalve tot en met 2018 de werkelijk te 
verwachte lasten van de formatie verwerkt. Voor 2019 en 2020 is een halvering van de lasten 
(flexibele schil) verwerkt. Bij de voorjaarsnota 2017 zal de situatie over 2019 en 2020 opnieuw 
worden bezien.  
 
Taakmutatie Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw 
Gemeenten ontvangen een compensatie voor de uitvoeringskosten die voortvloeien uit het 
wetsvoorstel Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige 
voortzetting pensioenopbouw.  
 
Bestedingsanalyse Inkoop  
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op inkoop en wordt toegelicht in de paragraaf 
bedrijfsvoering. In de voorjaarsnota is van deze besparing meerjarig € 8,7 mln. verwerkt in de 
programma’s en producten. Dit leidt binnen het programma Werk en Inkomen tot lagere lasten 
van € 880.  
 
Groei juridische capaciteit  
Zoals wordt toegelicht in het programma Serviceorganisatie is er voor 2016 en 2017 sprake 
van een toename van de juridische capaciteit. De dekking van het knelpunt wordt gevonden 
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door efficiency maatregelen binnen Juridische Zaken en de programma's waardoor de 
behoefte aan juridische capaciteit stijgt, voor dit programma gaat het om € 535 op jaarbasis. 
 
Indexering 
Vanaf 2017 tot en met 2020 zijn de budgetten voor belasting, leges, materieel, subsidies en 
personeel geïndexeerd. Dit levert voor het programma een budgetverhoging op van € 872 in 
2017 tot € 668 in 2020. 
 
Omslagrente 
In 2015 heeft het college besloten in de omslagrente naar beneden bij te stellen. De 
verwerking daarvan vindt in deze voorjaarsnota plaats. De wijziging gaat in per 1 januari 2017 
en is meerjarig. 
 
Specificatie producten baten en lasten na verwerking 

     

Producten 
Begroting

2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Werk 20.582 160.638 -140.055 
 Inkomen 552.691 644.679 -91.988 
Totaal 573.274 805.317 -232.043 
 
5.9 Maatschappelijke Ondersteuning 

De gemeente Rotterdam voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de 
Jeugdwet uit. Naast het implementeren en stevig neerzetten van het stelsel voor zorg en 
welzijn is in 2015 een start gemaakt met de doorontwikkeling van het stelsel op de langere 
termijn. De transitie heeft veel extra personele inzet gevraagd, die vorig jaar vanuit de 
bestemmingsreserve zorg en welzijn is gefinancierd. Een deel van deze extra capaciteit is ook 
in de komende jaren nodig om er voor te zorgen dat ondersteuning van Rotterdammers voor 
jeugdhulp en Wmo tijdig en juist geboden wordt. De extra personele inzet die we willen 
continueren bestaat uitvoeringscapaciteit voor wijkteams en VraagWijzers die wordt geleverd 
door zorg- en welzijnsaanbieders in de stad. Het andere deel betreft gemeentelijke inzet in de 
uitvoering. Vanuit het beleidskader Wmo worden nu de programma’s Langer Thuis, Voor 
mekaar, Eerder Thuis en Veilig Thuis en het Nieuw Rotterdams Welzijn uitgevoerd.  
Sinds de invoering van de participatiewet in 2015, waarbij maatwerk de norm is geworden in 
plaats van categoriale regelingen, hebben zich geen nieuwe beleidswijzigingen op het gebied 
van armoede afgespeeld. In 2016 zullen enkele nieuwe regelingen nog vorm moeten krijgen, 
zoals de individuele inkomenstoeslag. De stijgende trend in het beroep op bijzondere bijstand 
zal zich, naar verwachting doorzetten. Daarvoor worden extra middelen ter beschikking 
gesteld. Met name op het gebied van bewindvoering bij problematische schulden wordt een 
forse stijging van uitgaven verwacht.   
Tegenprestatie zal in 2016 in 30 wijken worden geoperationaliseerd.  
De door het rijk extra verstrekte middelen in het kader van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde 
Asielinstroom worden ingezet om taalvaardigheid van statushouders te vergroten, zodat zij 
sneller integreren in Rotterdam. 
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Overzicht voortgang targets en 
overige prestatie-indicatoren 

 2014/ 
nulmeting 

2015 2016 eindwaarde

Collegetargets       
 

Aandeel eenzame ouderen (65+) in 
de wijken die het slechtst scoren op 
eenzaamheid 

Mijlpaal 29% n.v.t.  
24%

Realisatie 29% 27% *)  
 

Aandeel eenzame ouderen (65+) in 
de wijken die het slechtst scoren op 
eenzaamheid 

Mijlpaal     
 

Realisatie     
 

  Realisatie     
 

 
*) Voor de target eenzame ouderen is voor 2015 geen mijlpaal geformuleerd, omdat de 
uitvoering van het programma pas in 2015 gestart is. Wij hebben in 2015 in het wijkprofiel, in 
de accentwijken van het programma, een percentage van 27% eenzame 65+-ers gemeten. 
Deze afname is 2% punt ten opzichte van de meting van 2013 waarop het Collegetarget is 
geformuleerd. Deze afname is echter statistisch niet-significant, waardoor het slechts een 
indicatie is dat het de gewenste richting op gaat. Dit is de meest recente meting. 
 
Vanaf januari 2016 is door de projectleiders van Voor Mekaar in 7 nieuwe accentwijken gestart 
met de wijkaanpak en het organiseren van de 75+ huisbezoeken in de eerste helft van 2016. 
Daarnaast organiseren de Welzijnsinstellingen vanaf 2016 in alle andere wijken de 75+ 
huisbezoeken. Om hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen is op 15 januari 2016 een 
werkconferentie georganiseerd, een handreiking voor het uitvoeren van huisbezoeken 
opgesteld en een helpdesk ingericht.  
 

Inzet middelen programma  
       
 Maatschappelijke 
Ondersteuning 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal baten 12.273 17.223 15.826 9.936 6.836 6.836

Bijdragen rijk en mede-
overheden 

8.094 12.074 10.673 4.783 1.683 1.683

Financieringsbaten 310 550 550 550 550 550

Opbrengsten derden 3.867 4.598 4.603 4.603 4.603 4.603

Overige baten 1 0 0 0 0 0

Totaal lasten 187.030 206.168 188.485 175.699 169.285 169.294

Apparaatslasten 51.252 54.649 54.033 53.886 52.569 52.569

Inhuur 6.633 5.103 4.865 5.133 3.815 3.815

Overige apparaatslasten 1.668 2.549 2.517 2.663 2.663 2.663

Personeel 42.951 46.998 46.651 46.091 46.091 46.091

Interne Lasten 18.670 17.571 15.696 14.694 14.779 14.779

Beleidspecifiek vastgoed 0 408 407 407 407 407

Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

19.350 19.206 18.233 17.232 17.316 17.316

Overige doorbelastingen -679 -2.043 -2.945 -2.945 -2.945 -2.945

Programmalasten 117.108 133.948 118.757 107.118 101.937 101.946

Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

39.387 63.365 50.126 41.615 41.253 41.262

Kapitaallasten 195 0 0 0 0 0
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Overige programmalasten 2.102 3.092 3.656 2.420 2.424 2.424

Sociale uitkeringen 31.547 43.626 37.992 36.983 36.922 36.922
Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

43.878 23.865 26.983 26.101 21.338 21.338

Saldo voor reservering -174.757 -188.946 -172.659 -165.763 -162.449 -162.458

Onttrekking aan reserves 7.257 13.928 133 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Decentralisatie AWBZ 

6.262 11.988 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds Rotterdam 
(IFR) 

50 300 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Maatschappelijke Participatie 
gebieden 

60 700 100 0 0 0

Bestemmingsreserve Participatie 
Jeugd gebieden 

0 80 33 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Taakmutaties Gemeentefonds 

885 859 0 0 0 0

Vrijval reserves 301 127 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Maatschappelijke Participatie 
gebieden 

246 127 0 0 0 0

Bestemmingsreserve transitiekst 
decentralisatie AWBZ 

55 0 0 0 0 0

   
Saldo na reservering -167.200 -174.891 -172.526 -165.763 -162.449 -162.458

 
Aansluiting met voorgaande begroting

      
 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020 

Oorspronkelijke begroting -166.631 -161.210 -156.269 -155.059 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -2.154 -2.036 -2.040 -2.040 -157.100

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-
2020 

-6.106 -9.280 -7.454 -5.349 -5.358

Totaal bijgestelde begroting -174.891 -172.526 -165.763 -162.449 -162.458

 
 
Bijstellingen programma 2016 2017 2018 2019 2020 

Intensiveringen  0  -1.175  -1.575  0 0
Taal en integratie statushouders -3.100 -4.275 -4.675 0 0 
 Rijksbijdrage 3.100 3.100 3.100 0 0 

Ramingsbijstellingen  -4.095 -5.447  -4.196  -3.816  -3.825
Taaleis 0 -693 0  0 0
Dekking binnen portefeuille Taaleis 0 -566 0 0 0
Bewindvoering -5.122 -5.122 -5.122 -5.122 -5.122
Planningsoptimisme reserves 127 0 0 0 0
Incidentele baten ESF 900 0 0 0 0
Concernhuisvesting 0 934 926 1.306 1.297
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Taakmutaties  -820 -1.390 -239 -243 -243

Taaleis -70 -140 -239 -243 -243
Verhoogde asielinstroom -750 -1.250 0 0 0

Reserves 755 0 0 0 0
Jongerenparticipatie -80 -153 -153  0  0
Dekking uit bestemmingsreserve Zorg jeugd 
gebieden en Participatie Jeugd gebieden 80 153 153  0  0
Taalplein -82  0  0  0  0
Dekking uit bestemmingsreserve Taakmutatie 837  0  0  0  0
Verbouwingskosten huis van de wijk "de Branding" -600  0  0  0  0
Dekking uit bestemmingsreserve 
Maatschappelijke participatie gebieden 600  0  0  0  0
Versterking Zorg en Welzijn -9.034  0  0  0  0
Dekking uit bestemmingsreserve Decentralisatie 
AWBZ 9.034  0  0  0  0

Vrijval bestemmingsreserve Participatie Jeugd 
gebieden (ter dekking motie Jongerenparticipatie)  0 120 153  0  0

Vrijval bestemmingsreserve Participatie Jeugd 
gebieden (ter dekking motie Jongerenparticipatie)  0 -120 -153  0  0

Technische wijzigingen -1.946 -1.268 -1.444 -1.290 -1.290

Totaal -6.107 -9.280 -7.453 -5.351 -5.359
 
Intensiveringen 
Taal en integratie statushouders 
In de 'Rotterdamse aanpak statushouders' is gekozen voor een ambitieuze aanpak met 
onderdompeling in taal en professionele trajectbegeleiding, gericht op integratie en actieve 
dagbesteding. Het 2-jarige traject kost € 5.000,- per statushouder. Financiële dekking van 
deze aanpak komt uit de verhoogde bijdrage vanuit het rijk voor maatschappelijke begeleiding 
van statushouders (van € 1.000,- naar € 2.370,- per statushouder), uit de extra middelen uit 
het Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom en uit een gedeeltelijke herprioritering van de 
middelen voor het taalbeleid.  
 
Ramingsbijstellingen 
Taaleis 
Op 1 januari 2016 is de Wet taaleis Participatiewet in werking getreden. Deze wet regelt dat 
bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en daardoor worden 
belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de 
Nederlandse taal te leren. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2016 voor de nieuwe instroom 
in de bijstand en vanaf 1 juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden. De bijdrage vanuit het rijk is 
onvoldoende ter dekking van de kosten voor het inkopen van taaltoetsen en taaltrainingen en 
voor de uitvoeringskosten. Een deel kan worden gevonden binnen het participatiebudget, 
mede door budget te verschuiven van 2016 naar 2017. 
 
Bewindvoering 
De kosten voor bewindvoering vertonen een stijging vanaf 2014, als gevolg van de 
wetswijziging bewindvoering. In 2014 en 2015 kon het tekort binnen het begrotingsproduct 
armoedebestrijding worden opgevangen. Vanaf 2016 lukt dit niet meer. Omdat de kosten niet 
beïnvloedbaar zijn, is het nodig om het budget bijzondere bijstand te verhogen.  
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Vrijval bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden valt voor een bedrag van 
€ 127 ten gunste van het algemeen beeld. 
 
Incidentele baten ESF-gelden 
Het agentschap SWZ heeft vorig jaar besloten om extra subsidiemiddelen ter beschikking te 
stellen voor re-integratietrajecten. Van de gesubsidieerde trajecten mag 60% worden 
gedeclareerd bij rijk in plaats van het tot dan toe geldende percentage van 40%. Daarnaast is 
de termijn waarop declaraties kunnen worden ingediend verlengd met een paar maanden. De 
eindafrekening is opgesteld en gecontroleerd door het agentschap. Dit levert een incidentele 
extra bate op van € 900, waar geen lasten tegenover staan. 
 
Concernhuisvesting 
Ten behoeve van concernhuisvesting wordt een bedrag van € 934 in 2017 oplopend naar € 
1,3 mln in 2020 overgeheveld van het programma Maatschappelijke Ondersteuning naar het 
programma Serviceorganisatie. 
 
Taakmutaties 
Verhoogde asielinstroom 
De VNG heeft met het Rijk het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesloten. Van 
de beschikbare middelen wordt € 500 ingezet in 2016 en € 1 mln in 2017 om de verwachte 
extra lasten voor armoedebestrijding te kunnen financieren en € 250 in 2016 en 2017 om de 
verwachte extra lasten voor maatschappelijke begeleiding van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen te kunnen dekken. 
 
Reserves 
Jongerenparticipatie 
Dit is de financiële verwerking van de motie ‘Nieuwe start voor jongerenparticipatie' 
(Raadsbehandeling 18 november 2015). Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserves 
participatie jeugd gebieden en zorg jeugd gebieden. 
 
Taalplein 
Ten behoeve van de handhaving inburgering is door het Rijk € 2,1 mln beschikbaar gesteld 
voor de jaren 2014 en verder. Bij de jaarrekening 2013 is hiervoor een bestemmingsreserve 
gevormd. Het aandeel benodigd voor de handhaving 2016 wordt ingeschat op € 837, waarvoor 
hier een onttrekking uit de reserve wordt voorgesteld. Hiervan wordt in 2016 8 fte tijdelijk 
personeel ingezet in combinatie met inhuur. 
 
Huis van de wijk “De Branding”  
Ten behoeve van de verbouwingskosten van het huis van de wijk “De Branding” in Kralingen-
Crooswijk wordt een bedrag van € 600 beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve 
Maatschappelijke Participatie gebieden. 
 
Versterking Zorg en Welzijn 
Om oplopende doorlooptijden te voorkomen en om specifieke kennis over kwetsbare 
doelgroepen te borgen (o.a. ouderen- en GGZ-problematiek) is versterking van de 1e 
lijnsondersteuning in Zorg en Welzijn noodzakelijk. Zonder deze extra inzet kunnen er onnodig 
lange wachttijden op ondersteuning voor Rotterdammers ontstaan of zal er vaker dan 
noodzakelijk doorverwezen worden naar duurdere 2e lijnszorg. Hiervoor wordt een bedrag van 
€ 9,0 mln beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ aan het 
product Maatschappelijke Begeleiding en Advies. 
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Technische wijzigingen 
Indexering 
Vanaf 2017 tot en met 2020 zijn de budgetten voor belasting, leges, materieel, subsidies en 
personeel geïndexeerd. Dit levert voor het programma een budgetverlaging op van € 96 in 
2017 naar € 89 in 2020. 
 
Rotterdampas 
De verstrekking van het AOW- en Kindtegoed verloopt via de Rotterdampas. Hierdoor is de 
verkoop en het gebruik van de Rotterdampas gestegen. Daarmee zijn ook de verwachte 
opbrengsten en de kosten gestegen met € 1,8 mln. De begroting wordt hierop aangepast. 
 
Uitkering Educatie 
Met ingang van 1 januari 2015 is een specifieke uitkering educatie ingevoerd. Deze komt ter 
vervanging van de educatiemiddelen die voorheen aan het participatiebudget toegevoegd 
waren. De Rijkbeschikking voor deze uitkering in 2016 bleek € 502 hoger te zijn dan in 2015. 
De begroting wordt hierop aangepast. 
 
Uitvoeringsbudget maatschappelijke ondersteuning in de wijk 
Het uitvoeringsbudget voor de maatschappelijke ondersteuning in de wijk is bij de 
decentralisaties AWBZ/Wmo en Jeugdwet grotendeels als apparaatskosten begroot. 
Aangezien de werkelijke kosten van dit uitvoeringsbudget deels programmalasten blijken te 
zijn, wordt dat deel van de begrote middelen via deze technische mutatie verschoven van 
apparaats- naar programmalasten. 
 
Sociale Raadslieden 
In het verleden werd een klein deel van het sociaal raadsliedenwerk extern ingekocht. Deze 
werkzaamheden worden door gemeenteambtenaren uitgevoerd, daarom  verschuiven deze 
middelen van het programmabudget naar apparaatslasten. 
 
Tegenprestatie 
Om Tegenprestatie vorm te geven is inzet nodig in de vorm van inhuur. Deze inhuur wordt 
technisch verwerkt op het apparaat en niet op het programma, waardoor budget 
van programma naar apparaat verschuift.  
 
Leasekosten 
Het budget voor de leasekosten is beschikbaar in het programmabudget. Aangezien de kosten 
dienen te worden verantwoord op het apparaatsbudget worden de begrote middelen 
overgeheveld naar de apparaatskostenbegroting. 
 
Herverdeling Bestedingsanalyse inkoop 
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op inkoop en wordt toegelicht in de paragraaf 
bedrijfsvoering. In de voorjaarsnota is van deze besparing meerjarig € 8,7 mln verwerkt in de 
programma’s en producten. Dit leidt binnen dit programma tot hogere last van € 513. 
 
Herverdeeleffecten apparaat 
In de bestuursrapportage is een herverdeling van de formatie binnen onderdelen van cluster 
MO verwerkt. Hierdoor ontstaan per saldo per product herverdeeleffecten ten opzichte van de 
oorspronkelijke begroting. Verder is om Tegenprestatie vorm te geven extra inzet nodig in de 
vorm van inhuur. Deze inhuur wordt technisch verwerkt op het apparaat en niet op het 
programma, waardoor budget van programma naar apparaat verschuift. Als laatste is 
incidenteel de inzet op het Taalplein verhoogt. Dit laatste wordt gedekt uit de 
bestemmingsreserve taakmutaties gemeentefonds. 
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Specificatie producten baten en lasten na verwerking 
     

Producten Begroting
2016 

Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Maatschappelijke Begeleiding en Advies 15.465 107.150 -91.685 
 Maatschappelijke Participatie en Activering 14.460 34.315 -19.855 
 Armoedebestrijding 1.352 64.703 -63.351 
Totaal 31.277 206.168 -174.891 
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5.10 Beheer van de stad 

Collegetarget:  
Het schoonniveau van 66 Rotterdamse CBS- buurten is in de periode 2014-2018 gemiddeld, 
een 4 of hoger. 
 

Overzicht voortgang targets 
en prestatie-indicatoren 

  2014/ 
nulmeting

2015 2016 Eindwaarde

Collegetarget 
Schoonniveau  

Mijlpaal 4 4 4 4 

Realisatie 4,4 4,4 4,5*  

*Realisatie op basis van de periode januari tot en met maart 2016 
 
Inzet middelen programma  
       
 Beheer van de stad 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal baten 260.056 233.033 233.298 231.812 234.039 234.039

Belastingen 61.732 63.063 65.234 66.963 68.692 68.692

Bijdragen rijk en mede-
overheden 

10.655 6.052 5.355 3.364 3.364 3.364

Financieringsbaten 108 0 0 0 0 0

Opbrengsten derden 174.304 165.663 164.454 163.230 163.728 163.728

Overige baten 13.257 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745 -1.745

Totaal lasten 446.128 419.384 423.211 425.768 420.707 421.708

Apparaatslasten 121.412 124.204 125.073 124.534 124.534 124.534

Inhuur 4.593 4.924 4.867 4.867 4.867 4.867

Overige apparaatslasten 5.354 7.401 7.402 7.402 7.402 7.402

Personeel 111.465 111.880 112.804 112.265 112.265 112.265

Interne Lasten 61.461 57.993 56.131 54.111 54.232 54.232

Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

55.751 59.211 57.325 55.305 55.426 55.426

Overige doorbelastingen 5.711 -1.218 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194

Programmalasten 263.255 237.187 242.007 247.122 241.941 242.942

Financieringslasten 22 0 0 0 0 0

Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

51.765 57.445 57.653 57.702 57.790 57.790

Kapitaallasten 54.666 55.881 56.599 58.234 58.351 59.383

Overige programmalasten 155.844 123.860 127.753 131.185 125.799 125.768

Salarislasten WSW en WIW 0 -90 -90 -90 -90 -90

Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

959 91 91 91 91 91

Saldo voor reservering -186.072 -186.351 -189.913 -193.955 -186.668 -187.669

Onttrekking aan reserves 20.946 8.560 5.123 3.772 3.781 4.329

Bestemmingsreserve 
Buitenruimte gebieden 

13.116 4.249 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Evenementenfonds 

0 0 1.300 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Investeringen Rozenburg 

837 0 0 0 0 0
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Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds Rotterdam 
(IFR) 

3.682 3.684 3.448 3.397 3.406 3.954

Bestemmingsreserve ISV-3 2.079 627 375 375 375 375

Bestemmingsreserve 
Voorbereidingskst Maastunnel 

1.232 0 0 0 0 0

Vrijval reserves 1.800 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Buitenruimte gebieden 

1.800 0 0 0 0 0

   
Saldo na reservering -163.326 -177.790 -184.790 -190.183 -182.887 -183.340

 
Aansluiting met voorgaande begroting

         

 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020

Oorspronkelijke begroting -189.808 -192.273 -193.963 -193.651 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 1.277 1.274 1.269 1.269 -192.382

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-
2020 

10.741 6.209 2.511 9.495 9.042

Totaal bijgestelde begroting -177.790 -184.790 -190.183 -182.887 -183.340

 
Bijstellingen programma (x1000)

       

Bijstellingen  Beheer van de stad 2016 2017 2018 2019 2020 

Intensiveringen -1.550 -6.315 -9.530 -830 -830

Kralingse Plas 0 -200 -200 -200 -200

Beheer parken evenementenproof 0 -40 -80 -80 -80

Beheer Openbare toiletvoorziening 0 -200 -200 -200 -200

Nota Rotterdam Schone Stad -1.550 -3.700 -3.700 0 0

Beheer en onderhoud Museumpark 0 -175 -350 -350 -350

Plan Oost 0 -2.000 -5.000 0 0

Ramingsbijstellingen 202 -119 -594 -2.323 -2.723

Onderhoud nieuwe buitenruimte 0 -400 -800 -1.200 -1.600

Beheer en onderhoud (correctie 
structurele reeks) 

0 0 0 -1.250 -1.250

Toename juridische capaciteit 75 75 0 0 0

Beheer en onderhoud fietsenstalling 
Blaak 

127 127 127 127 127

Democratische vernieuwing 0 79 79 0 0

Reserves 0 -276 -269 -202 -255

Onttrekking bestemmingsreserve 
Buitenruimte gebieden 

0 0 0 0 0

Actualisatie onttrekking 
bestemmingsreserve IFR  

0 -276 -269 -202 -255

Actualisatie kapitaallasten product 
Wegen en openbare verlichting  

0 0 0 0 0

Technische wijzigingen 12.089 12.919 12.905 12.850 12.850

Totaal 10.741 6.209 2.511 9.495 9.042
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Intensiveringen 
Kralingse Plas 
In het verleden is voor de Kralingse Plas een integraal plan (2007) opgesteld met als doel om 
de waterbodemverontreiniging en de mogelijkheden voor de recreatie en beleving te 
verbeteren. Dit plan is in samenwerking met de provincie, het Hoogheemraadschap Schieland 
en de Krimpenerwaard en de gemeente tot stand gekomen. Helaas hebben de maatregelen er 
niet toe geleid dat blauwalg geheel is verdwenen. Om de overlast van blauwalg in de warme 
periode verder terug te dringen kiest het college voor jaarlijkse symptoombestrijding. 
 
Beheer Parken evenementenproof 
Het gebruik van de parken in de buitenruimte verandert. Ze worden veelvuldig gebruikt om te 
recreëren, te sporten en voor evenementen. Met deze intensivering worden de parken (Roel 
Langerakpark, Het Park, Zuiderpark en Kralingse Bos beter geschikt gemaakt voor 
evenementen, waardoor ze ook na een evenement in goede staat beschikbaar zijn voor 
recreanten en schade aan bodem en bomen op de lange termijn wordt voorkomen. Daarnaast 
worden voorzieningen aangebracht waardoor evenementen duurzamer kunnen worden. Dat 
wil zeggen minder afval van plastic bekers en het terugdringen van vervuilende aggregaten, 
door aanleg van voorzieningen voor het afnemen van water (inclusief afvoer) en stroom in de 
parken. 
 
Beheer Openbare toiletvoorziening 
Rotterdam wil een attractieve en gastvrije stad zijn. Onderdeel van de gastvrijheid is een 
toegankelijke, schone, hele en veilige stad. Openbare toiletvoorzieningen op locaties waar 
veel mensen verblijven, horen hier ook bij. Rotterdam heeft echter een beperkt aantal 
openbaar toegankelijke toiletvoorzieningen. De afgelopen periode is hiervoor door diverse 
partijen zoals het college, de stadsmarinier, ondernemers en burgers aandacht voor gevraagd.  
Met deze intensivering wordt een uitbreiding van de openbaar toegankelijke 
toiletvoorzieningen gerealiseerd op evenementenlocaties, toeristische locaties, 
uitgaansgebieden en in druk bezochte parken. 
 
Nota Rotterdam Schone Stad 
Een schone stad zorgt voor een leefbare en aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers. 
Door professionalisering van de reiniging wordt inmiddels met minder middelen de 
schoonnorm (vrijwel) behaald. Op diverse plekken in de stad zijn er echter teveel verstoringen 
die de schoonbeleving negatief beïnvloeden. Het gaat dan om onder meer bijplaatsingen, snel 
vervuilende straten en afval rondom de markten. Momenteel wordt er gewerkt aan de nota 
“Rotterdam een schone stad” waarbij schoonmaken, gedragsbeïnvloeding en handhaving 
worden ingezet om deze verstoringen aan te pakken en het schoonbeeld en de 
schoonbeleving significant te verbeteren. 
 
Beheer en onderhoud Museumpark 
De vergroeningsopgave Museumpark vraagt om extra beheermaatregelen voor zowel 
onderhoud van het groen als het schoon houden van de openbare ruimte. 
 
Plan Oost 
Rotterdam Oost is in de periode 1970-1980 gebouwd en heeft op diverse terreinen extra 
aandacht nodig. Hiervoor is, in samenwerking met het gebied Prins Alexander,  een plan 
opgesteld waarbij de focus ligt op schoon, heel en veilig en er tevens aandacht is voor het 
sociale domein. Op het gebied van schoon komt er extra inzet van de Snel Schoon teams en 
een extra graffititeam. De komende jaren vindt veel regulier onderhoud plaats in Rotterdam 
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Oost. De buitenruimte is op diverse plaatsen aan het einde van zijn technische levensduur. 
Conform de nota Onderhoud Kapitaalgoederen en het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt 
onder andere geïnvesteerd in wegen, beschoeiingen en groenonderhoud en vervanging van 
riolen. Om de buitenruimte aantrekkelijker te maken wordt hier bovenop extra geïnvesteerd. 
Het gaat dan onder andere om extra vergroening, meer speelvoorzieningen, wijziging van de 
inrichting van de buitenruimte om de verkeersveiligheid te vergroten en het vergroten van de 
toegankelijkheid voor ouderen. De nadruk van deze plus-maatregelen ligt in de gebieden 
Grassenbuurt, Architectenbuurt, Oosterflank Oost en de Rivierenbuurt. Daarnaast wordt de 
buitenruimte rond de Sterflats aangepast. Doel van deze impuls is Rotterdam Oost 
aantrekkelijker en veiliger te maken voor haar bewoners. Bij station Alexander wordt de 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid in en rondom het station verbeterd. (intensivering 
programma beheer van de stad € 2 mln in 2017 en € 5 mln in 2018). Een uitgewerkt Plan Oost 
wordt in het najaar van 2016 aan de raad aangeboden. 
 
Ramingsbijstellingen 
Onderhoud nieuwe buitenruimte 
Onderhoud van nieuw/heringericht areaal kan extra beheer van de buitenruimte met zich 
meebrengen (extra elementen, meer groen, lastiger schoonmaken) en heeft dan gevolgen 
voor de onderhoudsbegroting voor de buitenruimte. Zonder dekking van de extra 
onderhoudskosten kunnen de afspraken, gemaakt op basis van de Nota Onderhoud 
Kapitaalgoederen, niet meer worden gerealiseerd. Deze (kwaliteit) afspraken zijn immers 
gemaakt op het areaal dat begin 2015 is opgenomen in het Beheersysteem Buitenruimte. Om 
te voorkomen dat dit probleem ontstaat, is de regeling onderhoudskosten bij 
nieuw/heringerichte buitenruimte gemaakt. Hierbij worden de financiële effecten van projecten 
met geringe onderhoudsgevolgen (< € 100) structureel gecompenseerd.  
 
Beheer en onderhoud (correctie structurele reeks) 
Bij het opstellen van het collegeprogramma is besloten tot een tijdelijk uitstel van beheer en 
onderhoud van de buitenruimte. Abusievelijk is deze reeks doorgetrokken tot 2019 en verder, 
terwijl de tijdelijke maatregel tot en met 2018 was. Dit is met deze bijstelling hersteld. 
 
Toename juridische capaciteit 
Zoals wordt toegelicht in het programma Serviceorganisatie is er voor 2016 en 2017 sprake 
van een toename van de juridische capaciteit. De dekking van het knelpunt wordt gevonden 
door efficiency maatregelen binnen Juridische zaken en de programma's. Voor dit programma 
gaat het om € 75. 
 
Beheer en onderhoud fietsenstalling Blaak 
De kosten voor beheer en onderhoud van de fietsenstalling Blaak worden doorbelast naar 
product Parkeren. 
 
Democratische vernieuwing 
Met deze ramingsbijstelling wordt bijgedragen aan de dekking van het budget voor de 
uitvoering van het programma democratische vernieuwing bij het programma Bestuur en 
Dienstverlening. 
 
Reserves 
Onttrekking bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 
Voor het product Wegen en Openbare verlichting en het product Water en groen zijn de lasten 
waarvoor de bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden als dekking dient voor 2016 als 
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gevolg van exogene aard bijgesteld. Voorgesteld wordt dienovereenkomstig de onttrekking 
2016 aan de bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden met € 1,7 mln te verhogen 
 
Actualisatie onttrekking IFR 
Bij de afroming van de omslagrente is ook het budget van de IFR-activa gekort. Om tot een 
budgettair neutrale mutatie te komen wordt de onttrekking aan het IFR geactualiseerd. 
 
Actualisatie kapitaallasten 
Dit betreft een bijstelling van de kapitaallasten binnen het product Wegen en Openbare 
verlichting. 
 
Technische wijzigingen 
Indexering  
Vanaf 2017 tot en met 2020 zijn de budgetten voor belasting, leges, materieel, subsidies en 
personeel geïndexeerd. Dit levert voor het programma een budgetverhoging op van € 184 in 
2017 tot € 186 in 2020. 
 
Verlaging omslagrente  
In 2015 heeft het college besloten om de omslagrente naar beneden bij te stellen. De 
verwerking daarvan vindt in deze Voorjaarsnota plaats. De wijziging gaat in per 1 januari 2017 
en is meerjarig. 
 
Budgetbijstelling Afvalinzameling 
Binnen het product Afvalinzameling zijn op basis van de realisatie 2015 en voortschrijdend 
inzicht zowel de baten als de lasten bijgesteld. De post voor inhuur is verhoogd met € 618. 
Hiertegenover staan hogere opbrengsten (€ 303) en een neerwaartse bijstelling van diverse 
andere kostenbudgetten. 
 
Budgetbijstelling Havenbekkens en Vuilvissen 
Binnen het product Reiniging heeft actualisatie van het calamiteitenbudget Havenbekkens 
plaatsgevonden. Op basis van voortschrijdend inzicht is een deel van dit budget ingezet voor 
inhuur ten behoeve van de activiteit vuilvissen. 
 
Bestedingsanalyse 
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op inkoop en wordt toegelicht in de paragraaf 
bedrijfsvoering. In de voorjaarsnota is van deze besparing meerjarig € 8,7 mln verwerkt in de 
programma’s en producten. Dit leidt binnen dit programma tot lagere lasten van € 330.  
 
Doorbelasting product Parkeren  
Om te komen tot een meer zuivere parkeerbegroting, heeft een aantal technische 
verschuivingen in de begroting plaatsgevonden tussen het product Parkeren en product 
Reiniging (€ 6,6 mln) respectievelijk product Wegen en Openbare Verlichting (€ 5,5 mln). Het 
gaat hierbij om het schoonmaken, beheren en onderhouden van straatparkeerplaatsen. 
 
Diverse mutaties 
Dit betreft diverse kleinere technische mutaties waaronder: 

- Overheveling van kosten van licenties en systemen voor het concernbrede CRM-
systeem (ter ondersteuning van de verschillende accountmanagement activiteiten) 
naar het product Rotterdamse Serviceorganisatie, waar het systeem in beheer is. 



83 
 

- Overheveling van budgetten tussen product Wegen en Openbare Verlichting en 
product Water en groen. 

- Bijstelling van de doorbelasting vanuit het product Werk. Dit betreft gedetacheerde 
WSW-medewerkers. 

- Correctie doorberekende uren inhuur. 

- Bijstelling van de apparaatslasten onder meer als gevolg van organisatie-
ontwikkelingen. 

- Bijstelling van de doorbelasting vanuit Roteb Lease. 

- Een aantal post-actieven wordt incl. budget overgeheveld naar BCO/VOIL. 
 
 
Specificatie producten baten en lasten na verwerking 
     

Producten Begroting
2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Afvalinzameling 146.980 121.563 25.417 
 Reiniging 3.730 64.233 -60.503 
 Riolen en gemalen 63.803 55.718 8.085 
 Wegen en Openbare Verlichting 12.705 114.932 -102.227 
 Water en Groen 14.374 62.937 -48.563 
Totaal 241.593 419.384 -177.790 
 
 
5.11 Stedelijke inrichting 

Steigers op Zuid 
In het eerste kwartaal van 2016 is de aanpak ‘nazorg’ van start gegaan. Eigenaren van 300 
woningen zijn benaderd voor begeleiding bij het activeren van VvE’s en het opstellen van 
onderhoudsplannen. De aanpak ‘nazorg’ richt zich op eigenaren van woningen in o.a. de 
Millinxbuurt en aan de Dordtselaan die in het verleden zijn opgeknapt met subsidie en nu 
eerste signalen van achterstallig onderhoud vertonen. In 2016 zullen tevens de eigenaren van 
de overige 2.046 woningen benaderd worden voor een begeleidingstraject.  
 
Wonen 
In 2015 is de Kaart van de Stad opgesteld. Op basis van een trendanalyse zijn de 
belangrijkste ruimtelijke opgaven voor de toekomst op kaart gezet. De Kaart van de Stad is 
opgesteld na uitgebreide samenspraak met partijen in de stad. In 2016 is de Kaart van de Stad 
vrijgegeven voor consultatie met de omgeving. 
 
Als er voldoende handtekeningen verzameld worden, dan vindt in 2016 een referendum plaats 
aangaande de Woonvisie. Dit bepaalt mede het moment van vaststelling van de visie. 
 
Milieu 
Het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) eindigt eind 2016 maar in plaats 
van dat voor de restende NSL middelen eind 2015 een verplichting moet zijn aangegaan 
moeten deze middelen nu uiterlijk 31 december 2016 zijn besteed. Voor de projecten waar dit 
van toepassing is wordt de begroting aangepast. 
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Collegetarget 
 

Overzicht voortgang targets en prestatie-
indicatoren 

  2015/ 
nulmeting 

2016 Eindwaarde 

Collegetarget Mijlpaal  9,6%    10,4% 

Realisatie  9,5% 
(01/01/2015) 

    

Prestatie-indicator Mijlpaal       

Realisatie       

Prestatie-indicator Mijlpaal       

Realisatie       

 
Per 1 januari 2015 bedroeg het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen in de benoemde 
wijken 9,5%. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe gegevens bekend. Rapportage over de 
stand van de target is ieder jaar op zijn vroegst mogelijk aan het eind van het tweede kwartaal.  

 
Inzet middelen programma  
 
       
 Stedelijke inrichting 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal baten 31.512 22.902 22.301 20.286 20.236 19.783

Bijdragen rijk en mede-overheden 12.515 10.036 9.540 7.526 7.476 7.023

Financieringsbaten 215 0 0 0 0 0

Opbrengsten derden 19.081 12.820 12.760 12.760 12.760 12.760

Overige baten -299 45 1 0 0 0

Totaal lasten 95.763 120.595 107.227 86.780 83.658 81.392

Apparaatslasten 25.524 29.213 27.443 27.385 27.385 27.385

Inhuur 987 4.642 -731 -731 -731 -731

Overige apparaatslasten 1.044 1.198 4.648 4.521 4.521 4.521

Personeel 23.493 23.373 23.526 23.595 23.595 23.595

Interne Lasten 12.089 10.667 8.824 7.577 7.589 7.589

Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

11.636 12.084 11.339 10.421 10.434 10.434

Overige doorbelastingen 453 -1.418 -2.515 -2.845 -2.845 -2.845

Programmalasten 58.150 80.715 70.960 51.818 48.684 46.418

Financieringslasten 0 0 0 0 0 0

Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

1.394 9.358 7.051 2.977 10.355 10.440

Kapitaallasten 1.619 1.297 1.377 1.542 1.583 1.509

Overige programmalasten 32.250 63.329 56.893 41.662 31.108 28.831

Sociale uitkeringen -118 0 0 0 0 0

Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

23.004 6.731 5.639 5.637 5.637 5.637

Saldo voor reservering -64.251 -97.693 -84.926 -66.494 -63.422 -61.609

Onttrekking aan reserves 14.824 40.439 28.947 12.665 11.712 9.898
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Bestemmingsreserve Duurzaam 2.030 1.810 660 30 30 30

Bestemmingsreserve 
Duurzaamheid gebieden 

0 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds Rotterdam 
(IFR) 

2.694 16.303 13.862 1.108 661 661

Bestemmingsreserve ISV-3 8.346 10.189 3.725 1.163 2.737 2.737

Bestemmingsreserve RCP 
Groene Daken 

0 80 137 80 0 0

Bestemmingsreserve 
Taakmutaties Gemeentefonds 

1.754 12.058 10.563 10.283 8.283 6.470

Vrijval reserves 3.341 2.800 2.100 0 0 0

Bestemmingsreserve Duurzaam 327 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Duurzaamheid gebieden 

14 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Vereveningsfonds bouwleges 

3.000 2.800 2.100 0 0 0

   
Saldo na reservering -46.086 -54.454 -53.879 -53.830 -51.711 -51.711

 
 
 
Aansluiting met voorgaande begroting

         

 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020

Oorspronkelijke begroting -53.891 -54.664 -57.141 -55.909 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 1.601 3.059 4.259 459 -55.450

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -2.164 -2.274 -948 3.740 3.740

Totaal bijgestelde begroting -54.454 -53.879 -53.830 -51.711 -51.711

 
Bijstellingen programma (x1000)

       

Bijstellingen  Stedelijke inrichting 2016 2017 2018 2019 2020 

Bezuinigingen 320 320 320 3.120 3.120

Lucht en Geluid 0 0 0 900 900

Duurzaam 0 0 0 900 900

Particuliere voorraad Zuid 0 0 0 1.000 1.000

Aanpak huisjesmelkers 320 320 320 320 320

Intensiveringen -890 -2.594 -2.344 -448 -448

Duurzaam 0 -1.000 -1.000 0 0

Funderingsloket 0 -448 -448 -448 -448

Rotterdam wet, uitbreiding screening 0 -507 -507 0 0

intensivering huisvesting statushouders -890 -640 -390 0 0

Renovatie Gymnasium op Zuid van 
Steigers 

0 0 0 0 0

Ramingsbijstellingen -2.410 -980 20 0 0

Monumenten -65 0 0 0 0

Kansrijke Wijken -613 0 0 0 0
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Skeave Huise  -206 0 0 0 0

Rivierzone en ecologie  -500 -200 0 0 0

C2 deponie 0 -800 0 0 0

Luchtmiddelen -750 0 0 0 0

Geluid -321 0 0 0 0

Voorziening stads Vastgoed 45 0 0 0 0

Programma Citylab 0 20 20 0 0

Reserves 0 0 0 0 0

Getijdenpark, Brienenoord de Esch 0 0 0 0 0

Rivierzones 0 0 0 0 0

Mallegat 0 0 0 0 0

 ISV middelen product Milieu 0 0 0 0 0

Bijstellen budgetten Bodem en RAL 0 0 0 0 0

RCI en Groene Daken  0 0 0 0 0

Overheveling Boergoensehof 0 0 0 0 0

Taakmutaties 382 341 342 347 347

Milieu Taakmutatie gemeentefonds BRZO 382 341 342 347 347

Technische wijzigingen 434 639 714 721 721

Totaal -2.164 -2.274 -948 3.740 3.740

 
Toelichting  
 
Bezuinigingen 
Lucht en Geluid 
Vanaf 2019 was er jaarlijks € 1.400 miljoen beschikbaar voor uitvoering van de Koersnota 
Schone Lucht. Na verwerking van de bezuiniging is dit nog € 500. 
 
Duurzaam 
De meerjarenraming 2019 en 2020 die in de begroting 2016 was opgenomen is met 1,8 mln. 
verminderd. Na verwerking van de bezuiniging is er nog jaarlijks € 2,1 miljoen beschikbaar. 
 
Particuliere voorraad  
Het programma Particuliere voorraad wordt vanaf 2019 met € 1, 0 mln gekort. Er blijft vanaf 
2019 jaarlijks nog € 5,0 mln over voor uitvoering van dit programma. 
Daarnaast wordt er eenmalig in 2018 € 3,5 mln uit het programma gehaald. De middelen zijn 
bestemd om de beoogde locatie (Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis) te transformeren ten 
behoeve van de huisvesting van het gymnasium op Zuid. De toevoeging is nodig om de 
onrendabele top op dit project te kunnen financieren (zie ook product Onderwijshuisvesting). 
 
Aanpak huisjesmelkers  
Bij een beheerovername loopt de gemeente financieel risico bij de invordering van gemaakte 
beheerkosten op de eigenaar. In 2015 is één bestuurlijke boete opgelegd. Beheerovername is 
nog niet nodig geweest, omdat de betrokken eigenaren hun bezit zijn gaan opknappen. Dit wil 
niet zeggen dat in de toekomst geen beheerovername wordt verwacht. Na de structurele 
bezuiniging van € 320 blijft er € 50 beschikbaar voor proceskosten. Mocht een 
beheerovername aan de orde zijn, dan wordt hiervoor binnen de portefeuille budget geregeld. 
 
Intensiveringen 
Duurzaam 
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Naar aanleiding van het Klimaatakkoord Parijs zijn er in 2017 en 2018 extra middelen 
beschikbaar gesteld voor het Programma Duurzaam. De "plus" op het Programma Duurzaam 
heeft met name een focus op verdere energiebesparingsmogelijkheden voor de 
Rotterdammer, met name op het gebied van zonne-energie en het verduurzamen van de 
eigen organisatie.  
 
Funderingsloket 
In Rotterdam staan circa 10.000 particuliere woningen met een kwetsbare houten 
paalfundering waarvan een deel met een urgente herstelbehoefte. Ruim 70% van betrokken 
particuliere eigenaren zijn niet in staat de herstelkosten op de markt te financieren. Sinds 2014 
is de gemeente Rotterdam betrokken bij het oprichten van een landelijk fonds voor 
funderingsherstel. Met behulp van dit fonds wordt perspectief geboden aan eigenaren die niet 
op de markt terecht kunnen voor financiering van benodigd funderingsherstel. Hierdoor wordt 
bloksgewijze aanpak van woningen met slechte houten paalfunderingen mogelijk. Vanuit het 
huidige budget wordt er jaarlijks € 300 vrijgemaakt voor deze problematiek. Daarnaast wordt 
er € 448 toegevoegd als intensivering. 
 
Rotterdamwet, uitbreiding screening 
De gemeenten krijgen met screening van woningzoekenden een nieuwe wettelijke taak, 
hiervoor wordt in 2017 en 2018 € 507 extra beschikbaar gesteld De combinatie tussen de 
Rotterdamse praktijk en deze nieuwe wettelijke basis betekent dat niet screenen in Rotterdam 
geen optie is.  
 
Vervolgens vergt screenen op basis van de nieuwe “Rotterdamwet” extra inzet van mensen. 
Dit komt door: 

 noodzaak tot extra capaciteit voor de hele beleidscyclus; 
 een grotere hoeveelheid verzoeken; 
 meer bezwaar en beroep; 
 meer handhaving. 

 
Huisvesting statushouders 
In het bestuursakkoord van de VNG staat dat vanwege de verhoogde asielinstroom sinds eind 
2015 de mogelijkheid is geboden om het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) voor 
de duur van 2 jaar in te zetten. In de Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2020 is de 
ambitie verwoord om een pilot- GVA uit te voeren. Met het beschikbaar gestelde budget is 
huisvesting van 120 statushouders voorzien. Tot en met 2018 wordt hiervoor in totaal € 1,9 
miljoen beschikbaar gesteld. 
 
Ramingsbijstellingen 
Monumenten 
In de oorspronkelijke begroting 2016 is eenmalig € 500 beschikbaar gesteld en structureel € 
250. Hier wordt in 2016 eenmalig € 65 aan toegevoegd. Met de beschikbare middelen kan in 
2016 gestart worden met het werken aan de door college en raad gewenste ambities. 
 
Kansrijke wijken  
In de begroting 2015 t/m 2018 is voor Kansrijke Wijken voor deze collegeperiode jaarlijks € 1,1 
mln beschikbaar gesteld. Vanuit de onderbesteding in 2015 is een bedrag van € 613 nodig om 
de projecten te realiseren waarvoor inmiddels verplichtingen zijn aangegaan in de negen 
prioritaire wijken. Het gaat om verplichtingen voor verbetering en uitbreiding van speel- en 
groenvoorzieningen, de subsidieregeling Fietsparkeren en vergroening van schoolpleinen. 
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Bijstelling Skaeve Huse 
In de begroting 2015 t/m 2018 is besloten tot het uitvoeren van het project Skaeve Huse. Er 
zijn middelen beschikbaar gesteld van totaal € 1,4 mln verdeeld over meerdere jaren. In 2015 
is een locatie gekozen en is een uitgebreid participatietraject doorlopen. Het budget van 2015 
laat een onderbesteding zien van € 206. Deze middelen zijn nodig om in 2016 tot 
daadwerkelijke realisatie te komen. 
 
Bijstelling Rivierzone en ecologie  
In 2015 is € 1,6 mln beschikbaar gesteld voor Rivierzones. Het geld dient onder andere voor 
de korte termijn verbeteringen langs het Maasparcours, ‘quick wins’ langs de Rotte en een 
bijdrage aan de bochtafsnijding van de Schie. De realisatie van de lasten is lager door 
aanpassing van de planvorming en door de gewijzigde situatie. De al aangegane 
verplichtingen schuiven door naar 2016 en 2017.  
 
C2 deponie 
Al jarenlang bevindt zich op de Maasvlakte een zwaar vervuilde, voormalige vuilstort die in 
beheer is van de gemeente, de zogenaamde C2-deponie. De jaarlijkse beheerkosten van 
deze vuilstort zijn € 800. Het beheer van de stort wordt op enig moment overgedragen aan de 
Provincie Zuid-Holland maar de stort voldoet niet aan de eisen die de Provincie daaraan mag 
stellen, dus de overdracht is nog onderwerp van bespreking. 
 
Lucht 
In 2015 is € 1,8 mln beschikbaar gesteld voor uitvoering van de Koersnota Schone Lucht. 
Hierin staan de ambities en de belangrijkste maatregelen voor verbetering van de 
luchtkwaliteit in Rotterdam. De middelen die vanuit de intensivering zijn toegevoegd, zijn 
grotendeels ingezet om de milieuzone in te richten en voor de uitvoering van de Sloopregeling. 
Om aan de toename van verzoeken voor subsidies te kunnen voldoen is in 2016 € 750 extra 
nodig.  
 
Geluid 
In 2015 is € 321 van de DCMR terugontvangen. Om deze middelen alsnog te kunnen inzetten 
voor geluid beperkende maatregelen, zoals het oorspronkelijke doel was, wordt dit bedrag in 
2016 toegevoegd aan het budget voor geluid. 
 
Voorziening stads Vastgoed 
De voorziening Stadsvastgoed is in het verleden gevormd ter dekking van risico’s met 
betrekking tot toegezegde bijdragen van derden. In de loop van 2015 is de liquidatie van de 
NV Stasvastgoed verwerkt. Als gevolg hiervan kan het resterende saldo van de voorziening ad 
€ 45 vrijvallen. 
 
Dekking binnen programma Citylab 
Met deze ramingsbijstelling wordt bijgedragen aan de dekking van het budget voor de 
uitvoering van het programma Citylab bij het programma Bestuur en Dienstverlening 
 
Reserves 
Er zijn diverse saldoneutrale mutaties in dit programma. Per product worden de mutaties in 
baten en lasten voor 2016 toegelicht. Daarnaast is bij verschillende reserves sprake van een 
actualisatie van de planning van de begrote onttrekkingen in de jaarschijven. Dit leidt niet tot 
een saldomutatie. 
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Taakmutatie  
Milieu Taakmutatie gemeentefonds BRZO 
Vanwege de overdracht van het bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen (Besluit Risico 
Zware Ongevallen 1999) en RIE-4-installaties (Richtlijn Industriële Emissie-categorie 4) van 
gemeenten naar provincies wordt de algemene uitkering verlaagd. Deze taken worden 
uitgevoerd door DCMR en de taakwijziging leidt tot een lagere bijdrage aan DCMR.  
 
Technische wijzigingen  
Indexering  
Vanaf 2017 tot en met 2020 zijn de budgetten voor belasting, leges, materieel, subsidies en 
personeel geïndexeerd. Dit levert voor het programma een budgetverhoging op van € 35 in 
2017 tot € 47 in 2020.  
 
Verlagen omslagrente 
In 2015 heeft het college besloten in de omslagrente naar beneden bij te stellen. De 
verwerking daarvan vindt in deze kaderbrief plaats. De wijziging gaat in per 1 januari 2017 en 
is meerjarig. 
 
Overheveling  
Vanuit dit programma wordt € 290 overgeheveld naar programma Serviceorganisatie voor het 
beheer van het systeem Dimpact. Dit systeem leidt tot een efficiëntere uitvoering en 
afhandeling van administratieve processen.  
 
Verdeling taakstellingen 
De taakstellingen voor Rotterdam in Ontwikkeling (onderdelen beleid en gebied) zijn verdeeld 
over de programma’s. Voor het programma Stedelijke Inrichting levert dit een budgetverlaging 
op van € 56 in 2016 tot € 616 in 2020. 
 
Specificatie producten baten en lasten na verwerking 
Producten Begroting

2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Vergunningen en toezicht 38.867 47.458 -8.591 
 Ruimte en wonen 8.498 29.136 -20.638 
 Milieu 16.744 37.690 -20.945 
 Duurzaam 2.032 6.312 -4.280 
Totaal 66.141 120.595 -54.454 
 
 
5.12 Ruimtelijke ontwikkeling 

Toelichting 
 
Binnenstad  
Voorlopig Ontwerp Coolsingel 
Het in september 2015 gelanceerde Voorlopig Ontwerp voor de Coolsingel wordt verder 
uitgewerkt tot Definitief Ontwerp. De stakeholders werden betrokken in verschillende 
bijeenkomsten nadat in oktober 2015 een stadsgesprek had plaatsgevonden. De nadere 
uitwerking geschiedt in samenspraak met diverse betrokkenen en belanghebbenden zoals 
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eigenaren, ondernemers, RET, evenementenorganisaties, hulpdiensten en politie, 
Bomenridders, Fietsersbond, nutsbedrijven, hoogheemraadschap etc.  
 
Stadionpark  
Voor de Gebiedsvisie Stadionpark heeft de afgelopen periode een uitgebreid communicatie- 
en participatietraject plaatsgevonden waarbij op zeer brede schaal is gevraagd om te reageren 
op de concept-Gebiedsvisie. In het derde kwartaal van 2016 wordt de Gebiedsvisie, samen 
met de businesscase rond Feyenoord City en het pakket aan infrastructurele maatregelen aan 
de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. 
 
Tevens is met Feyenoord een intentieovereenkomst gesloten voor de realisatie van een 
nieuwe trainingsaccommodatie voor de Betaald Voetbalorganisatie (BVO) op de locatie van de 
voormalige voetbalvereniging Hillesluis, en de realisatie van een nieuwe accommodatie voor 
de jeugdopleiding van de BVO en Sportclub Feyenoord op de Sportcampus-West. 
 
Medio maart heeft Feyenoord met de bekendmaking van de voorkeurslocatie aan de Maas 
gekozen voor nieuwbouw met daaraan gekoppeld aanvullend programma (Feyenoord City). 
Feyenoord zal naar verwachting nog voor de zomer haar businesscase afronden. In nauw 
overleg met Feyenoord zal de gebiedsontwikkeling rond het nieuwe stadion op het gebied van 
infrastructuur en aanvullend programma vormgegeven worden. 
 
Hart van Zuid 
De gemeenteraad heeft op 18 februari 2016 ingestemd met de financiële toets en op 28 april 
2016 is Financial Close bereikt. Mede op basis hiervan is op 1 mei 2016 de realisatiefase van 
start gegaan, waarbij o.a. voor het Hoornbeeck (januari 2016) en voor het zwembad (maart 
2016) de omgevingsvergunning zijn verleend. 
 

Inzet middelen programma  
       
 Ruimtelijke ontwikkeling 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal baten 176.584 229.832 241.997 214.423 208.789 203.720

Bijdragen rijk en mede-
overheden 

-19.387 12.886 4.676 10.068 10.068 10.068

Financieringsbaten 96 2 2 2 2 2

Opbrengsten derden 156.660 202.756 193.939 190.421 184.182 182.876

Overige baten 39.215 14.187 43.379 13.932 14.536 10.773

Totaal lasten 195.308 307.946 267.325 221.680 214.376 215.696

Apparaatslasten 75.795 69.006 68.049 67.300 67.300 67.300

Inhuur 8.910 2.488 -95 -407 -407 -407

Overige apparaatslasten 2.716 2.836 3.803 4.016 4.016 4.016

Personeel 64.169 63.682 64.341 63.691 63.691 63.691

Interne Lasten -95.883 -91.676 -110.525 -109.881 -110.683 -110.683

Beleidspecifiek vastgoed -93.003 -101.359 -102.427 -101.433 -101.587 -101.587

Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

31.554 31.938 30.306 28.668 28.704 28.704

Overige doorbelastingen -34.435 -22.255 -38.403 -37.117 -37.800 -37.800

Programmalasten 215.397 330.616 309.800 264.261 257.758 259.078

Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

50.972 128.833 127.983 101.250 103.169 105.469

Kapitaallasten 117.865 97.609 89.669 90.219 87.838 86.941
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Overige programmalasten 42.914 102.555 91.762 72.745 64.570 64.487

Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

3.646 1.618 386 47 2.182 2.182

Saldo voor reservering -18.724 -96.114 -25.328 -7.256 -5.587 -11.976

Onttrekking aan reserves 72.111 76.113 32.125 15.202 11.786 17.841

Bestemmingsreserve 
Buitenruimte gebieden 

19 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Duurzaamheid gebieden 

0 50 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Economie 
gebieden 

18 25 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Infrastructuur 

4.647 5.391 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Inrichting 
Buitenruimte gebieden 

258 1.407 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Investeringen Rozenburg 

1.707 2.050 1.016 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds Rotterdam 
(IFR) 

35.760 50.146 19.134 9.220 6.829 6.829

Bestemmingsreserve ISV-3 21.000 12.925 7.233 6.540 5.590 10.685

Bestemmingsreserve 
Leegstandsrisico 

750 1.150 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Maatschappelijke Participatie 
gebieden 

355 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Nationaal 
Programma Rotterdam Zuid 

4.802 100 5.284 0 0 960

Bestemmingsreserve 
Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) 

1.683 -24 -632 -632 -632 -632

Bestemmingsreserve Sport 
gebieden 

582 153 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Stadsinitiatief 

0 1.453 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Stadsinitiatief Luchtsingel 

200 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Stelselwijziging Afschrijving 
Vastgoed 

157 1.000 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Taakmutaties Gemeentefonds 

96 137 91 74 0 0

Bestemmingsreserve Vastgoed 
gebieden 

71 150 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Wijkveiligheid gebieden 

7 0 0 0 0 0

Toevoeging aan reserves 1.671 1.843 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Infrastructuur 

600 300 0 0 0 0

Bestemmingsreserve ISV-3 1.071 1.543 0 0 0 0

Vrijval reserves 17.735 4.000 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Infrastructuur 

9.600 4.000 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Inrichting 
Buitenruimte gebieden 

213 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve ISV-3 6.094 0 0 0 0 0
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Bestemmingsreserve 
Leegstandsrisico 

100 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Nationaal 
Programma Rotterdam Zuid 

1.456 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Vastgoed 
gebieden 

272 0 0 0 0 0

   
Saldo na reservering 69.451 -17.844 6.797 7.945 6.200 5.866

 
Aansluiting met voorgaande begroting

         

 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020

Oorspronkelijke begroting 3.987 7.956 3.058 2.171 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -1.084 -1.846 -3.038 762 2.933

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -20.746 688 7.926 3.267 2.933

Totaal bijgestelde begroting -17.844 6.797 7.945 6.200 5.866

 
Bijstellingen programma (x1000)

       

Bijstellingen  Ruimtelijke 
ontwikkeling 

2016 2017 2018 2019 2020 

Intensiveringen -800 -1.400 -850 -850 -850

Dierenasiel   
    

0 -550 0 0 0

Gebiedsontwikkeling CS -300 0 0 0 0

Aantrekkende markt SO -500 -850 -850 -850 -850

Ramingsbijstellingen -20.069 -4.534 2.625 -1.985 -2.276

Hart van Zuid -92 -92 -92 -92 -92

Schiekadeblok 320 -2.080 -2.080 0 0

Onderhoud MOP -3.800 0 0 0 0

Leegstand onderwijsportefeuille -3.500 -1.750 0 0 0

Kostprijsdekkende huur Cultuur -700 -700 -700 -700 -700

Zelfbouw  -100 -150 -150 0 0

BTW/OZB RET -4.098 -616 -616 -616 -616

Vrijval reserve Infrastructuur  4.000 0 0 0 0

BBV-wijzigingen grondexploitaties  -9.000 0 0 0 0

Rentelasten GR Grondbank Zuidplaspolder -1.556 -1.520 -1.460 -1.450 -1.260

P+R Beverwaard -1.543 0 0 0 0

Bestuursopdracht Parkeren 0 0 0 0 0

Opbrengst verkopen vastgoed 0 2.250 7.600 700 220

Gebruik concernhuisvesting 0 124 123 173 172

Reserves 0 -54 -54 -54 -170

Extra Afschrijving Cruise-Terminal 
Wilhelminakade 699 ivm Waardedaling 
Boekwaarde 

0 0 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve 
leegstandsbeheer 

0 0 0 0 0
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Overhevelen budgetten Zuiderziekenhuis 
van GO naar GZ 

0 0 0 0 0

Actualisatie onttrekkingen aan 
bestemmingsreserves 

0 0 0 0 0

IFR raming meerjarig  0 0 0 0 0

Onttrekking Bestemmingreserves Diverse 0 0 0 0 0

Skatepark II  0 0 0 0 0

RIF 010 0 0 0 0 0

Overheveling Boergoensehof 0 0 0 0 0

Werkpakket 2016 niet-B&W-gefinancierde 
projecten 

0 0 0 0 0

Werkpakket 2016 niet-B&W-gefinancierde 
projecten - tegenboeking  
     

0 0 0 0 0

Onttrekking BS 4 naar 3,5% 0 -54 -54 -54 -170

Actualisatie onttrekkingen en 
bestemmingsreserves aanvulling 

0 0 0 0 0

Technische wijzigingen 123 6.676 6.205 6.156 6.229

Totaal -20.746 688 7.926 3.267 2.933

 
TOELICHTING 
 
Intensiveringen 
 
Dierenasiel 
Het huidige dierenasiel is sterk verouderd, de locatie zelf biedt geen mogelijkheden om uit te 
breiden en is ingesloten tussen een aantal functies/gebouwen. Om verhuizing naar een 
nieuwe locatie mogelijk te maken worden incidenteel middelen ter beschikking gesteld.  
 
Gebiedsontwikkeling CS 
Een gemeentelijke investeringsbijdrage wordt geleverd voor de verbetering van de 
veiligheidssituatie in de ondergrondse fietsenstalling en voor maatregelen bij de elektrische 
aansluiting van het LED scherm in de Zuidhal in het kader van brandveiligheid. Beide kwesties 
liggen direct in het verlengde van de ingebruikname van het project Rotterdam Centraal. 

 
Aantrekkende markt SO  
Rotterdam heeft, als zoveel steden, magere jaren achter de rug. Zeker waar het gaat om de 
ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Na de recessie trekt de markt weer aan. De 
bouwproductie loopt op en bedrijvigheid neemt toe. We zien dan ook dat het werk bij de 
gemeente flink toeneemt om deze nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Daarom wordt ingezet 
op extra ambtelijke capaciteit. 

 
Ramingsbijstellingen 
 
Hart van Zuid 
Er is € 92 structureel in de begroting opgenomen ter compensatie voor verhoogde OZB-lasten 
van het AHOY-complex. 
 
Schiekadeblok 
Als gevolg van teruglevering van eerder in erfpacht uitgegeven gronden, ontstaan structurele 
rentelasten met een omvang van € 2,1 mln per jaar. Hiervoor was in de begroting voor het jaar 
2016  € 2,4 mln opgenomen. Het surplus ad € 320 wordt als ramingsbijstelling ingezet ten 
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behoeve van het algemene beeld. Voor de jaren 2017 en 2018 wordt circa € 2,1 mln per jaar 
toegevoegd ter dekking van de rentelast. 
 
Piek onderhoudskosten binnen MOP vastgoed 
De onderhoudsbegroting gaat uit van een jaarbudget, terwijl de huurinkomsten zijn gebaseerd 
op gemiddelde onderhoudskosten uit de Meerjaren Onderhouds Planning (MOP). Hierdoor 
ontstaat een verschil. Er is in beeld gebracht hoe de onderhoudskosten meerjarig zullen 
verlopen en wanneer de pieken en dalen worden verwacht. In 2016 wordt een piek verwacht. 
Om deze op te kunnen vangen wordt € 3,8 mln aan het onderhoudsbudget toegevoegd.  
 
Leegstand onderwijsportefeuille vastgoed 
In samenwerking met de schoolbesturen wordt gewerkt aan een optimalisatie van het 
gebouwenbestand door clustering van gebruik. Neveneffect is dat dit leidt tot leegstaande 
gebouwen binnen de vastgoedportefeuille. De intentie is deze gebouwen te verhuren of af te 
stoten. Hierbij is de ervaring dat deze gebouwen in de praktijk lastig snel te verhuren zijn 
vanwege hun bestemming dan wel specifieke bouw en hierdoor ook minder snel geschikt zijn 
voor collectief particulier ondernemerschap, transformatie dan wel verkoop. In de begroting 
zijn de kosten voor de verwachte leegstand verwerkt met respectievelijk € 3,5 mln (2016) en € 
1,8 mln (2017). 
 
Kostprijs dekkende huur cultuurportefeuille vastgoed 
Bij de in 2006 verzelfstandigde kunstinstellingen is nog sprake van langlopende 
huurcontracten die niet kostendekkend zijn en ook niet zomaar opengebroken kunnen worden. 
Het “gat” in de kostendekkendheid van de cultuurportefeuille als gevolg van deze contracten is 
inmiddels teruggebracht tot € 0,7 mln. structureel. 
 
Zelfbouw 
De uitgaven voor het programma zelfbouw waren in 2015 lager dan begroot, dit komt o.a. 
doordat het team pas compleet en volledig operationeel was in de loop van het jaar. Tevens 
zijn de kosten voor werving, communicatie en marketing inclusief de zelfbouwmakelaar en -
balie pas volledig noodzakelijk in de periode 2016-2018. In die periode start de meerderheid 
van de projecten en zijn de meeste middelen nodig. Derhalve zijn deze middelen 
doorgeschoven naar de komende jaren. 
 
OZB-lasten RET 
Bij de verzelfstandiging van de RET is contractueel vastgelegd dat de RET de aanslagen OZB 
zal betalen en dat de totaalbedragen voor de RET niet veranderen. De waardering geschiedt 
inclusief BTW zoals wet en jurisprudentie die voorschrijven. Vanwege de verzelfstandiging 
wordt de waardegrondslag verhoogd met 21%. Hiermee is bij de verzelfstandiging geen 
rekening gehouden. Het tariefverschil komt naar verwachting voor rekening van de gemeente 
Rotterdam. 
 
Vrijval Rotterdam Centraal 
De herprognose 2015 van het project Rotterdam Centraal en de daarop uitgevoerde risico- en 
ramingsanalyse geven als uitkomst, dat door de toegenomen zekerheid binnen het project 
zowel het project onvoorzien als de onzekerheidsreserve verder verlaagd kunnen worden 
 
BBV-wijzigingen grondexploitaties 
Vanuit de commissie BBV zijn voor grondexploitaties nieuwe stellige uitspraken uitgevaardigd 
die met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 zijn ingegaan. De financiële impact van de 
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aanpassing van de omslagrente (4%) naar rente over aangetrokken vermogen (2%) en het 
niet meer kunnen activeren van voorbereidingskosten NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen 
Gronden, ook wel Grondexploitaties in Voorbereiding) is volgens de huidige inzichten 
verwerkt, zicht op de definitieve impact wordt in de loop van 2016 verwacht. 
 
Rentelasten Grondbank Zuidplaspolder 
De gemeente Rotterdam neemt voor 40% deel in de Grondbank Zuidplaspolder. De 
boekwaarde van de door de grondbank verworven gronden is als gevolg van de economische 
crisis hoger dan de huidige marktwaarde. De jaarlijkse rentekosten over de boekwaarde zijn 
op voordracht van de accountant niet in een voorziening opgenomen maar in de begroting 
verwerkt. 
 
P+R Beverwaard 
Tijdens de accountantscontrole is gebleken dat er € 1,5 mln meer aan lasten voor het project 
P+R Beverwaard zijn toegerekend aan de ISV-reserve-dan noodzakelijk. Deze middelen zijn 
vrijgevallen in het jaarresultaat 2015, maar behoren echter weer aan de ISV-reserve te worden 
toegevoegd. In 2016 wordt daarom € 1,5 mln gedoteerd.  
 
Opbrengst verkopen 
De opbrengst van verkoop van panden zijn meerjarig naar boven bijgesteld naar aanleiding 
van een herijking van de verkoopstrategie 
 
Gebruik Concernhuisvesting 
Het college heeft in 2015 besloten tot een herijking van de totale businesscases van het 
programma Concernhuisvesting. Als gevolg van deze herijking is een actualisatie op de 
dekking binnen het product Concernhuisvesting doorgevoerd. Deze wordt verdeeld over de 
diverse programma’s.  
 
Reserves 
 
Reserve dekking Kapitaalslasten 
Als gevolg van de tariefsverlaging voor de omslagrente (zie kopje omslagrente) is het niet 
meer noodzakelijk voor de verlaging een onttrekking uit een bestemmingsreserve te doen ter 
dekking van de kapitaalslasten. Daarom is de onttrekking naar beneden bijgesteld. Dit levert 
een nadelig effect op van € 54 in 2017 oplopend naar € 170 in 2020. Dit wordt gecorrigeerd op 
de overheveling van middelen naar het  programma Algemene middelen. 
 
Overige reserves 
Er zijn diverse saldoneutrale mutaties in dit programma. Per product worden de mutaties in 
baten en lasten voor 2016 toegelicht. Daarnaast is bij verschillende reserves sprake van een 
actualisatie van de planning van de begrote onttrekkingen in de jaarschijven. Dit leidt niet tot 
een saldomutatie. 
 
Technische Mutaties 
 
Indexering 
Vanaf 2017 tot en met 2020 zijn de budgetten voor belastingen, leges, materieel, subsidies en 
personeel geïndexeerd. Dit levert voor het programma een budgetverlaging op. 
 
Omslagrente  
Volgens afgegeven richtlijn is de mutatie van de verlaagde omslagrente, van 4% naar 3,5%, 
verwerkt in de begroting. De rente op product Grondzaken is vanwege specifieke BBV-
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regelgeving verlaagd naar 2%. Als gevolg van deze tariefsdalingen wordt in 2017 € 5.535 
overgedragen aan programma Algemene middelen. Dit loopt op naar een bedrag van € 5.626 
in 2020. 
 
Verdeling taakstellingen 
De taakstellingen voor Rotterdam in Ontwikkeling (onderdelen beleid en gebied) en de 
taakstelling voortkomend uit de bestedingsanalyse zijn verdeeld over de programma’s. Voor 
het programma Ruimtelijke Ontwikkeling levert dit een budgetverlaging op van € 45 in 2016 tot 
€ 559 in 2020 
 
Clusteroverhead 
Als gevolg van herschikking van budgetten en de aanpassing van de clusteroverhead is een 
aanpassing op het financieel kader van Ruimtelijke Ontwikkeling doorgevoerd. Deze 
aanpassing levert in 2016 een budgetverlaging op van € 213. Voor de jaren 2017 en verder is 
sprake van budgetverhoging die varieert van € 557 in 2017 tot € 1.263 in 2020.  
 
Specificatie producten baten en lasten na verwerking 
     

Producten Begroting
2016 

Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Gebiedsontwikkeling 55.626 83.130 -27.505 
 Grondzaken 106.603 114.419 -7.816 
 Erfpacht 37.163 13.114 24.048 
 Commercieel vastgoed 43.608 40.419 3.189 
 Maatschappelijk vastgoed 46.637 57.122 -10.485 
 Projectmanagement en engineering 11.308 10.584 724 
Totaal 300.945 318.789 -17.844 
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5.13 Algemene middelen 

Doelen, context en ontwikkelen 
 
Een financieel gezonde gemeente zodat doelstellingen van andere programma's financieel 
gedekt zijn en gerealiseerd kunnen worden. 
 
Daarvoor is nodig: 
- een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief; 
- goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen; 
- een goede treasury-functie; 
- voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico's af te dekken; 
- verzekeringen, waarborgen tegen calamiteiten; 
- een gunstige lastendruk voor Rotterdamse burgers en ondernemers.  
 

Inzet middelen programma  
       
 Algemene middelen 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal baten 1.968.089 1.917.890 1.886.497 1.877.280 1.875.696 1.873.008

Belastingen 237.465 240.439 242.263 241.918 241.918 241.918

Bijdragen rijk en mede-
overheden 

1.489.581 1.509.559 1.490.713 1.484.528 1.484.827 1.483.105

Dividenden 109.657 107.816 98.784 100.098 101.439 101.439

Financieringsbaten 81.710 25.455 20.360 17.190 14.084 14.084

Opbrengsten derden 39.313 38.198 38.272 36.524 36.329 35.285

Overige baten 10.363 -3.577 -3.895 -2.978 -2.900 -2.823

Totaal lasten 53.837 89.816 78.453 62.896 64.729 61.464

Apparaatslasten 49.017 42.029 37.573 32.708 28.797 28.797

Inhuur 1.040 1.087 1.022 950 950 950

Overige apparaatslasten 1.786 637 644 651 737 737

Personeel 46.190 40.305 35.907 31.108 27.111 27.111

Interne Lasten -1.197 -686 -1.166 -1.671 -1.661 -1.661

Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

7.847 8.600 8.119 7.615 7.624 7.624

Overige doorbelastingen -9.044 -9.286 -9.286 -9.286 -9.286 -9.286

Programmalasten 6.017 48.472 42.046 31.858 37.594 34.328

Financieringslasten 60.542 74.067 69.793 72.859 70.560 70.560

Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

2.504 3.763 3.269 2.625 2.471 2.476

Kapitaallasten -87.712 -101.321 -84.571 -82.841 -80.595 -80.613

Overige programmalasten 26.268 67.987 49.627 35.285 41.228 37.976

Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0

Subsidies en 
inkomensoverdrachten 

4.415 3.977 3.929 3.929 3.929 3.929

Saldo voor reservering 1.914.252 1.828.075 1.808.044 1.814.384 1.810.967 1.811.544

Onttrekking aan reserves 61.586 96.090 117.969 30.375 1.607 0

Algemene Reserve 27.838 71.093 80.885 22.670 1.607 0
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Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds Rotterdam 
(IFR) 

0 0 17.000 0 0 0

Bestemmingsreserve Krimp 
(motie 31) 

32.228 23.475 18.563 6.183 0 0

Bestemmingsreserve RECP 1.521 1.521 1.521 1.521 0 0

Toevoeging aan reserves 213.031 92.817 82.055 38.028 26.889 30.157

Algemene Reserve 0 0 0 0 0 1.005

Bestemmingsreserve 
Buitenruimte gebieden 

3.839 239 239 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Doorontwikkeling Organisatie 

6.750 6.750 6.750 6.750 0 0

Bestemmingsreserve 
Investeringen Rozenburg 

811 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds Rotterdam 
(IFR) 

104.552 42.969 36.684 11.684 11.684 11.684

Bestemmingsreserve Krimp 
(motie 31) 

24.918 18.956 17.701 2.577 0 0

Bestemmingsreserve Sport 
gebieden 

70 70 70 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Taakmutaties Gemeentefonds 

12.612 8.468 8.468 8.468 8.468 8.468

Bestemmingsreserve WWB 
meerjarig 

43.300 0 0 0 0 0

Financieringsreserve 14.178 15.365 12.143 8.549 6.737 9.000

Kredietrisicoreserve 2.000 0 0 0 0 0

Vrijval reserves 38.301 15.702 12.986 10.380 9.000 9.000

Bestemmingsreserve 
Aanloopverliezen en frictie 

1.158 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Bommenregeling 

3.922 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Buitenruimte gebieden 

0 285 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Investeringsfonds Rotterdam 
(IFR) 

11.047 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve NUP 4.345 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Stelselwijziging Afschrijving 
Vastgoed 

286 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Taakmutaties Gemeentefonds 

869 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Voorbereidingskst Maastunnel 

65 0 0 0 0 0

Financieringsreserve 16.292 15.417 12.986 10.380 9.000 9.000

Intensivering Buitenruimte 
(449) 

317 0 0 0 0 0

    
Saldo na reservering 1.801.109 1.847.049 1.856.944 1.817.111 1.794.685 1.790.387
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Aansluiting met voorgaande begroting

         

 Aansluiting (saldo na 
reservering) 

2016 2017 2018 2019 2020

Oorspronkelijke begroting 1.842.865 1.817.783 1.783.835 1.777.260 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -760 -958 -1.002 -996 1.776.264

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-
2020 

4.945 40.119 34.277 18.420 14.123

Totaal bijgestelde begroting 1.847.049 1.856.944 1.817.111 1.794.685 1.790.387

 
Bijstellingen programma (x1000)

       

Bijstellingen  Algemene middelen 2016 2017 2018 2019 2020 

Bezuinigingen 400 14.500 14.500 14.500 14.500

Taakstelling onderbesteding 400 0 0 0 0

Gedeeltelijk uitkeren loon- en 
prijspeilcompensatie 

0 14.500 14.500 14.500 14.500

Intensiveringen 890 1.815 1.965 0 0

Asielakkoord: Taal en Integratie  0 1.175 1.575 0 0

Asielakkoord: Intensivering Huisvesting  890 640 390 0 0

Ramingsbijstellingen -10.687 -11.058 -6.558 -9.558 10.328

Loonbijstelling (cao) 0 -11.000 -9.500 -9.000 -9.000

Vrijval a.g.v. extrapolatie  0 0 0 0 20.586

Stelpost VJR 2015 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550

Dividendbijstellingen 10.321 0 0 0 0

Hogere opbrengsten OZB 92 92 92 92 92

Algemene uitkering Gemeentefonds 3.000 -6.000 -3.000 -6.500 -7.200

Liquidatie Stadsregio 1.000 0 0 0 0

Aanpassing omslagrente naar 3% 0 9.000 9.000 9.000 9.000

Invoering Individueel Keuze Budget -23.000 0 0 0 0

Bestedingsanalyse 2016 500 0 0 0 0

Bestuursopdracht Parkeren 400 400 400 400 400

Hogere opbrengsten belastingen 0 500 500 500 500

Consequenties invoering VPB -500 -500 -500 -500 -500

Asielakkoord: Decentralisatie AWBZ en 
Jeugdhulp  

500 0 0 0 0

Asielakkoord: Tegenprestatie  550 0 0 0 0

Reserves 15.571 44.274 35.698 22.449 -580

Actualisering omslagrente van 4% naar 
3,5%   

0 330 323 256 425

Bestemmingsreserve Krimp (motie 
31) 

2.818 2.562 2.225 0 0

Vrijval Financieringsreserve 0 0 0 0 0

Realisatie beheergebouw Sportplaza 0 0 0 0 0

Sluitpost Algemene Reserve 12.753 41.382 33.149 22.193 -1.005

Taakmutaties 1.392 2.805 931 1.085 63

Bijstelling Gemeentefonds -1.108 805 931 1.085 63
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Asielakkoord: Armoedebestrijding, 
educatie en maatschappelijke 
begeleiding 

1.500 2.000 0 0 0

Asielakkoord: Reïntegratie  1.000 0 0 0 0

Technische wijzigingen -2.621 -12.217 -12.259 -10.055 -10.187

Totaal 4.945 40.119 34.277 18.420 14.123

 
Bezuiniging 
 
Taakstelling onderbesteding 
Voor 2016 resteert nog een saldo van € 400; vooruitlopend op de definitieve invulling is dit 
vooralsnog opgenomen onder het product Beheer Algemene Middelen.  
 
Gedeeltelijk uitkeren loon- en prijspeilcompensatie 
Door niet de hele trend toe te rekenen aan de producten is het trendbedrag 2017 structureel 
bijgesteld met € 14,5 mln (van € 23,5 mln naar € 9 mln in 2017). 
 
Intensiveringen 
 
Asielakkoord 
In de meicirculaire Gemeentefonds 2016 is aangegeven dat landelijk € 381 mln wordt 
opgenomen in een decentralisatie-uitkering. Van die € 381 mln heeft Rotterdam recht op 
maximaal € 13,8 mln voor statushouders. Dit komt omdat het adagium geld volgt 
vergunninghouder wordt toegepast en dat de taakstelling te huisvesten vergunninghouders 
gelijk wordt gesteld aan de inwoneraantallen van gemeenten. Op dit moment is op voorliggend 
programma voor 2016 en komende jaren in totaal € 10,22 mln als baten opgenomen. De 
lasten zijn bij desbetreffende programma’s verwerkt. 
 
Ramingsbijstellingen 
 
Loonbijstelling (cao) 
Bovenop de begrote trend/inflatiecorrectie van € 12,5 mln zijn er extra structurele lasten van € 
11 mln in totaal € 23,5 mln in 2017. Deze aanvullende lasten worden veroorzaakt door de 
recent afgesloten CAO ‘gemeenteambtenaren 2016 t/m april 2017’ en door stijgingen van 
werkgeverspremies (zie ook ‘kopje’ bezuinigingen, onderdeel ‘correctie uitkering Trend 2017’).  
 
Vrijval a.g.v. extrapolatie 
De geraamde toevoeging op de algemene reserve in 2019 wordt geëxtrapoleerd naar 2020. 
Echter, deze geraamde toevoeging is gezien de hoogte van het weerstandsvermogen niet 
nodig. 
 
Stelpost Voorjaarsretraite 2015 
Dit knelpunt van € 3,55 mln. is bij de begroting 2016 structureel als stelpost ingeboekt bij het 
product Beheer Algemene Middelen. Bij deze voorjaarsnota vindt de afwikkeling plaats. 
 
Dividendbijstellingen 
Bij de vaststelling van het uit te keren dividend over 2015 in de Algemene vergaderingen van 
aandeelhouders (AvA’s) van BNG, Eneco en Schiphol is besloten om resp. € 100, € 8,6 mln 
en € 1,6 mln meer uit te keren dan de gemeente heeft begroot. Dit levert in 2016 een voordeel 
op van € 10,3 mln. 
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Hogere opbrengsten OZB 
Voor het plan Hart van Zuid wordt voorgesteld om een structureel hogere opbrengst OZB te 
ramen. 
 
Algemene uitkering Gemeentefonds 
Actualiseren van het Gemeentefonds levert in 2016 een mutatie op van € 3 mln voordelig, in 
2017 € 6 mln nadelig oplopend tot € 7,2 mln in 2020. Dit is inclusief een structurele negatieve 
stelpost van € 7,5 mln voor het verdiepend onderzoek "groot onderhoud sub-cluster 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)". 
 
Liquidatie uitkering Stadsregio 
In 2016 wordt nog een aanvulling op de reeds uitgekeerde afrekening op de Liquidatie 
Stadsregio van € 1 mln verwacht. 
 
Aanpassing omslagrente naar 3% 
De bijstelling van de omslagrente van 3,5% naar 3% levert een structureel voordeel op van € 9 
mln vanaf 2017. Vooralsnog wordt dit voordeel ingevuld als een vrijval van de 
Financieringsreserve voor het algemene beeld. Verdere uitwerking van de afroming van de 
interne rente vindt plaats bij Omissie 2017. 
 
Invoering Individueel Keuze Budget 
Met de invoering van het IKB is naar verwachting een bedrag van € 23 mln gemoeid. Dit 
betreft een incidenteel hogere last in 2016. 
 
Bestedingsanalyse 
In verband met de afwikkeling van de stelpost bestedingsanalyse 2016, die oorspronkelijk bij 
het product Beheer Algemene Middelen was gepositioneerd maar inmiddels geheel is ingevuld 
door de overige programma's resteert een restpost. Daarvan kan thans € 500 vrijvallen. 
 
Bestuursopdracht Parkeren 
In 2015 is Toezicht & Handhaving gestart met het rijden door de stad met scanauto's. Het 
gevolg is dat het aantal opgelegde parkeerboetes en ontvangen bezwaren is toegenomen. 
Voor het tijdig verwerken en afhandelen van deze werkvoorraad is extra inhuur nodig van 
€400. Deze inhuur kosten worden via de perceptiekosten vergoeding bij het product Parkeren 
in rekening gebracht. 
 
Hogere opbrengsten belastingen 
In de begroting is met ingang van 2017 € 500 aan hogere opbrengsten uit belastingen 
opgenomen.  
 
Consequenties invoering VpB 
Met ingang van 2016 zijn gemeenten op grond van hogere regelgeving verplicht 
vennootschapsbelasting (VpB) te betalen over die extern geleverde economische activiteiten 
waarover winst wordt behaald. De effecten voor het totale concern worden geraamd op 
structureel € 500k. Deze heffing heeft betrekking op de gemiddelde jaarwinst op externe 
leveringen door Roteb Lease. Het BBV schrijft voor de VpB-heffing van alle 
ondernemingsactiviteiten op te nemen, net als overhead, als één bedrag apart zichtbaar in het 
programmaplan en -verantwoording en in het overzicht van baten en lasten opgenomen 
worden.  
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Asielakkoord 
Zie intensiveringen. 
 
Reserves 
Actualisering omslagrente van 4% naar 3,5% 
De in de Voorjaarsnota 2015 opgenomen toevoeging en vrijval van € 9 mln aan de 
Financieringsreserve vanwege de verlaging van de omslagrente van 4% naar 3,5%, is 
vanwege het invullen van de renteverlaging bij de clusters, ongedaan gemaakt. 
In verband met een renteverlaging van 4% naar 3,5% wordt de onttrekking aan de 
Financieringsreserve verlaagd. Dit vindt zijn weerslag binnen het product Beheer Algemene 
Middelen voor hetzelfde bedrag. Daar een deel van deze mutaties eveneens betrekking 
hadden op de onttrekkingen bij de producten elders binnen het concern op het IFR, vindt dit 
zijn weerslag in de tegenboeking bij het Product Beheer Algemene Middelen, deze bedragen 
zijn concernbreed budgettair neutraal, de onttrekkingen worden verantwoord binnen de 
betreffende producten, de tegenboeking (€ 330 in 2017) is vooralsnog opgenomen onder de 
programmalasten van het product BAM. 
 
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 
Voor het product Van Werk naar Werk heeft onlangs een herijking plaatsgevonden van het 
financiële meerjarenbeeld. De begrote lasten zijn met € 3,5 mln. naar boven bijgesteld, 
hetgeen eveneens leidt tot een hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve Krimp. Dit 
wordt veroorzaakt door een lagere uitstroom van HPK-ers in 2015 dan verwacht. Er wordt op 
dit moment ingezet op bijsturingsmaatregelen zodat de bestemmingsreserve Krimp toereikend 
blijft.  
 
Vrijval Financieringsreserve 
In verband met de uniformiteit van verantwoording wordt voorgesteld de onttrekking aan de 
Financieringsreserve binnen het product Beheer Algemene Middelen te presenteren als vrijval, 
daar hier geen rechtstreeks te relateren lasten binnen dit product tegenover staan (€ 1,3 mln) 
 
Realisatie beheergebouw Sportplaza 

Betreft overheveling reservering ten behoeve van de realisatie beheergebouw Sportplaza uit 
de bestemmingsreserve Buitenruimte Gebieden naar de bestemmingsreserve IFR. Aan de 
bestemmingsreserve IFR kan vervolgens gedurende de verwachte levensduur van de het 
beheergebouw jaarlijks de afschrijvingslasten worden onttrokken. De overheveling geschiedt 
middels een vrijval en tegelijkertijd een dotatie in de exploitatie.  
 
Sluitpost saldo via Algemene Reserve 
De toevoeging en onttrekking aan de Algemene Reserve dient als sluitpost voor het in 
evenwicht brengen van de concern exploitatie. Als gevolg daarvan wordt voorgesteld in 2016 
€ 12,6 mln extra te onttrekken aan de Algemene Reserve. 
 
Taakmutaties 
 
Bijstelling Gemeentefonds  
In de september- en decembercirculaire 2015 zijn van rijkswege de taakmutaties en 
decentralisatie-uitkeringen bijgesteld. De bijbehorende lasten worden opgenomen op de 
betreffende producten, de bijstelling van de rijksbijdrage vindt plaats bij Beheer Algemene 
Middelen. Dit betekent in 2016 een nadeel van € 1,1 mln. en in 2017 een voordeel van € 800. 
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Asielakkoord 
Zie intensiveringen. 
 
Specificatie producten baten en lasten na verwerking 
Producten Begroting

2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Belastingen 271.332 28.957 242.374 
 Beheer algemene middelen 1.613.174 96.238 1.516.936 
 Deelnemingen 109.337 15.556 93.781 
 Financiering -20.396 -20.396 0 
 Lening- en garantieverstrekking 27.156 27.156 0 
 Verzekeringen 5.289 6.947 -1.658 
 Van Werk naar Werk 23.790 28.173 -4.383 
Totaal 2.029.682 182.633 1.847.049 
 
5.14 Serviceorganisatie 

De Serviceorganisatie verleent geïntegreerde diensten aan de verschillende 
organisatieonderdelen van het concern Rotterdam op het gebied van de bedrijfsvoering. Het 
gaat daarbij om taken  aangaande personeel en organisatie, inkoop, juridisch, financiën, ICT, 
communicatie, onderzoek, facilitaire taken en concernhuisvesting. 
 
Op het gebied van ICT wordt een intensivering doorgevoerd voor spoor Innovatie. Rotterdam 
wil ook de mogelijkheden en kansen die ICT en informatie bieden benutten. In 2016, 2017 en 
2018 is in totaal € 4 mln aan extra middelen beschikbaar voor het spoor innovatie, middels een 
bestemmingsreserve Innovatie. De middelen worden aangewend voor de digitalisering van 
werkprocessen bij de clusters, zaakgewijs werken en informatiegestuurd werken.  
Met de digitalisering worden handmatige processen gedigitaliseerd. Hierdoor worden 
werkzaamheden efficiënter en effectiever ingericht en kunnen ketenprocessen beter op elkaar 
worden afgestemd.  
Tevens wordt voldaan aan nieuwe wet- en regelgeving.  
Met zaakgewijs werken wordt de dienstverlening voor de Rotterdammer verbeterd.  Online kan 
bijvoorbeeld de status van een aanvraag worden verkregen. Ook medewerkers kunnen 
makkelijker de status en voortgang volgen. 
Bij Informatiegestuurd werken worden verschillende databronnen gebundeld om 
beleidsvraagstukken op te kunnen lossen met behulp van gegevens uit diverse bronnen. Ook 
operationele beslissingen kunnen op basis van betrouwbare informatie worden genomen.  
De middelen zullen worden aangewend voor pilots en het beschikbaar stellen van de 
benodigde techniek. 
 
Naast het spoor innovatie is er ook een spoor basis gezond. Hieronder vallen onder andere 
het vervangen en actueel houden van ICT, het verbeteren van de aansluiting van de 
informatievoorziening op de primaire processen en continue aandacht voor beveiliging en 
privacy. 
 
Voor een verdere beleidsmatige toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. 
 

Inzet middelen programma  
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 Serviceorganisatie 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal baten 6.325 5.242 4.027 5.785 5.785 5.785

Bijdragen rijk en mede-
overheden 

506 0 0 0 0 0

Dividenden 0 2.000 0 0 0 0

Financieringsbaten 20 0 0 0 0 0

Opbrengsten derden 5.742 3.201 4.027 5.785 5.785 5.785

Overige baten 57 41 0 0 0 0

Totaal lasten 15.829 24.878 18.688 19.825 20.326 20.257

Apparaatslasten 148.337 160.457 154.866 146.145 146.162 146.162

Inhuur 12.584 14.187 9.728 8.311 8.311 8.311

Overige apparaatslasten 3.581 3.423 4.688 5.091 5.108 5.108

Personeel 132.172 142.847 140.450 132.743 132.743 132.743

Interne Lasten -282.527 -307.512 -290.866 -271.298 -269.565 -269.565

Concernbrede 
bedrijfsvoeringskosten 

-287.841 -292.348 -278.310 -258.440 -256.429 -256.429

Overige doorbelastingen 5.314 -15.165 -12.555 -12.858 -13.136 -13.136

Programmalasten 150.019 171.933 154.687 144.979 143.729 143.660

Inkopen en uitbestede 
werkzaamheden 

103.039 106.769 95.221 86.950 89.747 89.742

Kapitaallasten 37.966 35.592 36.947 35.983 34.924 34.869

Overige programmalasten 9.015 29.572 22.519 22.045 19.058 19.049

Saldo voor reservering -9.504 -19.636 -14.661 -14.040 -14.541 -14.472

Onttrekking aan reserves 595 392 271 271 271 271

Bestemmingsreserve 
Aanloopverliezen en frictie 

186 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Bedrijfsvoering gebieden 

32 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Sport 
gebieden 

0 2 2 2 2 2

Bestemmingsreserve Vastgoed 
gebieden 

378 390 269 269 269 269

Toevoeging aan reserves 577 1.000 2.000 1.000 0 0

Bestemmingsreserve Innovatie & 
Digitalisering 

0 1.000 2.000 1.000 0 0

Bestemmingsreserve Krimp 
(motie 31) 

577 0 0 0 0 0

Vrijval reserves 1.047 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Bedrijfsvoering gebieden 

81 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Personeel 
gebieden 

816 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserve 
Stadsarchief 

150 0 0 0 0 0

   
Saldo na reservering -8.439 -20.244 -16.390 -14.770 -14.270 -14.201
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Aansluiting met voorgaande begroting

         

 Aansluiting (saldo na reservering) 2016 2017 2018 2019 2020

Oorspronkelijke begroting -2.519 -2.611 -2.484 -2.484 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -10.596 -10.987 -11.785 -11.785 -14.268

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -7.128 -2.792 -501 -2 67

Totaal bijgestelde begroting -20.244 -16.390 -14.770 -14.270 -14.201

 
Bijstellingen programma (x1000)

       

Bijstellingen  Serviceorganisatie 2016 2017 2018 2019 2020 

Intensiveringen -1.000 -2.000 -1.000 0 0

Bestemmingsreserve Innovatie & 
Digitalisering 

-1.000 -2.000 -1.000 0 0

Ramingsbijstellingen -4.303 -1.058 -1.049 -1.479 -1.469

Herijking Businesscase Concernhuisvesting -6.344 -1.702 -1.549 -2.009 -1.819

Bijdrage Programma Serviceorganisatie aan 
herijking Businesscase Concernhuisvesting 

0 644 500 530 350

Dividend Multi Employment Rotterdam B.V. 1.000 0 0 0 0

Dividend SSC Flex B.V. 1.000 0 0 0 0

Voorziening Loyershof 41 0 0 0 0

Reserves 0 0 0 0 0

Onttrekking bestemmingsreserve Sport 
gebieden 

0 0 0 0 0

Technische wijzigingen -1.825 266 1.548 1.477 1.536

Totaal -7.128 -2.792 -501 -2 67

 
Intensiveringen 
 
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering 
Deze middelen zullen worden aangewend voor de digitalisering van werkprocessen bij 
clusters, zaakgewijs werken en Informatie gestuurd werken (uitvoeren pilots en beschikbaar 
stellen noodzakelijke techniek). 
 
Ramingsbijstellingen 
 
Herijking Businesscase Concernhuisvesting 
In de voorjaarsretraite van 2015 is besloten tot een herijking van de totale businesscases van 
het programma Concernhuisvesting. Hierin is ook meegenomen de overdracht van de 
voormalige deelgemeentekantoren, waarbij destijds onvoldoende financiële middelen mee 
overgekomen zijn om het betreffende vastgoed ordentelijk te kunnen beheren en 
onderhouden. Als gevolg van de herijking businesscase Concernhuisvesting is een 
ramingsbijstelling in de begroting doorgevoerd. Deze wordt vanaf 2017 (conform fte 
verdeelsleutel) verdeeld over de diverse programma’s. Na herijking resteert een eenmalig 
knelpunt in 2016 van € 6,3 mln waarvan als oplossing is voorgesteld het resultaat van CHV 
van 2015 te gebruiken.  
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Bijdrage Programma Serviceorganisatie aan herijking Businesscase 
Concernhuisvesting 
Als gevolg van de herijking businesscase Concernhuisvesting is een ramingsbijstelling in de 
begroting doorgevoerd. Deze wordt vanaf 2017 (conform fte verdeelsleutel) verdeeld over de 
diverse programma’s. Vanuit Programma Serviceorganisatie is deze bijdrage € 644 in 2017 
aflopend naar € 350 in 2020. 
 
Dividend Multi Employment Rotterdam B.V. (MER) 
Gemeentelijk beleid is dat wanneer de solvabiliteitsratio (de verhouding tussen eigen en 
vreemd vermogen) boven de 50% komt, de deelneming dividend uitkeert. Naar aanleiding van 
de positieve resultaten in 2015 komt de ratio boven de 50% uit, waardoor is besloten tot een 
incidentele dividenduitkering van €1 mln aan de gemeente Rotterdam als enig aandeelhouder 
van de vennootschap. 
 
Dividend SSC Flex  
Evenals bij MER BV geldt ook voor deze deelneming dat wanneer de solvabiliteitsratio (de 
verhouding tussen eigen en vreemd vermogen) boven de 50% komt, men dividend uitkeert. 
Naar aanleiding van de positieve resultaten in 2015 komt de ratio boven de 50% uit, waardoor 
is besloten tot een incidentele dividenduitkering van €1 mln aan de gemeente Rotterdam als 
enig aandeelhouder van de vennootschap. 
 
Voorziening Looijershof 
Een gevormde voorziening voor frictiekosten valt vrij in 2016. 
 
Reserves 
 
Onttrekking bestemmingsreserve Sport gebieden 
Er vindt een extra onttrekking plaats uit de bestemmingsreserve Sport gebieden. Hierdoor 
worden de baten en lasten met € 2 verhoogd. 
 
Technische wijzigingen 
 
Vanaf 2017: Verlagen omslagrente van 4,0% naar 3,5% 
In 2015 heeft het college besloten in de omslagrente naar beneden bij te stellen. De 
verwerking daarvan vindt in deze voorjaarsnota plaats. De wijziging gaat in per 1 januari 2017 
en is meerjarig. 
 
Vanaf 2017: Verwerking trend 
Vanaf 2017 tot en met 2020 zijn de budgetten voor belasting, leges, materieel, subsidies en 
personeel geïndexeerd. Dit levert voor het programma een budgetverhoging op van € 1,6 mln 
in 2017 tot € 1,5 mln in 2020. 
 
Toename juridische capaciteit  
Door oorzaken zoals de Decentralisaties, Participatiewet ,toename verzoeken Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob), milieuzonering, sloopsubsidie, verrekening proceskosten 
Werk & Inkomen, de toekomstige verzelfstandiging van Sport & Recreatie neemt het werk van 
Juridische zaken toe. De basiscapaciteit van Juridische zaken is hier niet op berekend. Dit 
leidt tot knelpunt voor 2016 en 2017. De dekking van het knelpunt wordt gevonden door 
efficiency maatregelen binnen Juridische zaken (€ 320) en de programma's waardoor de 
behoefte aan juridische capaciteit stijgt (€ 1,4 mln in 2016 en 2017). De komende periode 
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wordt ook ingezet op aanpassingen in het beleid die op termijn leiden tot een verlaging van het 
aantal bezwaarschriften. Daarom wordt vooralsnog geen knelpunt opgevoerd voor 2018 en 
verder. Deze ramingsbijstelling komt als gevolg van de technische verwerking in de telling van 
de tabel terug onder de technische wijzigingen. 
 
Overheveling Concernhuisvesting – Rotterdamse Serviceorganisatie  
In de herijking van de businesscases Concernhuisvesting is ook het product Rotterdamse 
Serviceorganisatie betrokken (product Rotterdamse Serviceorganisatie en product 
Concernhuisvesting vormen samen het programma Serviceorganisatie). Het betreft een deel 
van een gezamenlijke besparingsopdracht als gevolg van de afnemende omvang van de 
organisatie. In dit kader vindt een verschuiving plaats van product Rotterdamse 
Serviceorganisatie naar product Concernhuisvesting. 
 
Overheveling zaaksysteem 
Vanuit de producten Dienstverlening, Gebiedsontwikkeling en Vergunningen & Toezicht 
worden middelen overgeheveld ter financiering van het nieuwe concernbrede zaaksysteem, 
waarvan de kosten bij het product Rotterdamse Serviceorganisatie landen. Het nieuwe 
zaaksysteem faciliteert zaakgewijs werken, waarbij burgers en medewerkers meer inzicht 
krijgen in de status van een verzoek of aanvraag.  
 
Begroting naar pandniveau 
Voor het product Concernhuisvesting zijn de opbrengsten derden, huurkosten, facilitaire 
kosten en onderhoudskosten van de kantoren en uitvoeringslocaties op pandniveau begroot. 
Dit heeft geleid tot verhoging van zowel baten als lasten met € 875. Het effect voor het product 
is nihil. 
 
Actualisatie kapitaalslasten 
In de begroting is een actualisatie op de afschrijving en rente doorgevoerd en zijn deze kosten 
op pandniveau begroot 
 
Overig 
De overige technische mutaties betreffen het saldo van diverse overhevelingen van materiële 
en personele budgetten tussen het product Serviceorganisatie en producten van andere 
clusters die op concernniveau op € 0 sluiten. 
 
Specificatie producten baten en lasten na verwerking 
     

Producten Begroting
2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 

 Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) 3.327 13.947 -10.621 
 Concernhuisvesting 2.307 11.931 -9.623 
Totaal 5.634 25.878 -20.244 
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6 Overzichten Financiën Producten 

1 Bestuur en dienstverlening 

 
Producten (x1000) Begroting

2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 Raad 0 4.541 -4.541
 Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 361 6.819 -6.458
 College 0 5.754 -5.754
 Gebiedscommissies 53 5.969 -5.915
 Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming 0 63.528 -63.528
 Dienstverlening (frontoffice) 15.593 35.247 -19.654
 Burgerzaken 2.280 21.348 -19.068
 Uitkering deelgemeenten 0 0 0
Totaal 18.287 143.206 -124.919
 
Raad 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -4.346

Wijzigingen Omissieregeling 2016 0

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -195

Totaal bijgestelde begroting -4.541

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Raad Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 0 145 -145 
Accountantskosten 0 145 -145 
Technische wijzigingen 0 50 -50 
Totaal 0 195 -195 
 
Ramingsbijstelling 
Accountantskosten  
Het budget voor de accountantskosten ten behoeve van de controle op de jaarrekening op het 
product Raad is hiermee gelijk aan de jaarlijkse verplichting (€ 145).  
 
Technische wijzigingen 
Onderzoeksbudget 
Incidenteel voor 2016 is onderzoeksbudget overgeheveld van product Ondersteuning 
bestuurlijke besluitvorming naar product Griffie, Rekenkamer en Ombudsman. Het betreft  
onderzoeksbudget voor een evaluatie naar het bestuurlijk model BMR14+ 
(gebiedscommissies). Het onderzoek wordt ambtelijk begeleid door de Griffie (€ 50). 
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 Raad Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 0
Opbrengsten derden 0
Overige baten 0
Totaal lasten 4.541
Apparaatslasten 1.548
Inhuur 0
Overige apparaatslasten 229
Personeel 1.318
Interne Lasten 156
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0
Overige doorbelastingen 156
Programmalasten 2.837
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 846
Overige programmalasten 302
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.690

Saldo voor reservering -4.541

Saldo na  reservering -4.541
 
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -6.458

Wijzigingen Omissieregeling 2016 0

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 0

Totaal bijgestelde begroting -6.458

 
 Griffie, Rekenkamer en Ombudsman Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten 361
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 361
Totaal lasten 6.819
Apparaatslasten 5.493
Inhuur 157
Overige apparaatslasten 294
Personeel 5.042
Interne Lasten 201
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0
Overige doorbelastingen 201
Programmalasten 1.125
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 927
Kapitaallasten 92
Overige programmalasten 106
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Saldo voor reservering -6.458

Onttrekking aan reserves 0
Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie 0
Vrijval reserves 0
Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie 0

  
Saldo na  reservering -6.458
 
College 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -5.754

Wijzigingen Omissieregeling 2016 0

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 0

Totaal bijgestelde begroting -5.754

 
 
 College Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 0
Opbrengsten derden 0
Overige baten 0
Totaal lasten 5.754
Apparaatslasten 4.448
Overige apparaatslasten 3.171
Personeel 1.277
Interne Lasten 8
Overige doorbelastingen 8
Programmalasten 1.298
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 205
Overige programmalasten 1.093
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering -5.754

  

Saldo na  reservering -5.754
 
Gebiedscommissies 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -5.375

Wijzigingen Omissieregeling 2016 0
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Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -541

Totaal bijgestelde begroting -5.915

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Gebiedscommissies Begroting 
2016  Baten

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 0 541 -541 
Budget Gebiedscommissies 0 541 -541 
Reserves 20 20 0 
Onttrekking bestemmingsreserve 
Gebiedscommissies gebieden  
 

20 20 0 

Totaal 20 561 -541 
 
Ramingsbijstellingen 
Budget gebiedscommissies  
Uw raad heeft op 26 november 2015 (raadsvoorstel nr. 15bb7829) besloten dat tot 10% van 
het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies kan worden 
meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van 
onderbesteding.  Het budget gebiedscommissie voor 2015 was € 5,4 mln, gerealiseerd is € 4,2 
mln. Derhalve een onderbesteding in 2015 van € 1,2 mln. Voorgesteld wordt hiervan € 541 toe 
te voegen aan het budget gebiedscommissies 2016.     
 
Reserves 
Onttrekking bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden  
Voor het product Gebiedscommissies zijn de lasten (participatiebudget Feijenoord) waarvoor 
de bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden als dekking dient, voor 2016 bijgesteld 
(€ 20).  
 
 
 Gebiedscommissies Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten 0
Opbrengsten derden 0
Totaal lasten 5.969
Interne Lasten 0
Overige doorbelastingen 0
Programmalasten 5.969
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.102
Overige programmalasten 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.867

Saldo voor reservering -5.969

Onttrekking aan reserves 53
Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden 53

  
Saldo na  reservering -5.915
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Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -65.056

Wijzigingen Omissieregeling 2016 2.793

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -1.266

Totaal bijgestelde begroting -63.528

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Ondersteuning 
bestuurlijke 
besluitvorming 

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Intensiveringen 0 400 -400 
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam 0 400 -400 
Technische wijzigingen 0 866 -866 
Totaal 0 1.266 -1.266 
 
Intensiveringen  
Bijdrage Fonds Bijzondere Noden 
Ons college stelt uw raad voor een bijdrage te leveren aan het Fonds Bijzondere Noden 
Rotterdam (€ 400).  
 
Technische wijzigingen  
 
Onderzoeksbudget 
Incidenteel voor 2016 is onderzoeksbudget overgeheveld van product Ondersteuning 
bestuurlijke besluitvorming naar product Griffie, Rekenkamer en Ombudsman. Het betreft  
onderzoeksbudget voor een evaluatie naar het bestuurlijk model BMR14+ 
(gebiedscommissies). Het onderzoek wordt ambtelijk begeleid door de Griffie (€ 50). 
 
Overige technische wijzigingen 
Verder zijn er nog enkele technische wijzigingen doorgevoerd. 
 
 Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 0
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 0
Overige baten 0
Totaal lasten 63.528
Apparaatslasten 41.272
Inhuur 246
Overige apparaatslasten 1.320
Personeel 39.706
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Interne Lasten 15.639
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 15.674
Overige doorbelastingen -35
Programmalasten 6.618
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.521
Overige programmalasten 300
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.797

Saldo voor reservering -63.528

Onttrekking aan reserves 0
Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit 0
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie 0
Bestemmingsreserve Deelgemeenten 0
Bestemmingsreserve ISV-3 0

Vrijval reserves 0
Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit 0

  
Saldo na  reservering -63.528

 
Dienstverlening (frontoffice) 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -22.217

Wijzigingen Omissieregeling 2016 481

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 2.082

Totaal bijgestelde begroting -19.654

 
Bijstellingen product  
 

      

Bijstellingen  Dienstverlening 
(frontoffice) 

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Intensiveringen 0 0 0 
Thuisbezorgen reisdocumenten 0 0 0 
Ramingsbijstellingen 2.000 -23 2.023 
Groei juridische capaciteit  0 -23 23 
Dividend multidiensten  2.000 0 2.000 
Technische wijzigingen 0 -59 59 
Totaal 2.000 -82 2.082 
 
Intensiveringen 
Thuisbezorgen reisdocumenten 
Het college heeft besloten om het thuisbezorgen van reisdocumenten als extra dienstverlening 
aan te bieden voor de burger. In 2017 en 2018 zijn extra middelen (€100) nodig omdat het 
tarief voor de burger niet alle kosten dekt. Meerjarig zal het gebruik afnemen omdat het 
reisdocument 10 jaar geldig is. Dekking vindt plaats binnen het product Dienstverlening 
(frontoffice).   
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Ramingsbijstellingen 
Groei juridische capaciteit 
Om de toegenomen werkomvang het hoofd te kunnen bieden en bezwaarschriften binnen het 
hiervoor geldende wettelijke termijn af te kunnen doen en om de werkvoorraad 
bezwaarschriften tot een acceptabel niveau weg te werken is meer juridische diensten 
capaciteit nodig.   
 
Dividend Multidiensten  
Gezien de resultaten voorgaande jaren van de deelneming Multidiensten, vindt er een 
incidentele dividenduitkering plaats van € 2 mln. 
 
 
Technische wijzigingen 
ICT 
Van product Dienstverlening (frontoffice) worden ICT budgetten overgeheveld naar het product 
Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO). Met de invoering van het Concernzaaksysteem van 
Dimpact worden bij  Dienstverlening (frontoffice) besparingen op onderhoud gerealiseerd 
waarmee de kosten van het Concernzaaksysteem bij Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) 
worden gedekt.  
 
 Dienstverlening (frontoffice) Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 15.053
Bijdragen rijk en mede-overheden 160
Dividenden 2.000
Opbrengsten derden 12.893
Overige baten 0
Totaal lasten 35.247
Apparaatslasten 15.305
Inhuur 1.148
Overige apparaatslasten 575
Personeel 13.582
Interne Lasten 6.833
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 10.692
Overige doorbelastingen -3.859
Programmalasten 13.109
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 6.340
Kapitaallasten 616
Overige programmalasten 6.154
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering -20.194
  
Onttrekking aan reserves 540
Masterplan Dienstverlening 540

  
Saldo na  reservering -19.654
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Burgerzaken 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -18.227

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -30

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -811

Totaal bijgestelde begroting -19.068

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Burgerzaken Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Reserves 325 0 325 
Verkiezingen 325 0 325 
Taakmutaties 941 1.650 -709 
Gemeentefonds 941 1.650 -709 
Technische wijzigingen -104 323 -426 
Totaal 1.162 1.973 -811 
 
Reserves 
Verkiezingen 
Dit betreft een onttrekking om de kosten te dekken van de voorbereiding van het referendum 
en de voorbereiding van de komende verkiezingen (€325). Ook is de inkooptaakstelling op het 
onderdeel verkiezingen (€76) verwerkt in de toevoeging aan de bestemmingsreserve 
verkiezingen (efficiency op o.a. drukwerk).  
 
Taakmutaties 
Gemeentefonds 
Rotterdam heeft van het Rijk (Gemeentefonds) een bedrag ontvangen voor het organiseren 
van het referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dit bedrag was 
niet dekkend en het restant wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Verkiezingen.  
 
Technische wijzigingen 
Overige technische wijzigingen 
Verder zijn er nog enkele technische wijzigingen doorgevoerd. 
 
 Burgerzaken Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 714
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 714
Overige baten 0
Totaal lasten 19.519
Apparaatslasten 7.694
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Inhuur 165
Overige apparaatslasten 322
Personeel 7.207
Interne Lasten 8.428
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 8.325
Overige doorbelastingen 102
Programmalasten 3.398
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.194
Kapitaallasten 703
Overige programmalasten 451
Subsidies en inkomensoverdrachten 49

Saldo voor reservering -18.805

Onttrekking aan reserves 1.566
Bestemmingsreserve Verkiezingen 1.266
Masterplan Dienstverlening 300
Toevoeging aan reserves 1.829
Bestemmingsreserve Verkiezingen 1.829

  
Saldo na  reservering -19.068

 
 
  
2 Openbare orde en veiligheid 

Producten (x1000) Begroting
2016 

Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 Veilig 1.862 41.533 -39.672
 Crisisbeheersing en brandweer 0 53.549 -53.549
 Handhaven wet- en regelgeving 5.096 60.047 -54.950
Totaal 6.958 155.129 -148.171
 
Veilig 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -38.760

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -196

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -716

Totaal bijgestelde begroting -39.672

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Veilig Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Taakmutaties 0 665 -665 
Radicalisering 0 665 -665 
Technische wijzigingen 199 250 -51 
Totaal 199 915 -716 
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Taakmutaties 
Radicalisering  
Er is via een taakmutatie € 665 extra budget beschikbaar gekomen vanuit de NCTV gelden 
van het ministerie van V&J voor de versterking van de veiligheidsketen en lokale integrale 
aanpak van jihadisme in de regio Rotterdam. 
 
Technische wijzigingen 
Bij de voorjaarsnota 2016 is bij directie Veilig het vastgestelde jaarplan 2016 verwerkt, wat 
diverse technische wijzigingen tot gevolg heeft gehad in de begroting 2016 en verder. De 
wijzigingen zijn budgetneutraal en betreffen verschuivingen van Materieel naar Personeel. 
Deze wijzigingen moesten nog verwerkt worden n.a.v. de reorganisatie van directie Veilig in 
2015. Daarnaast is een budget van €51 overgekomen vanuit cluster Bestuur- en Concern 
Ondersteuning naar directie Veilig voor lease, WSW en dergelijke.  
 
 
 
 
 
 Veilig Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 1.807
Bijdragen rijk en mede-overheden 600
Opbrengsten derden 1.207
Overige baten 0
Totaal lasten 41.533
Apparaatslasten 15.917
Inhuur 0
Overige apparaatslasten 211
Personeel 15.706
Interne Lasten 10.000
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 7.692
Overige doorbelastingen 2.308
Programmalasten 15.616
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.540
Kapitaallasten 224
Overige programmalasten 0
Sociale uitkeringen 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.851

Saldo voor reservering -39.726

Onttrekking aan reserves 55
Bestemmingsreserve Deelgemeenten 0
Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig 0
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 0
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden 55
nvt 0
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden 0

  
Saldo na  reservering -39.672
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Crisisbeheersing en brandweer 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -53.549

Wijzigingen Omissieregeling 2016 0

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 0

Totaal bijgestelde begroting -53.549

 
Bijstellingen product  
 

      

Bijstellingen  Crisisbeheersing en 
brandweer 

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Technische wijzigingen 0 0 0  
Totaal 0 0 0  
 
 
 Crisisbeheersing en brandweer Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal lasten 53.549
Programmalasten 53.549
Financieringslasten 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 53.549

Saldo voor reservering -53.549

  

Saldo na  reservering -53.549
 
Handhaven wet- en regelgeving 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -39.517

Wijzigingen Omissieregeling 2016 1.316

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -16.749

Totaal bijgestelde begroting -54.950

 
Bijstellingen product  
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Bijstellingen  Handhaven wet- en 
regelgeving 

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 0 -25 25 
Toename juridische capaciteit 0 -25 25 
Technische wijzigingen -12.737 4.037 -16.774 
Totaal -12.737 4.012 -16.749 
 
Ramingsbijstellingen 
Toename juridische capaciteit  
Zoals wordt toegelicht in het programma Serviceorganisatie is er voor 2016 en 2017 sprake 
van een toename van de juridische capaciteit. De dekking van het knelpunt wordt gevonden 
door efficiency maatregelen binnen Juridische zaken en de programma's waardoor de 
behoefte aan juridische capaciteit stijgt, voor dit product gaat het om € 25. 
 
Technische wijzigingen 
Opbrengsten derden  
De begrote opbrengst voor de beveiliging van bibliotheken in 2016 wordt naar beneden 
bijgesteld met € 137 als gevolg van beëindiging van deze overeenkomst door Bibliotheek 
Rotterdam. 
 
Transitie Fiscale Parkeercontrole  
Met de invoering van scanhandhaving wordt de fiscale parkeercontrole ondergebracht bij het 
product Parkeren. In de begroting is dit een technische mutatie tussen de producten Parkeren 
en Handhaven wet- en regelgeving. Hierbij zijn de opbrengsten van fiscale naheffingen en 
hiermee samenhangende uitvoeringskosten overgeheveld. De uitvoeringskosten betreffen 
hoofdzakelijk loonkosten, kapitaallasten scanhandhaving en kosten welke door het product 
Belastingen in rekening wordt gebracht voor het innen van de naheffingsaanslagen.  
 
Handhaving fietsparkeren  
Om te komen tot een meer zuivere parkeerbegroting, heeft een technische verschuiving in de 
begroting plaatsgevonden tussen de producten Handhaven Wet- en regelgeving en het 
product Parkeren. Het gaat hierbij om kosten met betrekking tot het handhaven op het 
fietsparkeren. 
 
Diverse mutaties  
Dit betreft diverse kleine technische mutaties, waaronder: 

- Bijstelling van de formatie en personeelskosten van de stafafdelingen naar aanleiding 
van diverse organisatieontwikkelingen. 

- Bijstelling van de doorbelasting vanuit het product Werk. Dit betreft gedetacheerde 
medewerkers. 

- Overheveling van kosten van licenties en systemen voor het concernbrede CRM-
systeem (ter ondersteuning van de verschillende accountmanagement activiteiten) 
naar het product Rotterdamse Serviceorganisatie, waar het systeem in beheer is. 
 

 Handhaven wet- en regelgeving Begroting
2016 

(na eerste herziening 
2016) 

Totaal baten 5.096
Bijdragen rijk en mede-overheden 3.575
Opbrengsten derden 1.522
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Overige baten 0
Totaal lasten 60.047
Apparaatslasten 48.810
Inhuur 3.318
Overige apparaatslasten 2.640
Personeel 42.852
Interne Lasten 4.503
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 12.763
Overige doorbelastingen -8.259
Programmalasten 6.734
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.778
Kapitaallasten 334
Overige programmalasten 2.622
Salarislasten WSW en WIW 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering -54.950

  

Saldo na  reservering -54.950
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3 Verkeer en Vervoer 

Producten (x1000) Begroting
2016 

Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 Stedelijke bereikbaarheid 3.179 19.110 -15.931
 Parkeren 113.053 74.405 38.648
 Duurzame mobiliteit 61.453 75.128 -13.675
Totaal 177.685 168.643 9.041
 
Stedelijke bereikbaarheid 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -15.970

Wijzigingen Omissieregeling 2016 378

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -339

Totaal bijgestelde begroting -15.931

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Stedelijke 
bereikbaarheid 

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Bezuinigingen 0 0 0 
Ramingsbijstellingen -377 34 -411 
Bestemmingsvoorstel Truckparking HvH 0 411 -411 
Onderdeel Bestuursopdracht Parkeren -377 -377 0 
Reserves 486 486 0 
Aanpassing raming A16 Rotterdam 486 486 0 
Technische wijzigingen 1.106 1.035 72 
Totaal 1.215 1.555 -339 
 
 
 
Toelichtingen  
Ramingsbijstellingen 
Bestemmingsvoorstel Truckparking Hoek van Holland 
In 2015 is in Hoek van Holland een tijdelijke overloop-parkeerplaats voor vrachtauto’s 
gerealiseerd. Dit project loopt door in 2016 en er zijn in 2016 nog kosten gemaakt (€ 411). 
Tevens zal er een uitwerking plaatsvinden voor een definitieve locatie.  
 
Bestuursopdracht Parkeren 
In het kader van de bestuursopdracht Parkeren worden alle baten en lasten die te maken 
hebben met parkeren ook toegerekend aan het product Parkeren. Dit heeft tot gevolg dat de 
baten en lasten op het product Stedelijke bereikbaarheid met € 377 afnemen. 
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Reserves 
Aanpassing raming A16 Rotterdam 
Een extra onttrekking van € 486 voor de aanpassing van de raming A16 Rotterdam.  
 
Technische Wijzigingen 
De technische wijzigingen betreffen onder andere formatiewijzigingen, verschuiving, 
taakstelling en kostenverdeling. 
  
Formatie wijziging en formatie mutatie 
De lasten worden opgehoogd door verschuiving van 1 fte vanuit product Engineering naar het 
product Stedelijke bereikbaarheid, Verder vinden er uitbreidingen plaats die passen binnen het 
werkpakket. 
 
Verschuiving  
Voor het project Harwichknoop was de ISV-bijdrage per abuis begroot op het product 
Duurzame mobiliteit. Deze bijdrage wordt overgeheveld van Duurzame mobiliteit naar product 
Stedelijke bereikbaarheid. Deze mutatie is budgettair neutraal op programma niveau.  
 
Verdeling taakstellingen 
De taakstellingen voor Rotterdam in Ontwikkeling (onderdelen beleid en gebied) en de 
taakstelling voortkomend uit de bestedingsanalyse zijn verdeeld over de programma’s. Voor 
het programma Verkeer en Vervoer levert dit een budgetverlaging op van € 16 in 2016. 

 
 Stedelijke bereikbaarheid Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 2.067
Bijdragen rijk en mede-overheden 693
Financieringsbaten 0
Opbrengsten derden 1.374
Overige baten 0
Totaal lasten 19.110
Apparaatslasten 7.635
Inhuur 522
Overige apparaatslasten 243
Personeel 6.870
Interne Lasten -241
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 3.352
Overige doorbelastingen -3.593
Programmalasten 11.716
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0
Kapitaallasten 7.691
Overige programmalasten 4.025
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering -17.043

Onttrekking aan reserves 1.112
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 486
Bestemmingsreserve ISV-3 626
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) 0
Intensivering Buitenruimte (449) 0
nvt 0
Toevoeging aan reserves 0
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Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) 0
nvt 0
Vrijval reserves 0
C2000-systeem 0

  
Saldo na  reservering -15.931

 
 Parkeren 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting 9.254

Wijzigingen Omissieregeling 2016 134

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 29.259

Totaal bijgestelde begroting 38.648

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Parkeren Begroting 2016 
Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 18.579 -6.514 25.093 
Onderdeel Bestuursopdracht Parkeren -6.501 -6.501 25.000 
Onderdeel Bestuursopdracht Parkeren- 
vrijval bestemmingsreserve 

25.000 0 25.000 

Groei benodigde juridische capaciteit incl 
dekking 

0 -13 13 

Parkeren vrijval bestemmingsreserve 80 0 80 
Reserves 0 0 0 
Correctie negatieve reserve 0 0 0 
Technische wijzigingen 12.600 10.266 2.334 
Overheveling fiscalisten  12.600 -4.947 17.547 
Overheveling HWR, Reiniging en Wegen 0 13.300 -13.300 
Overige 0 86 -86 
Totaal 31.179 1.920 29.259 

 
 
Ramingsbijstellingen 
Bestuursopdracht Parkeren 
In het kader van de bestuursopdracht Parkeren valt € 25 mln vrij vanuit de 
bestemmingsreserve Parkeerfonds ten gunste van de algemene middelen.  
Daarnaast zijn als onderdeel van dezelfde bestuursopdracht de baten van parkeren met € 6,5 
mln verhoogd en de lasten met € 6,5 mln toegenomen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van: 

- Opheffen van het parkeerfonds waardoor er geen toevoegingen en onttrekkingen 
meer plaatsvinden aan het parkeerfonds; 

- Invoering scanhandhaving waardoor zowel de opbrengsten straatparkeren als de 
opbrengsten en kosten fiscale naheffingsaanslagen toenemen. 

Hierbij wordt opgemerkt dat de geraamde opbrengsten zijn gebaseerd op de nu bekende 
informatie en aannames. Deze opbrengsten zijn van meerdere factoren afhankelijk 
(bijvoorbeeld betalingsbereidheid straatparkeren) en daardoor lastig te voorspellen. 



124 
 

 
Vrijval Bestemmingsreserve Parkeren gebieden 
Besloten is om de Bestemmingsreserve Parkeren gebieden in 2016 in een keer vrij te laten 
vallen. 
 
Toename juridische capaciteit 
Zoals wordt toegelicht in het programma Serviceorganisatie is er voor 2016 en 2017 sprake 
van een toename van de juridische capaciteit. De dekking van het knelpunt wordt gevonden 
door efficiency maatregelen binnen Juridische zaken en de programma's. 
 
Technische wijzigingen 
De technische wijzigingen hebben overwegend betrekking op overhevelingen en overige 
mutaties.  
 
Overhevelingen 
Om een meer zuivere parkeerbegroting te bereiken, heeft een aantal technische 
verschuivingen in de begroting plaatsgevonden tussen de producten Reiniging (€ 6,6 mln),  
Wegen en Openbare Verlichting (€ 5,5 mln), Handhaven Wet- en regelgeving(€ 1,2 mln)  en 
het product Parkeren. Het gaat hierbij om kosten met betrekking tot: 

- het schoonhouden, beheren en onderhouden van parkeerplaatsen op straat; 

- het handhaven op fietsparkeren. 
 
Met de invoering van scanhandhaving wordt de fiscale parkeercontrole ondergebracht bij het 
product Parkeren. In de begroting is dit een technische mutatie van € 17,5 mln tussen de 
producten Parkeren en Handhaven wet- en regelgeving. Hierbij zijn de opbrengsten van 
fiscale naheffingen en hiermee samenhangende uitvoeringskosten overgeheveld. De 
uitvoeringskosten betreffen hoofdzakelijk loonkosten, kapitaallasten scanhandhaving en 
kosten welke door Belastingen in rekening wordt gebracht voor het innen van de 
naheffingsaanslag. 
 
Diverse mutaties 
Dit betreft diverse kleinere technische mutaties, waaronder: 

- Bijstelling van de formatie en personeelskosten van de stafafdelingen naar aanleiding 
van diverse organisatieontwikkelingen.  

- Overheveling van kosten van licenties en systemen voor het concernbrede CRM-
systeem (ter ondersteuning van de verschillende accountmanagement activiteiten) 
naar het product Rotterdamse Serviceorganisatie, waar het systeem in beheer is. 

 
 
 Parkeren Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 87.943
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 87.943
Overige baten 0
Totaal lasten 74.405
Apparaatslasten 12.552
Inhuur 1.958
Overige apparaatslasten 754
Personeel 9.840
Interne Lasten 42.262
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Beleidspecifiek vastgoed 18.147
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 2.800
Overige doorbelastingen 21.315
Programmalasten 19.591
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.055
Kapitaallasten 4.852
Overige programmalasten 9.582
Salarislasten WSW en WIW 103
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering 13.538

Onttrekking aan reserves 30
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 0
Bestemmingsreserve Deelgemeenten 0
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) 0
Bestemmingsreserve Parkeren gebieden 30
Toevoeging aan reserves 0
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) 0
Vrijval reserves 25.080
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) 25.000
Bestemmingsreserve Parkeren gebieden 80

  
Saldo na  reservering 38.648

 
Duurzame mobiliteit 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -12.671

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -754

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -250

Totaal bijgestelde begroting -13.675

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Duurzame mobiliteit Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Bezuinigingen 0 0 0 
Intensiveringen 0 250 -250 
Vervoer over water  0 250 -250 
Ramingsbijstellingen 0 0 0 
Reserves 323 323 0 
Aanleg eindhalte Hoekselijn 250 250 0 
Extra onttrekking bestemmingsreserve 
en extra baten MRDH voor 
gedragsbeïnvloeding 

73 73 0 

Technische wijzigingen 24.503 24.503 0 
Totaal 24.826 25.076 -250 
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Toelichting  
 
Intensiveringen 
Vervoer over water 
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van bestaande contracten en mogelijke nieuwe 
initiatieven en innovaties op het gebied van “vervoer over water”. Hieruit komt naar voren dat 
de financiering nog niet sluitend is. Op korte termijn zal het bewonersinitiatief voor een 
verbinding van Charlois naar Katendrecht worden ondersteund. Daarnaast worden bestaande 
verbindingen doorgezet en versterkt (watertaxi, fietsvoetveer Kralingen/Feijenoord). Samen 
met andere overheidspartners wordt naar de langere termijn gekeken.De inventarisatie en een 
voorstel waar deze middelen voor worden ingezet, worden later dit jaar aan de raad 
aangeboden. De intensivering voor de jaren 2017 tot en met 2020 is opgenomen in de 
meerjarenbegroting. 
 
Reserves 
Aanleg eindhalte hoekselijn  
Een drietal onttrekkingen vindt plaats aan de bestemmingsreserve IFR. Voor de aanleg 
Eindhalte Hoekse Lijn wordt de begrote onttrekking opgehoogd met € 250. In 2015 is het 
mogelijk geweest om eerst de middelen van een van de mede financier in te zetten waardoor 
de begrote onttrekking 2015 niet is ingezet. Deze middelen zijn wel nodig voor 2016 om de 
lasten te dekken.  
 
Extra onttrekking bestemmingsreserve en extra baten MRDH voor gedragsbeïnvloeding 
Vanuit de bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer vindt een extra onttrekking plaats voor 
Verkeersveiligheid door prognose wijziging en er is een extra bijdrage van de MRDH. Hierdoor 
een totale onttrekking van € 73. 
 
 
 Duurzame mobiliteit Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 60.807
Bijdragen rijk en mede-overheden 3.318
Opbrengsten derden 57.489
Overige baten 0
Totaal lasten 75.128
Interne Lasten 7.599
Overige doorbelastingen 7.599
Programmalasten 67.530
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 26.806
Kapitaallasten 3.001
Overige programmalasten 37.723
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering -14.322

Onttrekking aan reserves 646
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 521
Bestemmingsreserve ISV-3 0
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 125
nvt 0

  
Saldo na  reservering -13.675
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4 Economische Zaken 

Producten (x1000) Begroting
2016 

Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 Economie 6.006 25.576 -19.569
 Markten 2.206 3.433 -1.227
Totaal 8.212 29.008 -20.797

 
Economie 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -21.483

Wijzigingen Omissieregeling 2016 398

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 1.515

Totaal bijgestelde begroting -19.569

 
 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Economie Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Intensiveringen 0 250 -250  
Stedelijke agenda Haven 0 250 -250  
Ramingsbijstellingen 1.751 110 1.641  
Ophoging Evenementenfonds 0 110 -110  
Eindafrekening EFRO kansen voor West 
2 

1.751 0 1.751  

Reserves 2.152 2.152 0  
Bestemingsreserve taakmutaties 100 100 0  
Pieken in de Delta fase 1 457 457 0  
Evenementenfonds 213 213 0  
Bestemmingsreserve Economie 
gebieden 

581 581 0  

Glazen Maas 155 155 0  
Werklocaties 646 646 0  
Technische wijzigingen -2 -127 125  
Totaal 3.900 2.385 1.515  
 
Toelichting  
 
Intensiveringen 
Stedelijke agenda Haven  
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We intensiveren de inzet om de economische spin-off van de haven voor de stad te vergroten 
en om als gemeente een rol te spelen in de economische transitie waarin het havenindustrieel 
complex zit. Met een actief beleid op dit terrein willen we in de stad, aanvullend op het 
Havenbedrijf Rotterdam, een belangrijke impuls teweegbrengen. We zetten hierbij o.a. in op 
het doorontwikkelen van het maritieme zakelijke dienstencentrum, het aantrekken van 
havengerelateerde hoofdkantoorfuncties, het doorontwikkelen van de innovatieve maritieme 
maakindustrie en het toepassen van nieuwe technologieën in de haveneconomie. 
 
Ramingsbijstellingen 
Voorjaarsnota Cultuur Ophoging Evenementenfonds 
Aanvullend op de reeds in de begroting opgenomen middelen uit het Evenementenfonds wordt 
het budget vanaf 2016 structureel met € 110 opgehoogd. Deze middelen worden via 
Rotterdam Partners  ingezet voor de (internationale) congreswerving. 
 
Eindafrekening EFRO kansen voor West 2 
De eindafrekening voor het project Economische Kansenzones II levert een vrijval op van € 
1,8 mln in boekjaar 2016. 
 
Reserves 
Taakmutaties 
Voor het subsidieprogramma “Pieken in de Delta fase 2” onderdeel van het innovatiecluster 
Cleantech is aanvullend € 100 uit de reserve Taakmutaties beschikbaar gesteld. 
 
Pieken in de Delta fase 1 
Ten behoeve van de administratieve afwikkeling van Pieken in de Delta fase 2 wordt  € 457 uit 
het investeringsfonds Rotterdam onttrokken. 
 
Evenementenfonds 
Voor de ontwikkeling van het bidbook voor World Expo wordt uit het Evenementenfonds € 213 
onttrokken. 
 
Economie Gebieden 
De voormalige reserve van deelgemeenten is bestemd voor gebiedsontwikkeling, 
ondernemersondersteuning en economische visie. Hiervoor wordt in 2016 € 581 aanvullend 
onttrokken. 
 
Glazen Maas 
Ten behoeve van het programma Gazen Maas wordt in 2016 € 155 onttrokken uit het IFR. 
 
Werklocaties 
Conform het collegeprogramma Kendoe 2014-2018 om samen met partijen drie 
winkelgebieden vitaler te maken, is uit de reserve Werklocaties € 646 beschikbaar gesteld. 
 
Technische Wijzigingen 
Diversen  
Enkele budgetten zijn herverdeeld en de clusteroverhead is aangepast. Het bedrag van de 
aanpassing levert een budgetverlaging op. 
 
 Economie Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 1.754
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Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Financieringsbaten 0
Opbrengsten derden 1.754
Overige baten 0
Totaal lasten 24.322
Apparaatslasten 4.111
Inhuur 161
Overige apparaatslasten 153
Personeel 3.797
Interne Lasten 2.816
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 1.838
Overige doorbelastingen 978
Programmalasten 17.395
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.688
Kapitaallasten 206
Overige programmalasten -283
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.784

Saldo voor reservering -22.567

Onttrekking aan reserves 2.998
Bestemmingsreserve Duurzaam 0
Bestemmingsreserve Economie gebieden 581
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 213
Bestemmingsreserve Infrastructuur 646
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 858
Bestemmingsreserve Kansenzones 0
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 700
nvt 0
Toevoeging aan reserves 1.254
Bestemmingsreserve WerkLocaties 0
Kredietrisicoreserve 1.254
Vrijval reserves 1.254
Bestemmingsreserve Economie gebieden 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 1.254

  
Saldo na  reservering -19.569
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Markten 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -1.241

Wijzigingen Omissieregeling 2016 15

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -1

Totaal bijgestelde begroting -1.227

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Markten Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Technische wijzigingen 0 1 -1 
Totaal 0 1 -1 
 
Toelichting 
 
Technische Wijzigingen 
Diversen  
Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd (waaronder indexering) met beperkte financiële 
omvang. 
 Markten Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 2.206
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 2.206
Totaal lasten 3.433
Apparaatslasten 1.333
Inhuur 3
Overige apparaatslasten 55
Personeel 1.274
Interne Lasten 1.531
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 344
Overige doorbelastingen 1.186
Programmalasten 570
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 177
Kapitaallasten 0
Overige programmalasten 392
Salarislasten WSW en WIW 0

Saldo voor reservering -1.227

  

Saldo na  reservering -1.227

 
 
5 Onderwijs 
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Producten (x1000) Begroting
2016 

Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 Onderwijshuisvesting 219 70.000 -69.781
 Onderwijsbeleid 61.020 123.830 -62.811
Totaal 61.238 193.830 -132.592

 
Onderwijshuisvesting 
Aansluiting met voorgaande begroting 

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -69.833

Wijzigingen Omissieregeling 2016 48

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 4

Totaal bijgestelde begroting -69.781

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Onderwijshuisvesting Begroting 
2016  Baten

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Intensiveringen 0 0 0 
Renovatie Gymnasium op zuid 0 0 0 
Technische wijzigingen 0 -4 4 
Totaal 0 -4 4 
 
Intensiveringen  
Gymnasium op Zuid (€ 0) 
Conform de Kadernota wordt in 2018 incidenteel € 3,5 mln beschikbaar gesteld voor het 
gymnasium op Zuid. De middelen zijn bestemd om de beoogde locatie (Poortgebouw van het 
Zuiderziekenhuis) te transformeren naar huisvesting van het gymnasium op Zuid. Dit bedrag is 
nodig om de onrendabele top op dit project te kunnen financieren. Dekking vindt plaats binnen 
de huidige middelen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. 
 
Technische wijzigingen  
Een enkele technische wijziging is doorgevoerd. 
 
 Onderwijshuisvesting Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 219
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 219
Overige baten 0
Totaal lasten 70.000
Apparaatslasten 1.271
Inhuur 0
Overige apparaatslasten 47
Personeel 1.224
Interne Lasten 64.911
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Beleidspecifiek vastgoed 60.598
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 659
Overige doorbelastingen 3.654
Programmalasten 3.818
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.660
Kapitaallasten 0
Overige programmalasten -45
Sociale uitkeringen 318
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.885

Saldo voor reservering -69.781

Onttrekking aan reserves 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 0

  
Saldo na  reservering -69.781

 
Onderwijsbeleid 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -60.318

Wijzigingen Omissieregeling 2016 291

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -2.784

Totaal bijgestelde begroting -62.811

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Onderwijsbeleid Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Bezuinigingen 0 0 0 
Ramingsbijstellingen 14 0 14 
Vrijval bestemmingsreserve 
leertijduitbreiding 

14 0 14 

Reserves -14 -14 0 
Lagere onttrekking reserve 
Leertijduitbreiding 

-14 -14 0 

Taakmutaties 887 3.937 -3.050 
Taakmutatie 8. VSV-programmagelden 
RMC-regio (DU) 

887 3.187 -2.300 

Uitwerkingsakkoord Asiel en Vluchtelingen 0 750 -750 
Technische wijzigingen 1.972 1.720 252 
Totaal 2.859 5.643 -2.784 
 
 
Ramingsbijstellingen 
Vrijval bestemmingsreserve leertijduitbreiding 
Een vrijval uit de bestemmingsreserve leertijduitbreiding verlaagt het budget van dit 
programma met € 14. 
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Taakmutaties  
VSV gelden (aanpak Voortijdig School Verlaten)  
Het Rijk heeft voor de intensivering van de begeleiding van 18- en 19-jarigen, die dreigen uit te 
vallen in 2016 extra VSV-gelden beschikbaar gesteld voor de G4. De bedragen zijn bestemd 
voor de RMC-regio’s waarin de betreffende gemeenten deelnemen. Het betreft € 2,3 mln voor 
de regio Rotterdam. 
 
Verhoogde asielinstroom 
De VNG heeft met het Rijk het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesloten. Van 
de beschikbare middelen wordt € 750  ingezet in 2016 om de verwachte extra lasten voor 
voor- en vroegschoolse educatie en schakelklassen te kunnen financieren. 
 
Technische wijzigingen  
Overig 
Het overige saldo wordt veroorzaakt door een verzameling van diverse technische mutaties in 
de lasten. Door budgettair-neutrale verschuivingen in de formatie tussen kostenplaatsen zijn 
binnen de producten herverdeeleffecten ontstaan.  
 
 Onderwijsbeleid Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten 60.295
Bijdragen rijk en mede-overheden 60.275
Opbrengsten derden 20
Totaal lasten 123.830
Apparaatslasten 12.576
Inhuur 61
Overige apparaatslasten 482
Personeel 12.032
Interne Lasten 17.020
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 6.779
Overige doorbelastingen 10.241
Programmalasten 94.234
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.940
Kapitaallasten 122
Overige programmalasten 1.922
Sociale uitkeringen 6.535
Subsidies en inkomensoverdrachten 79.716

Saldo voor reservering -63.536

Onttrekking aan reserves 711
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding 461
Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 0
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek 250
Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang 0
Toevoeging aan reserves 0
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding 0
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek 0
Vrijval reserves 14
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding 14
Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden 0
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek 0
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Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang 0

  
Saldo na  reservering -62.811
 
Cultuur 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo

Oorspronkelijke begroting -123.254

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -588

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -3.435

Totaal bijgestelde begroting -127.277

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Cultuur Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten 

Begroting 
2016 Saldo

 

Ramingsbijstellingen 0 3.440 -3.440 
Motie Bibliotheek Hart van Zuid 0 2.500 -2.500 
Motie Verveen 0 500 -500 
Ophoging Evenementenfonds 0 440 -440 
Reserves 500 500 0 
Onttrekking IFR 2016 tbv subsidiebudget 
Levendige Binnenstad  
     

500 500 0 

Technische wijzigingen 0 -5 5 
Totaal 500 3.935 -3.435 
 
Ramingsbijstellingen  
Cultuur Motie Bibliotheek Hart van Zuid   
Met het toekennen van deze middelen wordt uitvoer gegeven aan de toezegging aan de 
raadscommissie om minder m2 aan de Bibliotheek door te berekenen.  
 
Cultuur Motie Verveen 
Door budgetverschuivingen kwam het cultuurbudget onder druk te staan. Dat wordt met deze 
bijstelling opgelost. 

 
Cultuur Ophoging Evenementenfonds 
Met de toevoeging van dit bedrag is de hoogte van het Evenementenfonds gebracht op de 
jaarlijks verwachte opbrengst aan logiesbelasting.  
 
Reserves 
Bestemmingsreserve IFR 
Vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) is voor 2016 een bedrag van € 500 beschikbaar 
voor activiteiten in het kader van “Levendige Binnenstad”. Het bedrag zal voornamelijk worden 
aangewend voor het verstrekken van subsidies. 
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Technische wijzigingen  
Kostenverdeling  
De verdeling van de door te berekenen cluster-  en concernoverhead leidt tot een aangepast 
bedrag.  
  
 Cultuur Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 677
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Financieringsbaten 0
Opbrengsten derden 677
Overige baten 0
Totaal lasten 128.454
Apparaatslasten 2.946
Inhuur 157
Overige apparaatslasten 87
Personeel 2.701
Interne Lasten 924
Beleidspecifiek vastgoed 553
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 1.021
Overige doorbelastingen -650
Programmalasten 124.585
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 100
Kapitaallasten 0
Overige programmalasten -493
Subsidies en inkomensoverdrachten 124.977

Saldo voor reservering -127.777

Onttrekking aan reserves 500
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 500
Bestemmingsreserve ISV-3 0
Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden 0
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 0
Cultuurparticipatie 0
nvt 0
Toevoeging aan reserves 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 0
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden 0
Combinatiefuncties 0
Cultuurparticipatie 0

  
Saldo na  reservering -127.277

 
 
 
Sport en Recreatie 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo
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Oorspronkelijke begroting -81.993

Wijzigingen Omissieregeling 2016 1.746

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 448

Totaal bijgestelde begroting -79.799

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Sport en Recreatie Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 319 0 319 
vrijval bestemmingsreserves 319 0 319 
Reserves 1.548 1.548 0 
Mutaties bestemmingsreserve IFR 1.548 1548 0 
Taakmutaties 0 -32 32 
Impuls Brede scholen combinatiefuncties 0 -32 32 
Technische wijzigingen 1.842 1.745 97 
Totaal 3.710 3.261 448 
 
Ramingsbijstellingen 
Vrijval bestemmingsreserves 
Als bijdrage aan het algemeen financieel beeld, is ten laste van een tweetal 
bestemmingsreserves van het product Sport en Recreatie, een bedrag vrijgevallen. Het betreft 
de bestemmingsreserves sport gebieden en combinatiefuncties. De resterende middelen in de 
reserves zijn voldoende.     
 
Reserves 
Bestemmingsreserve IFR 
Aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt onttrokken op basis van 
de in 2016 verwachte kosten. Voor het project Monumenten (Van Ravesteijn) Blijdorp is voor 
de laatste fase een onttrekking van € 500 noodzakelijk. Deze onttrekking stond gepland in 
2015, maar het project heeft vertraging opgelopen. Voor toegankelijke sportaccommodaties 
wordt aanvullend een bedrag van € 1,0 mln onttrokken.  
 
Taakmutaties 
Impuls brede scholen combinatiefuncties 
In de decembercirculaire van 2015 is het Impulsprogramma Brede Scholen voor 2016 en 
verder met € 32 gekort. Dit bedrag is in mindering gebracht op de subsidie voor 
Combinatiefunctionarissen bij het programma Lekker Fit. 
 
Technische wijzigingen 
Deze mutaties staan in verband met een herverdeling van de door te berekenen cluster-  en 
concernoverhead.  
 
 Sport en Recreatie Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten 12.833



137 
 

Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 12.833
Overige baten 0
Totaal lasten 97.800
Apparaatslasten 31.030
Inhuur 570
Overige apparaatslasten 1.333
Personeel 29.127
Interne Lasten 23.332
Beleidspecifiek vastgoed 21.653
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 9.154
Overige doorbelastingen -7.474
Programmalasten 43.438
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.228
Kapitaallasten 1.816
Overige programmalasten 15.601
Sociale uitkeringen 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 18.793

Saldo voor reservering -84.967

Onttrekking aan reserves 4.650
Bestemmingsreserve Deelgemeenten 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 1.720
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden 0
Bestemmingsreserve Sport gebieden 2.930
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed 0
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 0
nvt 0
Toevoeging aan reserves 0
Bestemmingsreserve Sport gebieden 0
Vrijval reserves 519
Bestemmingsreserve Sport gebieden 300
Combinatiefuncties 219

  
Saldo na  reservering -79.799
 
6 Cultuur, sport en recreatie 

Cultuur 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -123.254

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -588

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -3.435

Totaal bijgestelde begroting -127.277

 
Bijstellingen product  
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Bijstellingen  Cultuur Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 0 3.440 -3.440 
Motie Bibliotheek Hart van Zuid 0 2.500 -2.500 
Motie Verveen 0 500 -500 
Ophoging Evenementenfonds 0 440 -440 
Reserves 500 500 0 
Onttrekking IFR 2016 tbv subsidiebudget 
Levendige Binnenstad  
     

500 500 0 

Technische wijzigingen 0 -5 5 
Totaal 500 3.935 -3.435 
 
Ramingsbijstellingen  
Cultuur Motie Bibliotheek Hart van Zuid   
Met het toekennen van deze middelen wordt uitvoer gegeven aan de toezegging aan de 
raadscommissie om minder m2 aan de Bibliotheek door te berekenen.  
 
Cultuur Motie Verveen 
Door budgetverschuivingen kwam het cultuurbudget onder druk te staan. Dat wordt met deze 
bijstelling opgelost. 

 
Cultuur Ophoging Evenementenfonds 
Met de toevoeging van dit bedrag is de hoogte van het Evenementenfonds gebracht op de 
jaarlijks verwachte opbrengst aan logiesbelasting.  
 
Reserves 
Bestemmingsreserve IFR 
Vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) is voor 2016 een bedrag van € 500 beschikbaar 
voor activiteiten in het kader van “Levendige Binnenstad”. Het bedrag zal voornamelijk worden 
aangewend voor het verstrekken van subsidies. 
 
 
Technische wijzigingen  
Kostenverdeling  
De verdeling van de door te berekenen cluster-  en concernoverhead leidt tot een aangepast 
bedrag.  
  
 Cultuur Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 677
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Financieringsbaten 0
Opbrengsten derden 677
Overige baten 0
Totaal lasten 128.454
Apparaatslasten 2.946
Inhuur 157
Overige apparaatslasten 87
Personeel 2.701
Interne Lasten 924
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Beleidspecifiek vastgoed 553
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 1.021
Overige doorbelastingen -650
Programmalasten 124.585
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 100
Kapitaallasten 0
Overige programmalasten -493
Subsidies en inkomensoverdrachten 124.977

Saldo voor reservering -127.777

Onttrekking aan reserves 500
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 500
Bestemmingsreserve ISV-3 0
Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden 0
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 0
Cultuurparticipatie 0
nvt 0
Toevoeging aan reserves 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 0
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden 0
Combinatiefuncties 0
Cultuurparticipatie 0

  
Saldo na  reservering -127.277

 
Sport en Recreatie 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -81.993

Wijzigingen Omissieregeling 2016 1.746

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 448

Totaal bijgestelde begroting -79.799

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Sport en Recreatie Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 319 0 319 
vrijval bestemmingsreserves 319 0 319 
Reserves 1.548 1.548 0 
Mutaties bestemmingsreserve IFR 1.548 1548 0 
Taakmutaties 0 -32 32 
Impuls Brede scholen combinatiefuncties 0 -32 32 
Technische wijzigingen 1.842 1.745 97 
Totaal 3.710 3.261 448 
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Ramingsbijstellingen 
Vrijval bestemmingsreserves 
Als bijdrage aan het algemeen financieel beeld, is ten laste van een tweetal 
bestemmingsreserves van het product Sport en Recreatie, een bedrag vrijgevallen. Het betreft 
de bestemmingsreserves sport gebieden en combinatiefuncties. De resterende middelen in de 
reserves zijn voldoende.     
 
Reserves 
Bestemmingsreserve IFR 
Aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) wordt onttrokken op basis van 
de in 2016 verwachte kosten. Voor het project Monumenten (Van Ravesteijn) Blijdorp is voor 
de laatste fase een onttrekking van € 500 noodzakelijk. Deze onttrekking stond gepland in 
2015, maar het project heeft vertraging opgelopen. Voor toegankelijke sportaccommodaties 
wordt aanvullend een bedrag van € 1,0 mln onttrokken.  
 
Taakmutaties 
Impuls brede scholen combinatiefuncties 
In de decembercirculaire van 2015 is het Impulsprogramma Brede Scholen voor 2016 en 
verder met € 32 gekort. Dit bedrag is in mindering gebracht op de subsidie voor 
Combinatiefunctionarissen bij het programma Lekker Fit. 
 
Technische wijzigingen 
Deze mutaties staan in verband met een herverdeling van de door te berekenen cluster-  en 
concernoverhead.  
 
 Sport en Recreatie Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 12.833
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 12.833
Overige baten 0
Totaal lasten 97.800
Apparaatslasten 31.030
Inhuur 570
Overige apparaatslasten 1.333
Personeel 29.127
Interne Lasten 23.332
Beleidspecifiek vastgoed 21.653
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 9.154
Overige doorbelastingen -7.474
Programmalasten 43.438
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.228
Kapitaallasten 1.816
Overige programmalasten 15.601
Sociale uitkeringen 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 18.793

Saldo voor reservering -84.967

Onttrekking aan reserves 4.650
Bestemmingsreserve Deelgemeenten 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 1.720
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden 0
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Bestemmingsreserve Sport gebieden 2.930
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed 0
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 0
nvt 0
Toevoeging aan reserves 0
Bestemmingsreserve Sport gebieden 0
Vrijval reserves 519
Bestemmingsreserve Sport gebieden 300
Combinatiefuncties 219

  
Saldo na  reservering -79.799
 
 
7 Volksgezondheid en zorg 

Producten (x1000) Begroting
2016

Baten

Begroting
2016

Lasten

Begroting
2016

Saldo
 Openbare gezondheidszorg 12.101 27.255 -15.153
 Zorg jeugd 7.704 235.558 -227.855
 Zorg volwassenen 30.851 333.114 -302.263
Totaal 50.656 595.927 -545.271
 
 Openbare gezondheidszorg 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo

Oorspronkelijke begroting -14.709

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -476

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 32

Totaal bijgestelde begroting -15.153

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Openbare 
gezondheidszorg 

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten 

Begroting 
2016 Saldo

 

Technische wijzigingen -85 -117 32 
Totaal -85 -117 32 
 
Technische wijzigingen  
Dit betreft een kleine mutaties tussen producten. 
 
 Openbare gezondheidszorg Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten 12.101
Bijdragen rijk en mede-overheden 8.653
Opbrengsten derden 3.449
Overige baten 0
Totaal lasten 27.255
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Apparaatslasten 13.859
Inhuur 221
Overige apparaatslasten 800
Personeel 12.837
Interne Lasten 7.046
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 7.361
Overige doorbelastingen -314
Programmalasten 6.350
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.199
Kapitaallasten 24
Overige programmalasten 351
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.777

Saldo voor reservering -15.153

Onttrekking aan reserves 0
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden 0

  
Saldo na  reservering -15.153
 
Zorg jeugd 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo

Oorspronkelijke begroting -230.752

Wijzigingen Omissieregeling 2016 2.709

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 188

Totaal bijgestelde begroting -227.855

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Zorg jeugd Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting
2016 Saldo

 

Reserves 5.400 5.400 0 
Toevoeging programma risicojongeren uit b.r. 
taakmutaties gemeentefonds 

900 900 0 

Onttrekking bestemmingsreserve 
decedntralisaties AWBZ 

4.500 4.500 0 

Taakmutaties 0 -257 257 
Decentralisatie Jeugdzorg (IU) 0 -257 257 
Technische wijzigingen 1.603 1.673 -69 
Totaal 7.003 6.815 188 
 
Reserves 
Programma risicojongeren 
Het budget (lasten) van het product Zorg Jeugd – onderdeel Elke Jongere Telt (programma 
risicojongeren) – wordt eenmalig verhoogd met € 900. Dekking (baten) vindt plaats uit de 
bestemmingsreserve taakmutaties, waarin dit bedrag hiervoor was gereserveerd. 
 
Jeugdhulp 
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Ter dekking van geraamde tekorten op de jeugdhulp - personeelsinzet wijkteams jeugd en 
inkoop zorgproducten - is € 4,5 mln opgenomen uit de bestemmingsreserve decentralisatie 
AWBZ. 
 
Taakmutaties 
In de decembercirculaire 2015 van het  Gemeentefonds staat een korting van € 257 op het 
gedecentraliseerde jeugdzorgbudget. 
 
Technische wijzigingen 
Door budgettair-neutrale verschuivingen in de formatie tussen kostenplaatsen zijn binnen de 
producten herverdeeleffecten ontstaan (€ 69). 
 
 
Voor een aantal onderwerpen worden externe gelden ontvangen, die nog niet in de primaire 
begroting waren verwerkt. Hierdoor stijgen de lasten en de baten van het product Zorg Jeugd. 

 Collectieven tegen kindermishandeling 
 Nazorg vrouwelijke genitale verminking 
 Jeugdbeschermingsplein 
 Bijdrage voor uitvoeren administratieve werkzaamheden door gemeente Rotterdam 

voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 
 
 

 Zorg jeugd Begroting
2016 

(na eerste herziening 
2016) 

Totaal baten 1.904
Bijdragen rijk en mede-overheden 1.712
Opbrengsten derden 192
Totaal lasten 235.558
Apparaatslasten 11.286
Inhuur 871
Overige apparaatslasten 347
Personeel 10.068
Interne Lasten 8.117
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 5.883
Overige doorbelastingen 2.234
Programmalasten 216.155
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17.125
Kapitaallasten 463
Overige programmalasten 210
Sociale uitkeringen 18.799
Subsidies en inkomensoverdrachten 179.559

Saldo voor reservering -233.655

Onttrekking aan reserves 5.800
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 4.500
Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg 0
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden 400
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden 0
Bestemmingsreserve Sport gebieden 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 900
Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden 0
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden 0

  
Saldo na  reservering -227.855
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Zorg volwassenen 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo

Oorspronkelijke begroting -310.286

Wijzigingen Omissieregeling 2016 736

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 7.287

Totaal bijgestelde begroting -302.264

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Zorg volwassenen Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten 

Begroting 
2016 Saldo

 

Ramingsbijstellingen 3.164 1.784 1.380 
Huisbezoeken kantelwijk IJsselmonde 0 0 0 
Vrijval reserves  1.273 0 1.273 
Bed, Bad, Brood 1.891 1.784 107 
Reserves 3.102 3.102 0 
Onttrekking bestemmingsreserve 
decentralisaties AWBZ 

3.102 3.102 0 

Taakmutaties 0 -5.027 5.027 
Taakmutatie 4. Scootmobielen 0 0 0 
Taakmutatie 5. WMO (met name 
huishoudelijke hulp) 

0 -205 205 

Taakmutatie 18. Vrouwenopvang (DU) 0 361 -361 
Taakmutatie 7. Vrouwenopvang (DU) 0 -338 338 
Decentralisatie Participatiewet (IU) 0 172 -172 
Taakmutatie 9. decentralisatie AWBZ naar 
WMO (IU) 

0 -820 820 

Decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) 0 -3.996 3.996 
Taakmutatie 11. decentralisatie Participatiewet 
(IU) 

0 -201 201 

Technische wijzigingen 142 -738 880 
Totaal 6.408 -879 7.287 
 
Bijstellingen  Zorg volwassenen Begroting 2016  

Baten 
Begroting 2016  
Lasten 

Begroting 2016 
Saldo

 

Ramingsbijstellingen 3.164 1.784 1.380 
bestemmingsreserves  1.273 0 1.273 
Bed, Bad, Brood 1.891 1784 107 
Reserves 3.102 3.102 0 
Onttrekking Bestemmingsreserve AWBZ 3.102 3.102 0 

Taakmutaties 0 -5.027 5.027 
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Taakmutatie 5. WMO (met name huishoudelijke 
hulp) 

0 -205 205 

Taakmutaties Vrouwenopvang (DU) 0 23 -23 

Decentralisatie Participatiewet (IU) 0 -29        29 

Taakmutatie decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) 0 -4.816 4.816 

Technische wijzigingen 214 -665 880 
Totaal 6.408 -879 7.287 

 
Ramingsbijstellingen 
Reserves 
In de voorjaarsretraite is besloten om € 1,3 mln uit bestemmingsreserves Bijzondere bijstand 
en Zorg jeugd gebieden vrij te laten vallen ten behoeve van het algemene beeld. 
 
Bed, Bad, Brood 
De begroting is aangepast voor de verwachte lasten en baten voor de Bed-bad-broodregeling. 
Voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers financiert de gemeente enkele BBB-
voorzieningen in de stad, in lijn met het kabinetsbesluit van april 2015. Het kabinet heeft 
toegezegd de kosten van deze opvang (voor Rotterdam: € 1,5 mln) te vergoeden. Omdat de 
onderhandelingen met het rijk over de hoogte van de compensatie nog lopen, worden deze 
middelen nu als taakstellende baten begroot. Het hier genoemde bedrag van € 107 heeft 
betrekking op de gemeentelijke uitvoeringskosten.  
 
Reserves  
Om oplopende doorlooptijden te voorkomen en tijdige adequate ondersteuning in de wijk te 
kunnen bieden is versterking van de 1e lijnsondersteuning noodzakelijk. Zonder extra inzet bij 
het stedelijk loket volwassenen (Centraal onthaal) zullen er onnodig lange wachttijden op 
ondersteuning voor Rotterdammers ontstaan. Tevens wordt tijdelijk extra personeel ingezet 
voor de doorontwikkeling van het nieuwe stelsel zorg & welzijn. Ook worden geraamde 
meerkosten van inkoop Wmo-dagbesteding, capaciteitsuitbreiding voor de onderzoeksfunctie 
van Veilig Thuis, continuering van de Children’s Zone en de inzet van studententeams voor 
kantelwijken IJsselmonde in 2016 vanuit de bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 
gefinancierd. In totaal wordt een bedrag van € 5,5 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve 
Decentralisatie AWBZ. 
 
Taakmutaties 
Dit betreft een saldo als gevolg van mutaties uit de september- en de decembercirculaire 2015 
( € 5,0 mln). Deze daling in 2016 heeft voor een groot deel betrekking op een neerwaartse 
bijstelling van de gedecentraliseerde middelen voor beschermd wonen voor centrumgemeente 
Rotterdam. In 2015 is er een verdiepend onderzoek gedaan naar een verdere verbetering van 
de verdeling van de budgetten beschermd wonen op basis van historische uitgaven. Het 
onderzoek heeft geleid tot herverdeling van het landelijke budget met een budgetdaling als 
uitkomst voor centrumgemeente Rotterdam. Omdat de feitelijke kosten ook op een lager 
niveau lagen (wat een van de verklaringen is van het overschot op de Wmo in 2015), leidt 
deze uitkomst niet tot de noodzaak om verder te bezuinigen. 
 
Technische wijzigingen 
Wmo-toezicht regiogemeenten 
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De gemeente Rotterdam ontvangt een bijdrage groot € 265 van de regiogemeenten voor het 
voeren van toezicht op de Wmo. De inkomsten worden binnen product Zorg voor 
Volwassenen beheerd. De kosten (van de toezichthouders) staan begroot bij het programma 
Bestuur & Dienstverlening. 
 
Overheveling budget voor uitvoering van regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg 
Een budget van € 644 betreft een verschuiving van programmabudget naar apparaatsbudget 
voor de uitvoering van de regeling TMZ. 
 
Diversen  
Dit is het saldo van diverse mutaties. 
 Zorg volwassenen Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 23.942
Bijdragen rijk en mede-overheden 21.500
Opbrengsten derden 2.441
Overige baten 0
Totaal lasten 333.114
Apparaatslasten 22.032
Inhuur 968
Overige apparaatslasten 1.171
Personeel 19.893
Interne Lasten 11.573
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 11.305
Overige doorbelastingen 268
Programmalasten 299.509
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 31.151
Kapitaallasten 460
Overige programmalasten 2.632
Sociale uitkeringen 209.923
Subsidies en inkomensoverdrachten 55.343

Saldo voor reservering -309.172

Onttrekking aan reserves 5.636
Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand 0
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 5.478
Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang 0
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 158
Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ 0
nvt 0
Vrijval reserves 1.273
Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand 1.000
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 0
Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang 0
Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden 273
nvt 0

  
Saldo na  reservering -302.264
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8 Werk en inkomen 

Producten (x1000) Begroting
2016 

Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 Werk 20.582 160.638 -140.055
 Inkomen 552.691 644.679 -91.988
Totaal 573.274 805.317 -232.043

 
Werk 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -143.332

Wijzigingen Omissieregeling 2016 1.387

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 1.889

Totaal bijgestelde begroting -140.055

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Werk Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 0 -2.217 2.217 
Taaleis (kasschuif 2016-2017) 0 -1.217 1.217 
Re-integratie 0 -1.000 1.000 
Reserves 1.435 1.435 0 
Onttrekking bestemmingsreserve 
taakmutaties JWL 

399 399 0 

Onttrekking bestemmingsreserve 
Fit4Work 

56 56 0 

Onttrekking bestemmingsreserve 
spaarsaldo Participatiebudget 

980 980 0 

Taakmutaties 0 1.221 -1.221 
Link2Work 0 38 -38 
Jeugdwerkloosheid (DU) 0 100 -100 
Decentralisatie Participatiewet (IU) 0 361 -361 
Decentralisatie Participatiewet (IU) 0 -422 422 
Taaleis Participatiewet (IU) 0 144 -144 
Uitwerkingsakkoord Asiel en 
Vluchtelingen 

0 1.000 -1.000 

Technische wijzigingen 67 -827 893 
Totaal 1.501 -388 1.889 
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Ramingsbijstellingen 
 
Taaleis 
Op 1 januari 2016 is de Wet taaleis Participatiewet in werking getreden. Deze wet regelt dat 
bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en daardoor worden 
belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de 
Nederlandse taal te leren. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2016 voor de nieuwe instroom 
in de bijstand en vanaf 1 juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen 
vanaf 2016 een compensatie voor de uitvoeringskosten van de wet Taaleis. In 2016 bedraagt 
het extra budget voor programma Werk en Inkomen - € 144. De totale bijdrage vanuit het rijk is 
onvoldoende ter dekking van de kosten voor het inkopen van taaltoetsen en voor de 
uitvoeringskosten. De kosten worden deels gedekt binnen het participatiebudget, mede door 
budget te verschuiven van 2016 naar 2017 (1.217).  
 
Re-integratie  
Er zijn in 2016 extra middelen vrijgekomen door het niet volledig uitputten van een aantal 
bestemmingsreserves in 2015 en door extra beschikbaar gestelde gelden vanuit het ministerie 
SZW. De met deze extra middelen bekostigde initiatieven zullen niet allemaal in 2016 tot 
uitgaven leiden, waardoor een ramingsbijstelling wordt gedaan van € 1 mln.  
 
Reserves 
 
Onttrekking bestemmingsreserve taakmutaties Jeugdwerkloosheid 
Er wordt € 399 onttrokken (en besteed) aan de reserve Jeugdwerkloosheid om meer jongeren 
met een kwetsbare arbeidsmarktpositie actief naar werk te bemiddelen. 
 
Onttrekking bestemmingsreserve Fit4Work 
Er wordt € 56 onttrokken en besteed in het kader van het programma Fit4Work. 
 
Onttrekking bestemmingsreserve spaarsaldo Participatiebudget 
Er wordt € 980 onttrokken uit het spaarsaldo Partcipatiebudget en ingezet voor re-integratie 
activiteiten.  
 
Taakmutaties 
 
Link2Work 
De gemeenten Eindhoven en Rotterdam ontvangen in 2016 elk € 38 per jaar voor Link2Work. 
Link2Work is een vernieuwende methodiek gericht op het coachen van allochtone rolmodellen, 
die vervolgens aan minder kansrijke jongeren een tegenprestatie leveren.  
 
Jeugdwerkloosheid 
Gemeenten ontvangen in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid middelen voor de 
uitvoering van regionale plannen om meer jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie 
actief naar werk te bemiddelen. Programma Werk van Werk en Inkomen ontvangt in 2016 een 
bedrag van € 100.  
 
Decentralisatie Participatiewet 
De definitieve rijksbeschikking voor WSW en Werk en Re-integratie is vastgesteld. Onderdeel 
van de mutaties voor die integratie-uitkering is een nieuwe verdeling van het budget 
beschermd wonen voor de 43 centrumgemeenten. In 2016 is de bijstelling -€ 60 voor 
programma Werk. 
 
Taaleis 
Zie toelichting Taaleis (ramingsbijstelling). 
 
Uitwerkingsakkoord Asiel en Vluchtelingen 
De VNG heeft met het Rijk het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesloten. Van 
de beschikbare middelen wordt € 1 mln in 2016 ingezet om de verwachte extra lasten voor re-
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integratie te kunnen financieren. 
 
 
Technische wijzigingen 
 
Technische wijzigingen apparaat naar programma 
De prognose op apparaatslasten laat een onderbesteding zien. De onderbesteding van € 95 
wordt gebruikt om nieuwe initiatieven op het programma te bekostigen. 
 
Technische wijzigingen binnen apparaat 
In de begroting is het totale budget voor de formatie van Werk en Inkomen geraamd onder 
ambtelijke salarislasten. Voor de flexibele formatieplaatsen die niet gevuld zijn met ambtelijke 
krachten, worden inhuurkrachten ingezet. Om een goede confrontatie te kunnen maken tussen 
budget en realisatie wordt een mutatie gemaakt waarbij het budget van ambtelijke 
salarislasten inhuur wordt verschoven.  
 
 
 Werk Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 19.148
Bijdragen rijk en mede-overheden 8.295
Dividenden 0
Opbrengsten derden 10.853
Overige baten 0
Totaal lasten 160.638
Apparaatslasten 44.893
Inhuur 7.006
Overige apparaatslasten 3.017
Personeel 34.870
Interne Lasten 21.534
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 27.997
Overige doorbelastingen -6.463
Programmalasten 94.210
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 21.804
Kapitaallasten 103
Overige programmalasten 8.371
Salarislasten WSW en WIW 60.989
Sociale uitkeringen 582
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.360

Saldo voor reservering -141.490

Onttrekking aan reserves 1.435
Bestemmingsreserve Fit 4 Work 56
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 0
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatebudget 980
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 399
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve Fit 4 Work 0

  
Saldo na  reservering -140.055
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Inkomen 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -98.156

Wijzigingen Omissieregeling 2016 1.326

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 4.842

Totaal bijgestelde begroting -91.988

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Inkomen Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen -12.231 -17.415 5.184 
Programma Innovatie e.a. 0 -2.779 2.779 
BUIG -12.231 -17.539 5.308 
BUIG Toevoeging reserve 0 2.903 -2.903 
Technische wijzigingen 286 629 -342 
Totaal -11.944 -16.786 4.842 
 
Programma Innovatie e.a. 
Door herfasering van het programmaplan Innovatie G4 en de andere financieringsmethodiek 
(activering) worden de lasten over een langere periode uitgesmeerd. Voor 2016 blijft naar 
verwachting het programma binnen de reeds toegekende middelen. Een deel van deze 
ramingsbijstelling is verwerkt op de Apparaatslasten. Deze is zichtbaar als technische 
wijziging. 
 

BUIG: actualisatie budget BUIG en uitkeringslasten bijstand / Toevoeging reserve 
Eind april heeft het Rijk het nader voorlopig budget BUIG bekend gemaakt. Voor Rotterdam 
betekent dit een bijstelling naar € 533,8 mln. Tegelijkertijd is in april overeenstemming bereikt 
over het uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom, waardoor aan het eind van 2016 en 
2017 gemeenten worden gecompenseerd voor de verhoogde instroom in de bijstand. In de 
ramingen houden we rekening met een compensatie van € 2 mln. Ten opzichte van de baten 
die zijn opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2016 is er sprake van een neerwaartse 
bijstelling van € 23,1 mln. Als gevolg van een nadeliger resultaat van de BUIG dan begroot is 
aanvullende onttrekking aan de reserve noodzakelijk van € 8,0 mln die in de 
exploitatierekening in de baten worden verantwoord.  
De lastenbijstelling van de BUIG ten opzichte van de begroting bedraagt € 4,1 mln daarnaast 
is de oorspronkelijke raming van de toevoeging aan de reserve van € 10,5 mln bijgesteld.  
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Technische wijzigingen  
 
Taakmutatie Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw 
Gemeenten ontvangen een compensatie voor de uitvoeringskosten die voortvloeien uit het 
wetsvoorstel Vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige 
voortzetting pensioenopbouw. 
 
Technische wijzigingen binnen apparaat 
In de begroting is het totale budget voor de formatie van Werk en Inkomen geraamd onder 
ambtelijke salarislasten. Voor de flexibele formatieplaatsen die niet gevuld zijn met ambtelijke 
krachten, worden inhuurkrachten ingezet. Om een goede confrontatie te kunnen maken tussen 
budget en realisatie wordt een mutatie gemaakt waarbij het budget van personeel naar inhuur 
wordt verschoven.  
 
 
 Inkomen Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 537.096
Bijdragen rijk en mede-overheden 537.096
Opbrengsten derden 0
Overige baten 0
Totaal lasten 641.777
Apparaatslasten 48.550
Inhuur 9.276
Overige apparaatslasten 3.258
Personeel 36.017
Interne Lasten 28.794
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 27.670
Overige doorbelastingen 1.124
Programmalasten 564.433
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 11.529
Kapitaallasten 274
Overige programmalasten 120
Sociale uitkeringen 551.345
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.165

Saldo voor reservering -104.681

Onttrekking aan reserves 15.596
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 0
Bestemmingsreserve WWB meerjarig 15.596
nvt 0
Risicoreserve WWB 0
Toevoeging aan reserves 2.903
Bestemmingsreserve WWB meerjarig 2.903

  
Saldo na  reservering -91.988
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9 Maatschappelijke Ondersteuning 

Producten (x1000) Begroting
2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 Maatschappelijke Begeleiding en Advies 15.465 107.150 -91.685
 Maatschappelijke Participatie en Activering 14.460 34.315 -19.855
 Armoedebestrijding 1.352 64.703 -63.351
Totaal 31.277 206.168 -174.891

 
 
Maatschappelijke Begeleiding en Advies 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -92.395

Wijzigingen Omissieregeling 2016 401

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 309

Totaal bijgestelde begroting -91.685

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Maatschappelijke 
Begeleiding en Advies 

Begroting 
2016  Baten

Begroting 
2016  Lasten 

Begroting 
2016 Saldo 

 

Intensiveringen 0 0 0 
Vraagwijzer in de wijken (IJsselmonde) 0 0 0 
Extra inzet sociaal isolement - Lombardijen 0 0 0 
Ramingsbijstellingen 900 0 900 
Extra baten ESF 900 0 900 
Reserves 9.634 9.634 0 
Onttrekking bestemmingsreserve  
Maatschappelijke Participatie Gebieden voor Huis 
De Branding 

600 600 0 

Onttrekking Bestemmgsreserve AWBZ: 
versterking Zorg en Welzijn. 

9.034 9.034 0 

Technische wijzigingen 3 593 -591 
Totaal 10.537 10.227 309 
 
Intensiveringen 
Vraagwijzer in de wijken (IJsselmonde) 
In IJsselmonde is de Sociale Index 5 punten gedaald tov 2014. Meedoen, Capaciteiten en 
Leefomgeving zijn achteruit gegaan zoals in het wijkprofiel te zien is. Ook blijkt eruit dat de 
bekendheid van Welzijn en Vraagwijzer fors achteruit is gegaan. Een outreachende inzet van 
de Vraagwijzer in de wijken draagt bij een verbetering. Met name in Lombardijen, waar veel 
niet-mobiele ouderen wonen, is de behoefte aan een locatie Vraagwijzer groot. De inzet in de 
wijken, met als prioriteit Lombardijen, wordt binnen eigen budget opgelost. 
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Extra inzet sociaal isolement (IJsselmonde) 
Het sociaal isolement en hulpvragen bij ouderen/behoeftigen zijn significant toegenomen. Om 
dit het hoofd te bieden wordt voorgesteld om extra capaciteit op dit vraagstuk te zetten. Doel is 
extra capaciteit om vragen en problemen bij bewoners te signaleren, deze toe te leiden/in 
contact te brengen met zelfinitiatieven en/of activiteiten voor bewoners van PIT010, de 
partners Couleur Locale, verenigingen etc. en/of afhankelijk van de zwaarte van problematiek 
en vragen door te geleiden naar initiatieven of voorzieningen van cluster MO en Parasolgroep 
partners. De extra inzet bestaat uit een individueel en collectief arrangement van een op basis 
van het wijkprofiel grote groep bewoners voor wie het reguliere welzijns- en zorgarrangement 
(2016-2017) wordt binnen eigen budget opgelost. 
 
Ramingsbijstellingen 
Incidentele bate ESF-gelden 
Het agentschap SWZ heeft vorig jaar besloten om extra subsidiemiddelen ter beschikking te 
stellen voor re-integratietrajecten. Van de gesubsidieerde trajecten mag 60% worden 
gedeclareerd bij rijk in plaats van het tot dan toe geldende percentage van 40%. Daarnaast is 
de termijn waarop declaraties kunnen worden ingediend verlengd met een paar maanden. De 
eindafrekening is opgesteld en gecontroleerd door het agentschap. Dit levert een incidentele 
extra bate op van €  900 waar geen lasten tegenover staan. 
 
Reserves 
Huis van de wijk “De Branding”  
Ten behoeve van de verbouwingskosten van het huis van de wijk “De Branding” in Kralingen-
Crooswijk wordt een bedrag van € 600 beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve 
Maatschappelijke Participatie gebieden. 
 
Versterking Zorg en Welzijn 
Om oplopende doorlooptijden te voorkomen en om specifieke kennis over kwetsbare 
doelgroepen te borgen (o.a. ouderen- en GGZ-problematiek) is versterking van de 1e 
lijnsondersteuning in Zorg en Welzijn noodzakelijk. Zonder deze extra inzet kunnen er onnodig 
lange wachttijden op ondersteuning voor Rotterdammers ontstaan of zal er vaker dan 
noodzakelijk doorverwezen worden naar duurdere 2e lijnszorg. Hiervoor wordt een bedrag van 
€ 9,0 mln beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ aan het 
product Maatschappelijke Begeleiding en Advies. 
 
Technische wijzigingen 
Uitvoeringsbudget maatschappelijke ondersteuning in de wijk 
Het uitvoeringsbudget voor de maatschappelijke ondersteuning in de wijk is bij de 
decentralisaties AWBZ/Wmo en Jeugdwet grotendeels als apparaatskosten begroot. 
Aangezien de werkelijke kosten van dit uitvoeringsbudget deels programmalasten blijken te 
zijn, wordt dat deel van de begrote middelen via deze technische mutatie verschoven van 
apparaats- naar programmalasten. 
 
Sociale Raadslieden 
In het verleden werd een klein deel van het sociaal raadsliedenwerk extern ingekocht. Deze 
werkzaamheden worden door gemeenteambtenaren uitgevoerd, daarom  verschuiven deze 
middelen van het programmabudget naar apparaatslasten. 
 
Leasekosten 
Het budget voor de leasekosten is beschikbaar in het programmabudget. Aangezien de kosten 
dienen te worden verantwoord op het apparaatsbudget worden de begrote middelen 
overgeheveld naar de apparaatskostenbegroting. 
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Herverdeeleffecten apparaat 
In de bestuursrapportage is een herverdeling van de formatie binnen onderdelen van cluster 
MO verwerkt. Hierdoor ontstaan per saldo per product herverdeeleffecten ten opzichte van de 
oorspronkelijke begroting.  
 
 Maatschappelijke Begeleiding en Advies Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 2.477
Bijdragen rijk en mede-overheden 2.475
Opbrengsten derden 3
Overige baten 0
Totaal lasten 107.150
Apparaatslasten 33.362
Inhuur 1.730
Overige apparaatslasten 1.099
Personeel 30.533
Interne Lasten 8.884
Beleidspecifiek vastgoed 408
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 8.920
Overige doorbelastingen -445
Programmalasten 64.904
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 47.290
Overige programmalasten -192
Sociale uitkeringen 6.594
Subsidies en inkomensoverdrachten 11.212

Saldo voor reservering -104.673

Onttrekking aan reserves 12.988
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 11.988
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 300
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden 700
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 0
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 0
nvt 0
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ 0

  
Saldo na  reservering -91.685

 
 Maatschappelijke Participatie en Activering 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -16.260

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -2.780

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -815

Totaal bijgestelde begroting -19.855
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Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Maatschappelijke 
Participatie en Activering

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Intensiveringen 3.100 3.100 0 
Taal en Integratie statushouders 3.100 3.100 0 
Ramingsbijstellingen 127 0 127 
Vrijval bestemmingsreserve Participatie 
Gebieden  

127 0 127 

Reserves 918 162 755 
Jongerenparticipatie 80 80 0 
Taalplein 837 82 755 
Taakmutaties 0 320 -320 
Wet Taaleis Participatiewet 0 70 -70 
Uitwerkingsakkoord Asiel en Vluchtelingen 0 250 -250 
Technische wijzigingen 2.340 3.717 -1.377 
Totaal 6.484 7.300 -815 
 
Intensiveringen 
Taal en integratie statushouders 
In de 'Rotterdamse aanpak statushouders' is gekozen voor een ambitieuze aanpak met 
onderdompeling in taal en professionele trajectbegeleiding, gericht op integratie en actieve 
dagbesteding. Het 2-jarige traject kost € 5.000,- per statushouder. Financiële dekking van 
deze aanpak komt uit de verhoogde bijdrage vanuit het rijk voor maatschappelijke begeleiding 
van statushouders (van € 1.000,- naar € 2.370,- per statushouder), uit de extra middelen uit 
het Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom en uit een gedeeltelijke herprioritering van de 
middelen voor het taalbeleid.  

 
Ramingsbijstellingen 
Vrijval bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden valt voor een bedrag van 
€ 127 ten gunste van het algemeen beeld. 
 
Reserves 
Jongerenparticipatie 
Dit is de financiële verwerking van de motie ‘Nieuwe start voor jongerenparticipatie' 
(Raadsbehandeling 18 november 2015).  Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserves 
participatie jeugd gebieden en zorg jeugd gebieden. 
 
Taalplein 
Ten behoeve van de handhaving inburgering is door het Rijk €2,1 mln beschikbaar gesteld 
voor de jaren 2014 en verder. Bij de jaarrekening 2013 is hiervoor een bestemmingsreserve 
gevormd. Het aandeel benodigd voor de handhaving 2016 wordt ingeschat op € 837, waarvoor 
hier een onttrekking uit de reserve wordt voorgesteld.  Hiervan wordt in 2016 8 fte tijdelijk 
personeel ingezet in combinatie met inhuur. 
 
Taakmutaties 
Taaleis  
Op 1 januari 2016 is de Wet taaleis Participatiewet in werking getreden. Deze wet regelt dat 
bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en daardoor worden 
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belemmerd bij hun inschakeling op de arbeidsmarkt, de verplichting wordt opgelegd om de 
Nederlandse taal te leren. De verplichting geldt vanaf 1 januari 2016 voor de nieuwe instroom 
in de bijstand en vanaf 1 juli 2016 voor alle bijstandsgerechtigden.   
 
Verhoogde asielinstroom 
De VNG heeft met het Rijk het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesloten. Van 
de beschikbare middelen wordt € 250 ingezet in 2016 om de verwachte extra lasten voor 
maatschappelijke begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen te kunnen 
financieren. 
 
Technische wijzigingen 
Rotterdampas 
De verstrekking van het AOW- en Kindtegoed verloopt via de Rotterdampas. Hierdoor is de 
verkoop en het gebruik van de Rotterdampas gestegen. Daarmee zijn ook de verwachte 
opbrengsten en de kosten gestegen met € 1,8 mln. De begroting wordt hierop aangepast. 
 
Uitkering Educatie 
Met ingang van 1 januari 2015 is een specifieke uitkering educatie ingevoerd. Deze komt ter 
vervanging van de educatiemiddelen die voorheen aan het participatiebudget toegevoegd 
waren. De Rijkbeschikking voor deze uitkering in 2016 bleek € 502 hoger te zijn dan in 2015. 
De begroting wordt hierop aangepast. 
 
Tegenprestatie 
Om Tegenprestatie vorm te geven is inzet nodig in de vorm van inhuur. Deze inhuur wordt 
technisch verwerkt op het apparaat en niet op het programma, waardoor budget 
van programma naar apparaat verschuift.  
 
Herverdeeleffecten apparaat 
In de bestuursrapportage is een herverdeling van de formatie binnen onderdelen van cluster 
MO verwerkt. Hierdoor ontstaan per saldo per product herverdeeleffecten ten opzichte van de 
oorspronkelijke begroting. Verder is om Tegenprestatie vorm te geven extra inzet nodig in de 
vorm van inhuur. Deze inhuur wordt technisch verwerkt op het apparaat en niet op het 
programma, waardoor budget van programma naar apparaat verschuift. Als laatste is er 
incidenteel de inzet op het Taalplein verhoogt. Dit laatste wordt gedekt uit de 
bestemmingsreserve ten behoeve van de Handhaving Inburgering. 
 
 Maatschappelijke Participatie en Activering Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 13.393
Bijdragen rijk en mede-overheden 9.492
Opbrengsten derden 3.901
Overige baten 0
Totaal lasten 34.315
Apparaatslasten 9.456
Inhuur 2.644
Overige apparaatslasten 1.024
Personeel 5.788
Interne Lasten 818
Beleidspecifiek vastgoed 0
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 2.998
Overige doorbelastingen -2.180
Programmalasten 24.041
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Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.792
Overige programmalasten 2.784
Sociale uitkeringen 60
Subsidies en inkomensoverdrachten 10.405

Saldo voor reservering -20.922

Onttrekking aan reserves 940
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden 0
Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden 0
Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden 80
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 859
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 0
Bestemmingsreserve Werkgroep Zuid-Europeanen 0
Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden 0
nvt 0
Vrijval reserves 127
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden 127

  
Saldo na  reservering -19.855

 
Armoedebestrijding 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -57.977

Wijzigingen Omissieregeling 2016 226

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -5.600

Totaal bijgestelde begroting -63.351

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Armoedebestrijding Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 0 5.122 -5.122 
Bewindvoering (onderdeel bijzondere 
bijstand) 

0 5.122 -5.122 

Taakmutaties 0 500 -500 
Uitwerkingsakkoord Asiel en Vluchtelingen 0 500 -500 
Technische wijzigingen 3 -19 22 
Totaal 3 5.603 -5.600 
 
Ramingsbijstellingen 
Bijzonder bijstand, bewindvoering 
De kosten voor bewindvoering vertonen een stijging vanaf 2014, als gevolg van de 
wetswijziging bewindvoering. In 2014 en 2015 kon het tekort binnen het begrotingsproduct 
armoedebestrijding worden opgevangen. Vanaf 2016 lukt dit niet meer. Omdat de kosten niet 
beïnvloedbaar zijn, is het nodig om het budget bijzondere bijstand te verhogen.  
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Taakmutaties 
Verhoogde Asielinstroom 
De VNG heeft met het Rijk het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesloten. Van 
de beschikbare middelen wordt € 500 ingezet in 2016 om de verwachte extra lasten voor 
armoedebestrijding te kunnen financieren. 
 
Technische Wijzigingen 
Herverdeeleffecten apparaat 
In de bestuursrapportage is een herverdeling van de formatie binnen onderdelen van cluster 
MO verwerkt. Hierdoor ontstaan per saldo per product herverdeeleffecten ten opzichte van de 
oorspronkelijke begroting.  
 
 Armoedebestrijding Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 1.352
Bijdragen rijk en mede-overheden 107
Financieringsbaten 550
Opbrengsten derden 695
Overige baten 0
Totaal lasten 64.703
Apparaatslasten 11.831
Inhuur 728
Overige apparaatslasten 427
Personeel 10.676
Interne Lasten 7.869
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 7.287
Overige doorbelastingen 582
Programmalasten 45.003
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.283
Kapitaallasten 0
Overige programmalasten 500
Sociale uitkeringen 36.972
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.248

Saldo voor reservering -63.351

  

Saldo na  reservering -63.351
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10 Beheer van de stad 

Producten (x1000) Begroting
2016 

Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 Afvalinzameling 146.980 121.563 25.417
 Reiniging 3.730 64.233 -60.503
 Riolen en gemalen 63.803 55.718 8.085
 Wegen en Openbare Verlichting 12.705 114.932 -102.227
 Water en Groen 14.374 62.937 -48.563
Totaal 241.593 419.384 -177.790
 
Afvalinzameling 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting 26.727

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -434

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -876

Totaal bijgestelde begroting 25.417

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Afvalinzameling Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Intensiveringen 0 658 -658 
Nota Rotterdam Schone Stad 0 658 -658 
Ramingsbijstellingen 0 -82 82 
Toename juridische capaciteit 0 -19 19 
Beheer en onderhoud fietsenstalling Blaak 0 -64 64 
Technische wijzigingen -1.210 -909 -301 
Totaal -1.210 -334 -876 
 
Intensiveringen 

Nota Rotterdam Schone Stad 
Een schone stad zorgt voor een leefbare en aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers. 
Door professionalisering van de reiniging wordt inmiddels met minder middelen de 
schoonnorm (vrijwel) behaald. Op diverse plekken in de stad zijn er echter teveel verstoringen 
die de schoonbeleving negatief beïnvloeden. Momenteel wordt er gewerkt aan de nota 
“Rotterdam een schone stad” waarbij schoonmaken, gedragsbeïnvloeding en handhaving 
worden ingezet om deze verstoringen aan te pakken en het schoonbeeld en de 
schoonbeleving significant te verbeteren. Voor het product Afvalinzameling betreft het 
bijvoorbeeld het vervangen van bovengrondse en half-verdiepte containers door ondergrondse 
containers en de meer inzet op het verwijderen van bijplaatsingen. 
 
Ramingsbijstellingen 

Toename juridische capaciteit 
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Zoals wordt toegelicht in het programma Serviceorganisatie is er voor 2016 en 2017 sprake 
van een toename van de juridische capaciteit. De dekking van het knelpunt wordt gevonden 
door efficiency maatregelen binnen Juridische zaken en de programma's. 
 
Beheer en onderhoud fietsenstalling Blaak 
De kosten voor schoonmaak van de fietsenstalling Blaak worden doorbelast naar product 
Parkeren. 
 
Technische wijzigingen 

Budgetbijstelling Afvalinzameling 
Binnen het product Afvalinzameling zijn op basis van de realisatie 2015 en voortschrijdend 
inzicht zowel de baten als de lasten bijgesteld. De post voor inhuur is verhoogd met € 618. 
Hiertegenover staan hogere opbrengsten (€ 303) en een neerwaartse bijstelling van diverse 
andere kostenbudgetten 
 
WSW groepsdetachering 
Dit betreft een budgetoverheveling van product Reiniging naar product Inzameling, omdat bij 
laatstgenoemde de realisatie plaatsvindt. 
 
Diverse mutaties 
Dit betreft diverse kleinere technische mutaties, waaronder: 

- Bijstelling van de formatie en personeelskosten van de stafafdelingen naar aanleiding 
van diverse organisatieontwikkelingen.  

- Een aantal post-actieven wordt inclusief budget overgeheveld naar BCO/VOIL 

- Overheveling van kosten van licenties en systemen voor het concernbrede CRM-
systeem (ter ondersteuning van de verschillende accountmanagement activiteiten) 
naar het product Rotterdamse Serviceorganisatie, waar het systeem in beheer is. 

- Bijstelling van de doorbelasting vanuit het product Werk. Dit betreft gedetacheerde 
medewerkers. 

- Bijstelling van de doorbelasting vanuit Roteb Lease. 
 

 Afvalinzameling Begroting
2016

(na eerste herziening 
2016)

Totaal baten 146.980
Belastingen 0
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 148.980
Overige baten -2.000
Totaal lasten 121.563
Apparaatslasten 31.157
Inhuur 3.468
Overige apparaatslasten 1.521
Personeel 26.168
Interne Lasten 887
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 14.588
Overige doorbelastingen -13.700
Programmalasten 89.519
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 46.324
Kapitaallasten 32.144
Overige programmalasten 11.086
Salarislasten WSW en WIW -35
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Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering 25.417

Onttrekking aan reserves 0
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 0

  
Saldo na  reservering 25.417

 
Reiniging 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo

Oorspronkelijke begroting -67.714

Wijzigingen Omissieregeling 2016 1.127

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 6.084

Totaal bijgestelde begroting -60.503

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Reiniging Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten 

Begroting 
2016 Saldo

 

Intensiveringen 0 892 -892 
Nota Rotterdam Schone Stad 0 892 -892 
Ramingsbijstellingen 0 -19 19 
Toename juridische capaciteit 0 -19 19 
Technische wijzigingen 885 -6.072 6.957 
Totaal 885 -5.199 6.084 
 
Intensiveringen 

Nota Rotterdam Schone Stad 
Een schone stad zorgt voor een leefbare en aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers. 
Door professionalisering van de reiniging wordt inmiddels met minder middelen de 
schoonnorm (vrijwel) behaald. Op diverse plekken in de stad zijn er echter teveel verstoringen 
die de schoonbeleving negatief beïnvloeden. Momenteel wordt er gewerkt aan de nota 
“Rotterdam een schone stad” waarbij schoonmaken, gedragsbeïnvloeding en handhaving 
worden ingezet om deze verstoringen aan te pakken en het schoonbeeld en de 
schoonbeleving significant te verbeteren. Voor het product Reiniging betreft het bijvoorbeeld 
meer inzet op het verwijderen en voorkomen van zwerfvuil en het plaatsen van meer 
Rotterdambakken. 
 
Ramingsbijstellingen 

Toename juridische capaciteit 
Zoals wordt toegelicht in het programma Serviceorganisatie is er voor 2016 en 2017 sprake 
van een toename van de juridische capaciteit. De dekking van het knelpunt wordt gevonden 
door efficiency maatregelen binnen Juridische zaken en de programma's. 
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Technische wijzigingen 

Budgetbijstelling Havenbekkens en Vuilvissen 
Binnen het product Reiniging heeft actualisatie van het calamiteitenbudget Havenbekkens 
plaatsgevonden. Op basis van voortschrijdend inzicht is een deel van dit budget ingezet voor 
inhuur ten behoeve van de activiteit vuilvissen. 
 
WSW groepsdetachering 
Dit betreft een budgetoverheveling van product Reiniging naar product Inzameling, omdat bij 
laatstgenoemde de realisatie plaatsvindt. 
 
Doorbelasting Parkeren 
Om te komen tot een meer zuivere parkeerbegroting, heeft een aantal technische 
verschuivingen in de begroting plaatsgevonden tussen het product Parkeren en het product 
Reiniging. Het betreft het schoonmaken van straatparkeerplaatsen. 
 
Diverse mutaties 
Dit betreft diverse kleinere technische mutaties, waaronder: 

- Bijstelling van de formatie en personeelskosten van de stafafdelingen naar aanleiding 
van diverse organisatieontwikkelingen. 

- Bijstelling van de doorbelasting vanuit het product Werk. Dit betreft gedetacheerde 
medewerkers. 

 
 Reiniging Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten 3.730
Bijdragen rijk en mede-overheden 735
Opbrengsten derden 2.740
Overige baten 255
Totaal lasten 64.233
Apparaatslasten 38.741
Inhuur 1.075
Overige apparaatslasten 2.161
Personeel 35.505
Interne Lasten 13.412
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 14.980
Overige doorbelastingen -1.568
Programmalasten 12.080
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.678
Kapitaallasten 830
Overige programmalasten 1.627
Salarislasten WSW en WIW -56
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering -60.503

Onttrekking aan reserves 0
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 0

  
Saldo na  reservering -60.503
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Riolen en gemalen 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo

Oorspronkelijke begroting 8.074

Wijzigingen Omissieregeling 2016 29

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -18

Totaal bijgestelde begroting 8.085

 
 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Riolen en gemalen Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten 

Begroting 
2016 Saldo 

 

Technische wijzigingen 0 18 -18  
Totaal 0 18 -18  
 
Technische wijzigingen 

Diverse mutaties  
Dit betreft diverse kleinere technische mutaties waaronder: 

- Correctie doorberekende uren inhuur. 

- Bijstelling van de apparaatslasten onder meer als gevolg van organisatie-
ontwikkelingen. 

 
 
 Riolen en gemalen Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten 63.803
Belastingen 63.063
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 740
Overige baten 0
Totaal lasten 55.718
Apparaatslasten 3.361
Inhuur 25
Overige apparaatslasten 148
Personeel 3.188
Interne Lasten 13.514
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 1.672
Overige doorbelastingen 11.841
Programmalasten 38.844
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 30
Kapitaallasten 6.908
Overige programmalasten 31.906
Salarislasten WSW en WIW 0

Saldo voor reservering 8.085

Onttrekking aan reserves 0
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Riolen en gemalen 0

  
Saldo na  reservering 8.085

 
Wegen en Openbare Verlichting 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo

Oorspronkelijke begroting -105.148

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -2.239

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 5.161

Totaal bijgestelde begroting -102.227

 
Bijstellingen product 
      

Bijstellingen  Wegen en Openbare 
Verlichting 

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 0 -100 100 
Toename juridische capaciteit 0 -37 37 
Beheer en onderhoud fietsenstalling 
Blaak 

0 -64 64 

Reserves 297 297 0 
Onttrekking bestemmingsreserve 
Buitenruimte gebieden 

318 318 0 

Actualisatie kapitaallasten -21 -21 0 
Technische wijzigingen 0 -5.060 5.060 
Totaal 297 -4.864 5.161 
 
Ramingsbijstellingen 
Toename juridische capaciteit 
Zoals wordt toegelicht in het programma Serviceorganisatie is er voor 2016 en 2017 sprake 
van een toename van de juridische capaciteit. De dekking van het knelpunt wordt gevonden 
door efficiency maatregelen binnen Juridische zaken en de programma's. 
 
Beheer en onderhoud fietsenstalling Blaak 
De kosten voor beheer en onderhoud van de fietsenstalling Blaak worden doorbelast naar 
product Parkeren. 
 
Reserves 
Onttrekking bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 
Voor product Wegen en Openbare verlichting zijn de lasten waarvoor de bestemmingsreserve 
Buitenruimte gebieden als dekking dient, voor 2016 als gevolg van exogene aard bijgesteld. 
Voorgesteld wordt dienovereenkomstig de onttrekking 2016 aan de bestemmingsreserve 
Buitenruimte gebieden met € 318 te verhogen. 
 
Actualisatie kapitaallasten 
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Dit betreft een bijstelling van de kapitaallasten binnen het product Wegen en Openbare 
verlichting. 
 
Technische wijzigingen 

Doorbelasting product Parkeren  
Om te komen tot een meer zuivere parkeerbegroting worden vanuit product Wegen en 
Openbare Verlichting de kosten voor beheer en onderhoud van parkeerplaatsen op straat 
doorbelast. 
 
Diverse mutaties 
Dit betreft diverse kleinere technische mutaties waaronder: 

- Overheveling van kosten van licenties en systemen voor het concernbrede CRM-
systeem (ter ondersteuning van de verschillende accountmanagement activiteiten) 
naar het product Rotterdamse Serviceorganisatie, waar het systeem in beheer is. 

- Overheveling van budgetten tussen product Wegen en Openbare Verlichting en 
product Water en groen. 

- Bijstelling van de doorbelasting vanuit het product Werk. Dit betreft gedetacheerde 
WSW-medewerkers. 

- Correctie doorberekende uren inhuur. 

- Bijstelling van de apparaatslasten onder meer als gevolg van organisatie-
ontwikkelingen. 

- Een aantal post-actieven wordt incl. budget overgeheveld naar BCO/VOIL. 
 
 Wegen en Openbare Verlichting Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 7.676
Bijdragen rijk en mede-overheden 4.247
Financieringsbaten 0
Opbrengsten derden 3.430
Overige baten 0
Totaal lasten 114.932
Apparaatslasten 25.418
Inhuur 199
Overige apparaatslasten 1.521
Personeel 23.698
Interne Lasten 26.763
Beleidspecifiek vastgoed 0
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 17.962
Overige doorbelastingen 8.801
Programmalasten 62.752
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 582
Kapitaallasten 14.016
Overige programmalasten 48.153
Salarislasten WSW en WIW 0
Sociale uitkeringen 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering -107.256

Onttrekking aan reserves 5.029
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 718
Bestemmingsreserve Deelgemeenten 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 3.684
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Bestemmingsreserve ISV-3 627
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 0
Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel 0
nvt 0
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 0

  
Saldo na  reservering -102.227
 
Water en Groen 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -51.748

Wijzigingen Omissieregeling 2016 2.794

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 390

Totaal bijgestelde begroting -48.563

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Water en Groen Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Reserves 1.431 1.431 0 
Onttrekking bestemmingsreserve 
Buitenruimte gebieden 

1.431 1.431 0 

Technische wijzigingen -115 -506 390 
Totaal 1.316 925 390 
 
Reserves 
Onttrekking bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 
Voor product Water en groen zijn de lasten waarvoor de bestemmingsreserve Buitenruimte 
gebieden als dekking dient, voor 2016 als gevolg van exogene aard bijgesteld. Voorgesteld 
wordt dienovereenkomstig de onttrekking 2016 aan de bestemmingsreserve Buitenruimte 
gebieden met € 1,4 mln te verhogen. 
 
Technische wijzigingen 
Diverse mutaties  
Dit betreft diverse kleinere technische mutaties waaronder: 

- Overheveling van budgetten tussen product Water en Groen en product Wegen en 
Openbare Verlichting. 

- Bijstelling van de apparaatslasten onder meer als gevolg van organisatie-
ontwikkelingen. 
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 Water en Groen Begroting
2016 

(na eerste herziening 
2016) 

Totaal baten 10.843
Bijdragen rijk en mede-overheden 1.071
Opbrengsten derden 9.773
Overige baten 0
Totaal lasten 62.937
Apparaatslasten 25.528
Inhuur 157
Overige apparaatslasten 2.050
Personeel 23.321
Interne Lasten 3.417
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 10.009
Overige doorbelastingen -6.592
Programmalasten 33.992
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 830
Kapitaallasten 1.982
Overige programmalasten 31.088
Subsidies en inkomensoverdrachten 91

Saldo voor reservering -52.094

Onttrekking aan reserves 3.531
Bestemmingsreserve Bommenregeling 0
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 3.531
Bestemmingsreserve Deelgemeenten 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds 0
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden 0
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 0
Bestemmingsreserve ISV-3 0
nvt 0

  
Saldo na  reservering -48.563
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11 Stedelijke inrichting 

Producten (x1000) Begroting
2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 Vergunningen en toezicht 38.867 47.458 -8.591
 Ruimte en wonen 8.498 29.136 -20.638
 Milieu 16.744 37.690 -20.945
 Duurzaam 2.032 6.312 -4.280
Totaal 66.141 120.595 -54.454
 
Vergunningen en toezicht 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -10.009

Wijzigingen Omissieregeling 2016 764

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 654

Totaal bijgestelde begroting -8.591

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Vergunningen en 
toezicht 

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Bezuinigingen 0 -320 320 
Aanpak huisjesmelkers 0 -320 320 
Ramingsbijstellingen 45 65 -20 
Endogene ramingsbijstelling Monumenten 
(Bestemmingsvoorstel JR 2015) 

0 65 -65 

Voorziening stads Vastgoed 45 0 45 
Reserves -325 -325 0 
Overheveling Boergoensehof -325 -325 0 
Technische wijzigingen -8 -363 354 
Totaal -288 -943 654 
 
Toelichtingen  
 
Bezuinigingen 
Aanpak huisjesmelkers 
Bij een beheerovername loopt de gemeente financieel risico bij de invordering van gemaakte 
beheerkosten op de eigenaar. In 2015 is één bestuurlijke boete opgelegd. Beheerovername is 
nog niet nodig geweest omdat de betrokken eigenaren hun bezit zijn gaan opknappen. Dit wil 
niet zeggen dat in de toekomst geen beheerovername wordt verwacht. Na bezuiniging blijft 
structureel € 50 beschikbaar voor proceskosten. Mocht een beheerovername aan de orde zijn, 
dan wordt hiervoor binnen de portefeuille budget geregeld. De budgetten 2017 tot en met 2020 
zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. 
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Ramingsbijstellingen 
Bijstelling monumenten 
In de oorspronkelijke begroting 2016 is eenmalig € 500 beschikbaar gesteld en structureel € 
250. Hier wordt in 2016 eenmalig € 65 aan toegevoegd. Met de beschikbare middelen kan in 
2016 gestart worden met het werken aan de door college en raad gewenste ambities. 
 
Voorziening Stads Vastgoed 
De voorziening Stadsvastgoed is in het verleden gevormd ter dekking van risico’s met 
betrekking tot toegezegde bijdragen van derden. In de loop van 2015 is de liquidatie van de 
NV Stadsvastgoed verwerkt. Als gevolg hiervan kan het resterende saldo van de voorziening 
ad € 45 vrijvallen. 
 
Reserves 
Overheveling Boergoensehof 
Vanuit het programma Stedelijke Inrichting worden onttrekkingen ISV en IFR overgeheveld 
naar het programma Ruimtelijke Ontwikkeling ter uitvoering van het project Boergoensehof. 
 
Technische Wijzigingen 
Overheveling  
Er vindt onder andere een overheveling (€ 290) plaats van budget van product Vergunningen 
en toezicht naar product RSO in het kader van beheer van het systeem Dimpact. Dit systeem 
wordt gebruikt om efficiënter administratieve handelingen te kunnen uitvoeren. Daarnaast 
heeft de kostenverdeling plaatsgevonden.  
 
 Vergunningen en toezicht Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 12.705
Bijdragen rijk en mede-overheden -1
Financieringsbaten 0
Opbrengsten derden 12.661
Overige baten 45
Totaal lasten 47.458
Apparaatslasten 16.927
Inhuur 2.687
Overige apparaatslasten 777
Personeel 13.463
Interne Lasten 7.813
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 7.574
Overige doorbelastingen 239
Programmalasten 22.717
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.518
Kapitaallasten 660
Overige programmalasten 18.338
Sociale uitkeringen 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.201

Saldo voor reservering -34.752

Onttrekking aan reserves 23.361
Bestemmingsreserve Impuls WWI 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 14.169
Bestemmingsreserve ISV-3 9.192
Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges 0
Vrijval reserves 2.800
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Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges 2.800

  
Saldo na  reservering -8.591
 
Duurzaam 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -4.285

Wijzigingen Omissieregeling 2016 5

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 0

Totaal bijgestelde begroting -4.280

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Duurzaam Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Bezuinigingen 0 0 0 
Reserves 310 310 0 
RCP en Groene Daken  310 310 0 
Totaal 310 310 0 
 
Toelichting  
 
Reserves 
RCP en Groene Daken 
Een bedrag van € 310 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve RCP Groene Daken ter 
dekking van de uitgaven ‘oude’ Uitvoeringsprogramma 2010-2014 Duurzaam. Er is een uitloop 
van de activiteiten door o.a. langlopende subsidietrajecten die in 2016 worden vastgesteld en 
afgerond.  
 
 Duurzaam Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 142
Bijdragen rijk en mede-overheden 142
Financieringsbaten 0
Opbrengsten derden 0
Overige baten 0
Totaal lasten 6.312
Interne Lasten 2.743
Overige doorbelastingen 2.743
Programmalasten 3.569
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0
Kapitaallasten 637
Overige programmalasten 2.785
Subsidies en inkomensoverdrachten 147
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Saldo voor reservering -6.170

Onttrekking aan reserves 1.890
Bestemmingsreserve Duurzaam 1.810
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 0
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken 80
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve Duurzaam 0
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 0

  
Saldo na  reservering -4.280

 
Ruimte en wonen 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -19.341

Wijzigingen Omissieregeling 2016 832

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -2.129

Totaal bijgestelde begroting -20.638

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Ruimte en wonen Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Intensiveringen 0 890 -890 
Intensivering huisvesting statushouders 0 890 -890 
Ramingsbijstellingen 0 1.319 -1.319 
Bijstelling kansrijke wijken voorheen 
bestemmingsvoorstel 

0 613 -613 

Bijstelling Skeave Huise voorheen 
bestemmingsvoorstel 

0 206 -206 

Bijstelling Rivierzone en ecologie 
voorheen bestemmingsvoorstel 

0 500 -500 

Reserves 114 114 0 
Getijdenpark, Brienenoord de Esch -350 -350 0 
Rivierzones -296 -296 0 
Mallegat 760 760 0 
Technische wijzigingen 158 77 80 
Totaal 272 2.400 -2.129 
 
Toelichting  
 
Intensiveringen 
Huisvesting statushouders 
In het bestuursakkoord van de VNG staat dat vanwege de verhoogde asielinstroom sinds eind 
2015 de mogelijkheid is geboden om het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) voor 
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de duur van 2 jaar in te zetten. In de Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2020 is dit 
instrument opgenomen in fase 1. De ambitie is om dit jaar een pilot- GVA uit te voeren. Met 
het beschikbaar gestelde budget is huisvesting van 120 statushouders voorzien. De 
businesscases GVA laten zien dat er een onrendabele top op zit. In het eerste jaar gaat het 
per statushouder om ongeveer € 4 en in het tweede jaar om € 1. De extra (project)capaciteit is 
nodig voor het maken van afspraken met corporaties, met particuliere initiatieven (zoals Verre 
Bergen) en met Timon en TriviumLindenhof voor huisvesting van AMV's. 
Ook is capaciteit nodig voor implementatie van instrumenten en voor het verkennen en 
inzetten van (nieuwe) mogelijkheden uit het Bestuursakkoord. 
Tot en met 2019 wordt hiervoor in totaal € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld. 
 
Ramingsbijstellingen 
Bijstelling kansrijke wijken voorheen bestemmingsvoorstel 
In de begroting 2015 t/m 2018 is voor Kansrijke Wijken voor deze collegeperiode jaarlijks € 
1.125  beschikbaar gesteld. Vanuit de onderbesteding in 2015 is een bedrag van € 613 nodig 
om de projecten te realiseren waarvoor inmiddels verplichtingen zijn aangegaan in de negen 
prioritaire wijken. Het gaat om verplichtingen voor verbetering en uitbreiding van speel- en 
groenvoorzieningen, de subsidieregeling Fietsparkeren en vergroening van schoolpleinen. 
 
Bijstelling Skaeve Huse voorheen bestemmingsvoorstel 
In de begroting 2015 t/m 2018 is besloten tot het uitvoeren van het project Skaeve Huse. Er 
zijn middelen beschikbaar gesteld van totaal € 1.400 verdeeld over meerdere jaren. In 2015 is 
een locatie gekozen en is een uitgebreid participatietraject doorlopen. Het budget van 2015 
laat een onderbesteding zien van € 206. Deze middelen zijn nodig om in 2016 tot 
daadwerkelijke realisatie te komen. 
 
Bijstelling Rivierzone en ecologie voorheen bestemmingsvoorstel 
In 2015 is € 1.575 beschikbaar gesteld voor Rivierzones. Het geld dient onder andere voor de 
korte termijn verbeteringen langs het Maasparcours, ‘quick wins’ langs de Rotte en een 
bijdrage aan de bochtafsnijding van de Schie. De realisatie van de lasten is lager door 
aanpassing van de planvorming en door de gewijzigde situatie. De al aangegane 
verplichtingen schuiven door naar 2016.  
 
Reserves 
Rivierzones, getijdenpark Brienenoord de Esch en Mallegat. 
Er worden lagere onttrekkingen uit de bestemmingsreserve IFR verwacht door onder andere 
nieuwe inzichten in de uitvoering van projecten en de hiermee corresponderende 
uitgavenritme. Het betreft diverse projecten binnen het programma Rivierzones, getijdenpark 
Brienenoord de Esch en Mallegat. 
 
Technische Wijzigingen 
Verdeling taakstellingen 
De taakstellingen voor Rotterdam in Ontwikkeling (onderdelen beleid en gebied) zijn verdeeld 
over de programma’s. Voor het programma Stedelijke Inrichting levert dit een budgetverlaging 
op van € 56 in 2016. 
 Ruimte en wonen Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 4.667
Bijdragen rijk en mede-overheden 4.508
Financieringsbaten 0
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Opbrengsten derden 159
Overige baten 0
Totaal lasten 29.136
Apparaatslasten 12.286
Inhuur 1.955
Overige apparaatslasten 420
Personeel 9.910
Interne Lasten -4.067
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 4.510
Overige doorbelastingen -8.578
Programmalasten 20.918
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 6.830
Kapitaallasten 0
Overige programmalasten 8.851
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.236

Saldo voor reservering -24.468

Onttrekking aan reserves 3.830
Bestemmingsreserve Deelgemeenten 0
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 2.134
Bestemmingsreserve ISV-3 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 0
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 1.697
Intensivering Buitenruimte (449) 0
Korte klappen 0
nvt 0
Toevoeging aan reserves 0
Bestemmingsreserve ISV-3 0

  
Saldo na  reservering -20.638
 
 
Milieu 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -20.256

Wijzigingen Omissieregeling 2016 0

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -689

Totaal bijgestelde begroting -20.945

 
Bijstellingen product  
      
Bijstellingen  Milieu Begroting 

2016  Baten 
Begroting 

2016  Lasten
Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 0 1.071 -1.071 
Bijstelling luchtmiddelen voorheen 
bestemmingsvoorstel 

0 750 -750 



174 
 

Bijstelling middelen geluid voorheen 
bestemmingsvoorstel 

0 321 -321 

Reserves 4.602 4.602 0 
Bijstellen budgetten Bodem en RAL 4.602 4.602 0 
Taakmutaties 0 -382 382 
Milieu Taakmutatie gemeentefonds 
BRZO 

0 -382 382 

Totaal 4.602 5.291 -689 
 
Toelichting  
 
Ramingsbijstellingen 
Bijstelling luchtmiddelen voorheen bestemmingsvoorstel 
In 2015 is € 1.800 beschikbaar gesteld voor uitvoering van de Koersnota Schone Lucht. Hierin 
staan de ambities en de belangrijkste maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit in 
Rotterdam. De middelen die vanuit de intensivering zijn toegevoegd, zijn grotendeels ingezet 
om de milieuzone in te richten en voor de uitvoering van de Sloopregeling. Om aan de 
toename van verzoeken voor subsidies te kunnen voldoen is in 2016 € 750 extra nodig.  
 
Bijstelling middelen geluid voorheen bestemmingsvoorstel  
In 2015 is € 321 van de DCMR terugontvangen. Om deze middelen alsnog te kunnen inzetten 
voor geluid beperkende maatregelen, zoals het oorspronkelijke doel was, wordt dit bedrag in 
2016 toegevoegd aan het budget voor geluid. 
 
Reserves 
Bijstellingen budgetten bodem en RAL  
In 2016 worden uitgaven (€ 4.602) verwacht voor het Uitvoeringsprogramma Bodem 2016-
2020, namelijk voor pilot Botlekgebied, sanering gasfabrieken en spoedlocaties. Deze 
uitgaven worden voor € 3.391 gedekt uit de reserve Taakmutaties Gemeentefonds en voor € 
1.211 uit overige inkomsten. 
 
Taakmutatie 
Milieu Taakmutatie gemeentefonds BRZO 
Vanwege de overdracht van het bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen (Besluit Risico 
Zware Ongevallen 1999) en RIE-4-installaties (Richtlijn Industriële Emissie-categorie 4) van 
gemeenten naar provincies wordt de algemene uitkering verlaagd. Deze taken worden 
uitgevoerd door DCMR en de taakwijziging leidt tot een lagere bijdrage aan DCMR. 
 Milieu Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 5.387
Bijdragen rijk en mede-overheden 5.387
Opbrengsten derden 0
Overige baten 0
Totaal lasten 37.690
Apparaatslasten 0
Overige apparaatslasten 0
Personeel 0
Interne Lasten 4.178
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0
Overige doorbelastingen 4.178
Programmalasten 33.512
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Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10
Overige programmalasten 33.355
Subsidies en inkomensoverdrachten 147

Saldo voor reservering -32.303

Onttrekking aan reserves 11.358
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 0
Bestemmingsreserve ISV-3 997
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 10.361
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 0

  
Saldo na  reservering -20.945
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12 Ruimtelijke ontwikkeling 

Producten (x1000) Begroting
2016 

Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 Gebiedsontwikkeling 55.626 83.130 -27.505
 Grondzaken 106.603 114.419 -7.816
 Erfpacht 37.163 13.114 24.048
 Commercieel vastgoed 43.608 40.419 3.189
 Maatschappelijk vastgoed 46.637 57.122 -10.485
 Projectmanagement en engineering 11.308 10.584 724
Totaal 300.945 318.789 -17.844

 
Gebiedsontwikkeling 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -22.995

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -3.773

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -737

Totaal bijgestelde begroting -27.505

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Gebiedsontwikkeling Begroting 
2016  Baten

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Intensiveringen 0 500 -500 
Aantrekkende markt 0 500 -500 
Ramingsbijstellingen 0 100 -100 
Zelfbouw (bestemmingsvoorstel) 
    
  

0 100 -100 

Reserves -3.585 -3.585 0 
Actualisatie raming projecten  -4.313 -4.313 0 
Stadsinitiatief RIF 010 1.453 1.453 0 
Overheveling Zuiderziekenhuis -1.050 -1.050 0 
Overheveling Boergoensehof 325 325 0 
Technische wijzigingen 372 509 -137 
Totaal -3.213 -2.476 -737 
 
Toelichting 
 
Intensiveringen 
Aantrekkende markt 
Rotterdam heeft, als zoveel steden, magere jaren achter de rug. Zeker waar het gaat om de 
ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Na de recessie trekt de markt weer aan. De 
bouwproductie loopt op en bedrijvigheid neemt toe. We zien dan ook dat het werk bij de 
gemeente flink toeneemt om deze nieuwe ontwikkelingen te stimuleren.  
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Ramingsbijstellingen 
Zelfbouw (bestemmingsvoorstel) 
De uitgaven voor het programma zelfbouw waren in 2015 lager dan begroot, dit komt o.a. 
doordat het team pas compleet en volledig operationeel was in de loop van het jaar. Tevens 
zijn de kosten voor werving, communicatie en marketing inclusief de zelfbouwmakelaar en -
balie pas volledig noodzakelijk in de periode 2016-2018. In die periode start de meerderheid 
van de projecten en zijn de meeste middelen nodig. Derhalve zijn deze middelen 
doorgeschoven naar de komende jaren. 

 
Reserves 
Actualisatie raming projecten 
Binnen het product gebiedsontwikkeling wordt het merendeel van de projecten gedekt uit 
bestemmingsreserves. Het betreft voornamelijk het IFR en de reserves ISV en NPRZ. 
Middels deze mutatie wordt de raming van al deze projecten geactualiseerd. Dit leidt tot een 
wijziging van de onttrekking (baat) en het bijhorende lastenbudget. De wijzigingen worden 
voornamelijk veroorzaakt door actualisatie van de verwachte kosten en verschuivingen in de 
tijd. 

 
Stadsinitiatief RIF 010 
De golfsurfbaan in het centrum van Rotterdam is uitverkoren als stadsinitiatief. De begeleiding 
en subsidieverlening (€ 1,45 mln) vindt met ingang van 2016 plaats.  
 
Overheveling Zuiderziekenhuis  
Het project Zuiderziekenhuis is overgezet van het product Gebiedsontwikkeling naar het 
product Grondzaken. Hierbij zijn zowel het kostenbudget, de bijbehorende onttrekking aan het 
IFR en de fasering aangepast. Voor Gebiedsontwikkeling betekent dit een verlaging van de 
programmalasten en onttrekking aan IFR in 2016 van € 1,1 mln (en € 4,4 mln in 2017). Voor 
Grondzaken leidt dit tot een ophoging van de programmalasten en de onttrekking aan het IFR 
van € 5,5 mln. 
 
Overheveling Boergoensehof 
Vanuit het product Vergunningen en Toezicht worden de lasten en de onttrekking 
overgeheveld naar het product Gebiedsontwikkeling ter uitvoering van het project 
Boergoensehof. 

 
Technische Wijzigingen 
Aanpassing clusteroverhead 
De taakstelling ter dekking beleid en de juridische capaciteit is meerjarig in de budgetten 
verwerkt. 
 
I&A zaaksysteem  
Een lastenbudget ad € 112 wordt overgeheveld naar product Serviceorganisatie als bijdrage in 
het kader van Het Zaaksysteem / Dimpact. 
 
 Gebiedsontwikkeling Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 2.784
Bijdragen rijk en mede-overheden 271
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Financieringsbaten 0
Opbrengsten derden 2.513
Overige baten 0
Totaal lasten 83.130
Apparaatslasten 6.649
Inhuur 272
Overige apparaatslasten 251
Personeel 6.126
Interne Lasten 24.524
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 2.531
Overige doorbelastingen 21.993
Programmalasten 51.958
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.674
Kapitaallasten 0
Overige programmalasten 48.666
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.618

Saldo voor reservering -80.346

Onttrekking aan reserves 52.841
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 0
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden 50
Bestemmingsreserve Economie gebieden 25
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden 1.317
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 43.004
Bestemmingsreserve ISV-3 6.740
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 100
Bestemmingsreserve Sport gebieden 153
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief 1.453
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel 0
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden 0
Toevoeging aan reserves 0
Bestemmingsreserve ISV-3 0
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden 0
Bestemmingsreserve ISV-3 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 0

  
Saldo na reservering -27.505

 
Grondzaken 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -1.604

Wijzigingen Omissieregeling 2016 649

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -6.860

Totaal bijgestelde begroting -7.816

 
Bijstellingen product  
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Bijstellingen  Grondzaken Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Intensiveringen 0 300 -300 
Gebiedsontwikkeling Rotterdam Centraal 0 300 -300 
Ramingsbijstellingen 4.000 10.556 -6.556 
Vrijval reserve Infrastructuur i.v.m. 
herprognose Rotterdam CS 

4.000 0 4.000 

BBV-wijzigingen grondexploitaties  0 9.000 -9.000 
Rentelasten Grondbank Zuidplaspolder 0 1.556 -1.556 
Reserves 5.500 5.500 0 
Aanpassing reserves BBV 0 0 0 
Overheveling Zuiderziekenhuis 5.500 5.500 0 
Technische wijzigingen -25.020 -25.015 -4 
Totaal -15.520 -8.659 -6.860 
 
Toelichting  
 
Intensiveringen 
Gebiedsontwikkeling Rotterdam Centraal 
Een gemeentelijke investeringsbijdrage wordt geleverd voor de verbetering van de 
veiligheidssituatie in de ondergrondse fietsenstalling en voor maatregelen bij de elektrische 
aansluiting van het LED-scherm in de zuidhal in het kader van brandveiligheid. Beide kwesties 
liggen direct in het verlengde van de ingebruikname van Rotterdam centraal. 
 
Ramingsbijstellingen 
Vrijval reserve infrastructuur i.v.m. herprognose Rotterdam CS 
De herprognose 2015 van het project Rotterdam Centraal en de daarop uitgevoerde risico- en 
ramingsanalyse geven als uitkomst dat door de toegenomen zekerheid binnen het project 
zowel het project onvoorzien als de onzekerheidsreserve verder verlaagd kunnen worden 
 

BBV-wijzigingen grondexploitaties 
Vanuit de commissie BBV zijn voor grondexploitaties nieuwe stellige uitspraken uitgevaardigd 
die met terugwerkende kracht per i januari 2016 zijn ingegaan. De financiële impact is volgens 
de huidige inzichten verwerkt in de begroting van het product Grondzaken. De aanpassing van 
de omslagrente naar rente over aangetrokken vermogen leidt tot financiële impact op de 
grondexploitatieportefeuille. Tevens is het niet meer kunnen activeren van alle 
voorbereidingskosten NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden, ook wel 
Grondexploitaties in Voorbereiding) volgens de huidige inzichten verwerkt. De definitieve 
impact wordt in de loop van 2016 verwacht. 
 
Rentelasten Grondbank Zuidplaspolder 
De gemeente Rotterdam neemt voor 40% deel in de Grondbank Zuidplaspolder. De 
boekwaarde van de door de grondbank verworven gronden is als gevolg van de economische 
crisis hoger dan de huidige marktwaarde. De rentekosten 2016 over de boekwaarde zijn in de 
begroting verwerkt. 
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Reserves 
Aanpassing reserves  
Vanuit de commissie BBV zijn voor grondexploitaties nieuwe stellige uitspraken uitgevaardigd 
die met terugwerkend kracht per 1-1-2016 zijn ingegaan. De financiële impact van de 
aanpassingen van de omslagrente (4%) naar rente over aangetrokken vermogen (2%) is 
volgens de huidige inzichten verwerkt. Zicht op de definitieve impact wordt in de loop van 2016 
verwacht.  
De uitspraken van de BBV raken ook de onttrekkingen aan reserves binnen dit product. In 
grondexploitaties mogen de onttrekkingen aan reserves niet meer in mindering worden 
gebracht op de boekwaarde, maar moet een verliesvoorziening worden getroffen voor het 
tekort dat hierdoor in de meeste gevallen ontstaat. De verliesvoorziening wordt afgedekt met 
een onttrekking aan de reserve. De exacte financiële impact van deze wijziging moet nog 
nader worden uitgewerkt. Op basis van de huidige inzichten zijn hierop vooruit lopend alle 
onttrekkingen aan reserves voor de grondexploitaties uit de begroting gehaald ( € - 33.512).  
 
Voor de ruimtelijke plannen en de projecten derden zijn de geraamde onttrekkingen aan de 
bestemmingsreserves geactualiseerd en in lijn gebracht met de investeringen en 
desinvesteringen (het investeringsvolume). Dit heeft een effect op de fasering van de inzet van 
de middelen uit de reserves (€ 17.032). Het totale effect is saldo neutraal.  
 
In onderstaande tabel is het effect op de geraamde onttrekkingen op de verschillende reserves 
weergegeven (in € 1.000). 
 

Reserve BBV Actualisatie
Investeringsvolume

VB0013 IFR -27.382 5.500
VB0011 BIR - 2.050
VB0018 ISV -4.326 4.091
VB0002 Infrastructuur - 5.391
VB0077 Inrichting Buitenruimte Gebieden -304 -
VB0050 NPRZ -1.500 -
Totaal -33.512 17.032

 
Overheveling Zuiderziekenhuis  
Het project Zuiderziekenhuis is overgezet van het product Gebiedsontwikkeling naar het 
product Grondzaken. Hierbij zijn zowel het kostenbudget, de bijbehorende onttrekking aan het 
IFR en de fasering aangepast. Voor Gebiedsontwikkeling betekent dit een verlaging van de 
programmalasten en onttrekking aan IFR in 2016 van € 1,1 mln (en € 4,4 mln in 2017). Voor 
Grondzaken leidt dit tot een ophoging van de programmalasten en de onttrekking aan het IFR 
van € 5,5 mln. 
 
Technische wijzigingen 
Actualisatie rente grondexploitaties 
Het aangepaste investeringsvolume van de grondexploitaties in combinatie met de verlaging 
van de omslagrente leidt tot een verlaging van de rentebaten van € 3,9 mln. Omdat de rente 
wordt geactiveerd is het effect op het product saldo neutraal. De toerekening van de 
omslagrente aan de projecten derden vervalt per 1 januari 2016. Dit leidt tot een verlaging van 
de rentebaten van € 200. Per saldo bedraagt de verlaging van de baten en lasten € 4,1 mln. 
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Investeringen & desinvesteringen grondexploitaties  
Het investeringsvolume is geactualiseerd naar de huidige projectbegrotingen in de 
grondexploitaties. Het effect van de actualisatie is saldo neutraal. De baten en lasten van de 
grondexploitaties in voorbereiding en uitvoering worden met € 30,8 mln verlaagd. De baten en 
lasten van de projecten derden worden met € 900 verhoogd. Per saldo bedraagt de verlaging 
van de baten en lasten  
€ 29,9 mln. 
 
Overige actualisaties 
Het actualiseren van de begroting heeft geleidt tot kleine technische mutaties in de baten en 
lasten. Het totale effect van de actualisatie is  € -4.  
 
 
 Grondzaken Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 91.977
Bijdragen rijk en mede-overheden 12.615
Financieringsbaten 2
Opbrengsten derden 68.924
Overige baten 10.435
Totaal lasten 105.119
Apparaatslasten 5.156
Inhuur 187
Overige apparaatslasten 187
Personeel 4.783
Interne Lasten 16.780
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 2.042
Overige doorbelastingen 14.739
Programmalasten 83.183
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 51.544
Kapitaallasten -2.979
Overige programmalasten 34.618
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering -31.143

Onttrekking aan reserves 19.626
Bestemmingsreserve Economie gebieden 0
Bestemmingsreserve Infrastructuur 5.391
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden 0
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 2.050
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 6.000
Bestemmingsreserve ISV-3 6.185
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 0
nvt 0
Toevoeging aan reserves 300
Bestemmingsreserve Infrastructuur 300
Vrijval reserves 4.000
Bestemmingsreserve Infrastructuur 4.000

  
Saldo na  reservering -7.816
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Erfpacht 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting 21.648

Wijzigingen Omissieregeling 2016 2.400

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 0

Totaal bijgestelde begroting 24.048

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Erfpacht Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Technische wijzigingen -674 -674 0 
Totaal -674 -674 0 
 
Toelichting  
 
Technische wijzigingen  
Bijstellingen baten en lasten naar aanleiding van gerealiseerde verkopen  
Door gerealiseerde verkopen van erfpachtrecht dalen de baten en de afschrijvingslasten. Per 
saldo is deze wijziging neutraal. 
 
 Erfpacht Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 37.163
Opbrengsten derden 33.411
Overige baten 3.752
Totaal lasten 13.114
Apparaatslasten 0
Personeel 0
Interne Lasten 775
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0
Overige doorbelastingen 775
Programmalasten 12.340
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8
Kapitaallasten 11.299
Overige programmalasten 1.032

Saldo voor reservering 24.048

  

Saldo na  reservering 24.048

 
 
 
 
 
 



183 
 

Commercieel vastgoed 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo

Oorspronkelijke begroting 10.366

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -2.355

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -4.822

Totaal bijgestelde begroting 3.189

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Commercieel vastgoed Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 0 4.820 -4.820 
Hart van Zuid 0 92 -92 
Schiekadeblok 0 -320 320 
Onderhoud MOP's o.b.v. jaarschijven 0 950 -950 
BTW/OZB RET 0 4.098 -4.098 
Reserves -116 -116 0 
Herwaardering van de Cruise Terminal  -116 -116 0 
Technische wijzigingen 328 330 -2 
Totaal 212 5.035 -4.822 
 
Toelichting  
 
Ramingsbijstellingen 
Hart van Zuid 
Er is € 92 structureel in de begroting opgenomen ter compensatie voor verhoogde OZB-lasten 
van het AHOY-complex. 
 
Schiekadeblok 
Als gevolg van teruglevering van eerder in erfpacht uitgegeven gronden, ontstaan structurele 
rentelasten met een omvang van € 2,1 mln per jaar. Hiervoor was in de begroting voor het jaar 
2016  € 2,4 mln opgenomen. Het surplus ad € 320 wordt als ramingsbijstelling ingezet ten 
behoeve van het algemene beeld.  
 
Onderhoud MOP's o.b.v. jaarschijven 
De onderhoudsbegroting gaat uit van een jaarbudget, terwijl de huurinkomsten zijn gebaseerd 
op gemiddelde onderhoudskosten uit de Meerjaren Onderhouds Planning (MOP). Hierdoor 
ontstaat een verschil.  Er is in beeld gebracht hoe de onderhoudskosten meerjarig zullen 
verlopen en wanneer de pieken en dalen worden verwacht. In 2016 wordt een piek verwacht. 
Om deze op te kunnen vangen wordt € 950 aan het onderhoudsbudget toegevoegd. 
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BTW/OZB RET 

Bij de verzelfstandiging van de RET is contractueel vastgelegd dat de RET de aanslagen OZB 
zal betalen en dat de totaalbedragen voor de RET niet veranderen. De waardering geschiedt 
inclusief BTW zoals wet en jurisprudentie die voorschrijven. Vanwege de verzelfstandiging 
wordt de waardegrondslag verhoogd met 21%. Hiermee is bij de verzelfstandiging geen 
rekening gehouden. Het tariefsverschil komt naar verwachting voor rekening van de gemeente 
Rotterdam.  

Reserves 
Herwaardering van de Cruise Terminal  
Als gevolg van de herwaardering van de Cruise Terminal wordt de bijdrage in de 
kapitaallasten uit IFR met € 115 naar beneden bijgesteld.  
 
Technische Wijzigingen 
Diversen 
De objectenbegroting is geactualiseerd waarbij een verschuiving heeft plaatsgevonden van 
baten- en lastenbudgetten tussen de producten Maatschappelijk- en Commercieel Vastgoed. 
Het totaaleffect betreft € 2. 
 
 Commercieel vastgoed Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 43.576
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Financieringsbaten 0
Opbrengsten derden 43.576
Overige baten 0
Totaal lasten 40.419
Apparaatslasten 0
Inhuur 0
Overige apparaatslasten 0
Personeel 0
Interne Lasten 2.842
Beleidspecifiek vastgoed 14
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 11
Overige doorbelastingen 2.817
Programmalasten 37.577
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 15.082
Kapitaallasten 15.705
Overige programmalasten 6.791

Saldo voor reservering 3.157

Onttrekking aan reserves 32
Bestemmingsreserve Infrastructuur 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 56
Bestemmingsreserve ISV-3 0
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) -24
Toevoeging aan reserves 0
Bestemmingsreserve Infrastructuur 0

  
Saldo na  reservering 3.189
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Maatschappelijk vastgoed 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -2.407

Wijzigingen Omissieregeling 2016 476

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -8.554

Totaal bijgestelde begroting -10.485

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Maatschappelijk 
vastgoed 

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen -2.095 6.498 -8.593 
Onderhoud MOP's o.b.v. jaarschijven 0 2.850 -2.850 
Leegstand onderwijsportefeuille 0 3.500 -3.500 
Kostprijsdekkende huur Cultuur 0 700 -700 
SP+R Beverwaard 0 1.543 -1.543 
Onderdeel Bestuursopdracht Parkeren -2.095 -2.095 0 
Reserves -1.037 -1.037 0 
Bestemmingsreserve leegstandsbeheer 1.150 1.150 0 
Bestemmingreserve IFR -2.187 -2.187 0 
Technische wijzigingen 1.612 1.573 39 
Totaal -1.519 7.035 -8.554 
 
Toelichting  
 
Ramingsbijstellingen 
Onderhoud MOP's o.b.v. jaarschijven 
De onderhoudsbegroting gaat uit van een jaarbudget, terwijl de huurinkomsten zijn gebaseerd 
op gemiddelde onderhoudskosten uit de Meerjaren Onderhouds Planning (MOP). Hierdoor 
ontstaat een verschil.  Er is in beeld gebracht hoe de onderhoudskosten meerjarig zullen 
verlopen en wanneer de pieken en dalen worden verwacht. In 2016 wordt een piek verwacht. 
Om deze op te kunnen vangen wordt € 2,9 mln aan het onderhoudsbudget toegevoegd. 
 
Leegstand onderwijsportefeuille 
In samenwerking met de schoolbesturen wordt gewerkt aan een optimalisatie van het 
gebouwenbestand door clustering van gebruik. Neveneffect is dat dit leidt tot leegstaande 
gebouwen binnen de vastgoedportefeuille. De intentie is deze gebouwen te verhuren of af te 
stoten. Hierbij is de ervaring dat deze gebouwen in de praktijk lastig snel te verhuren zijn 
vanwege hun bestemming dan wel specifieke bouw en hierdoor ook minder snel geschikt zijn 
voor CPO, transformatie dan wel verkoop. In de begroting zijn de kosten voor de verwachte 
leegstand voor 2016 verwerkt. 
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Kostprijsdekkende huur Cultuur 
In de cultuurportefeuille zijn nog een aantal langlopende huurcontracten. Vooral bij de in 2006 
verzelfstandigde kunstinstellingen is daar nog sprake van. Deze kunnen niet zo maar worden 
opengebroken. Het gat in de kostendekkendheid van deze portefeuille als gevolg van deze 
contracten betreft in 2016 € 700. 
 
P+R Beverwaard 
Tijdens de accountantscontrole is gebleken dat € 1,5 mln meer aan lasten voor het project 
P+R Beverwaard zijn toegerekend aan de ISV-reserve dan noodzakelijk. Deze middelen zijn 
vrijgevallen in het jaarresultaat 2015, maar behoren echter weer aan de ISV-reserve te worden 
toegevoegd. In 2016 wordt daarom € 1,5 mln gedoteerd.  

 
 
Reserves 
Bestemmingsreserve leegstandsbeheer 
Aan de bestemmingsreserve leegstandsbeheer wordt € 1,2 mln onttrokken om het verlies als 
gevolg van leegstand op te kunnen vangen. 
 
Bestemmingreserve ISV 
Als gevolg van BBV voorschriften wordt de onttrekking aan de ISV bestemmingsreserve 
teruggedraaid (€ 2,4 mln). De overige onttrekking aan de bestemmingsreserve wordt ingezet 
ten behoeve van de ontmanteling van slooppanden.  
 
Technische wijzigingen 
Actualisatie objectenbegroting  
De objectenbegroting en clusteroverhead zijn geactualiseerd. Als gevolg hiervan is het kader 
van Maatschappelijk Vastgoed verminderd met € 39.  
 
 Maatschappelijk vastgoed Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 43.024
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 43.024
Overige baten 0
Totaal lasten 55.579
Apparaatslasten 6.839
Inhuur 20
Overige apparaatslasten 237
Personeel 6.582
Interne Lasten -95.686
Beleidspecifiek vastgoed -101.372
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 2.783
Overige doorbelastingen 2.904
Programmalasten 144.426
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 59.438
Kapitaallasten 73.541
Overige programmalasten 11.447
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering -12.555

Onttrekking aan reserves 3.613
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden 90
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 0
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Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 1.086
Bestemmingsreserve ISV-3 0
Bestemmingsreserve Leegstandsrisico 1.150
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl) 0
Bestemmingsreserve Sport gebieden 0
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed 1.000
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 137
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 150
Toevoeging aan reserves 1.543
Bestemmingsreserve ISV-3 1.543
Bestemmingsreserve Leegstandsrisico 0
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve Leegstandsrisico 0
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 0

  
Saldo na  reservering -10.485

 
Projectmanagement en engineering 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting -1.022

Wijzigingen Omissieregeling 2016 1.520

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 227

Totaal bijgestelde begroting 724

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Projectmanagement en 
engineering 

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Technische wijzigingen -28 -255 227 
Totaal -28 -255 227 
 
Toelichting  
 
Technische Wijzigingen 
Aanpassing clusteroverhead / kostenverdeling 2016 
De taakstelling voor de dekking van de juridische capaciteit is meerjarig in de budgetten 
verwerkt. Daarnaast is de taakstelling beleid toebedeeld aan de programma's. 
 
 Projectmanagement en engineering Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten 11.308
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 11.308
Overige baten 0
Totaal lasten 10.584
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Apparaatslasten 50.361
Inhuur 2.009
Overige apparaatslasten 2.161
Personeel 46.191
Interne Lasten -40.911
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 24.571
Overige doorbelastingen -65.483
Programmalasten 1.134
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.088
Kapitaallasten 44
Overige programmalasten 1
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering 724

  

Saldo na  reservering 724

 
13 Algemene middelen 

Producten (x1000) Begroting
2016 
Baten 

Begroting 
2016 

Lasten 

Begroting
2016 
Saldo 

 Belastingen 271.332 28.957 242.374
 Beheer algemene middelen 1.613.174 96.238 1.516.936
 Deelnemingen 109.337 15.556 93.781
 Financiering -20.396 -20.396 0
 Lening- en garantieverstrekking 27.156 27.156 0
 Verzekeringen 5.289 6.947 -1.658
 Van Werk naar Werk 23.790 28.173 -4.383
Totaal 2.029.682 182.633 1.847.049
 
Belastingen 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting 241.422

Wijzigingen Omissieregeling 2016 492

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 460

Totaal bijgestelde begroting 242.374

 
 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Belastingen Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 92 -400 492 
Dekking hogere opbrengsten OZB 92 0 92 
 Bestuursopdracht Parkeren 0 -400 400 
Technische wijzigingen 935 967 -32 
Totaal 1.027 567 460 



189 
 

 
Ramingsbijstellingen 
 
Hogere opbrengsten OZB  
In verband met het plan Hart van Zuid is er een hogere opbrengst OZB opgenomen. 
 
Bestuursopdracht Parkeren 
In 2015 is Toezicht & Handhaving gestart met het rijden door de stad met scanauto's. Het 
gevolg is dat het aantal opgelegde parkeerboetes en ontvangen bezwaren is toegenomen. 
Voor het tijdig verwerken en afhandelen van deze werkvoorraad is extra inhuur nodig van 
€400. Deze inhuur kosten worden via de perceptiekosten vergoeding bij het product Parkeren 
in rekening gebracht. 
 
Technische wijzigingen 
 
In verband met een nieuwe fasering van de kapitaallasten voor ICT projecten Belastingen en 
de herverdeling van formatie binnen de producten Dienstverlening (frontoffice), Burgerzaken 
en Belastingen is de begroting gewijzigd. 
 
 Belastingen Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 271.332
Belastingen 240.439
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Financieringsbaten 0
Opbrengsten derden 30.893
Overige baten 0
Totaal lasten 28.957
Apparaatslasten 15.255
Inhuur 1.087
Overige apparaatslasten 626
Personeel 13.541
Interne Lasten 3.437
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 8.234
Overige doorbelastingen -4.797
Programmalasten 10.266
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 385
Kapitaallasten 1.705
Overige programmalasten 8.176
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering 242.374

  

Saldo na  reservering 242.374
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Beheer algemene middelen 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting 1.522.022

Wijzigingen Omissieregeling 2016 779

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -5.865

Totaal bijgestelde begroting 1.516.936

 
 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Beheer algemene 
middelen 

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Bezuinigingen 0 -400 400 
Taakstelling onderbesteding 0 -400 400 
Intensiveringen 890 0 890 
Dekking Intensivering Huisvesting 
Statushouders 

890 0 890 

Ramingsbijstellingen 5.050 26.550 -21.500 
Stelpost VJR 2015 0 3.550 -3.550 
Algemene uitkering gemeentefonds 3.000 0 3.000 
Liquidatie Stadsregio 1.000 0 1.000 
Invoering Individueel Keuze Budget 0 23.000 -23.000 
Bestedingsanalyse 2016 0 -500 500 
Consequenties invoering VpB 0 500 -500 
Asielakkoord: Decentralisatie AWBZ en 
Jeugdhulp  

500 0 500 

Asielakkoord: Tegenprestatie  550 0 550 
Reserves 13.038 285 12.753 
Realisatie beheergebouw Sportplaza 285 285 0 
Sluitpost saldo via Algemene Reserve 12.753 0 12.753 
Taakmutaties 1.392 0 1.392 
Bijstelling Gemeentefonds -1.108 0 -1.108 
Asielakkoord: Armoedebestrijding, 
educatie en maatschappelijke 
begeleiding 

1.500 0 1.500 

Asielakkoord: Reïntegratie  1.000 0 1.000 
Technische wijzigingen 0 -200 200 
Totaal 20.370 26.235 -5.865 
 
Bezuinigingen 
Taakstelling onderbesteding 
Voor 2016 resteert nog een saldo van € 400; vooruitlopend op de definitieve invulling is dit 
vooralsnog opgenomen onder het product Beheer Algemene Middelen.  
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Intensiveringen 
Dekking Intensivering Huisvesting Statushouders 
In de meicirculaire Gemeentefonds 2016 is aangegeven dat landelijk € 381 mln wordt 
opgenomen in een decentralisatie-uitkering. Van die € 381 mln heeft Rotterdam recht op 
maximaal € 13,8 mln voor statushouders. Dit komt omdat het adagium geld volgt 
vergunninghouder wordt toegepast en dat de taakstelling te huisvesten vergunninghouders 
gelijk wordt gesteld aan de inwoneraantallen van gemeenten. Voor 2016 is op voorliggend 
programma in totaal € 4,4 mln als baten opgenomen. De lasten zijn bij desbetreffende 
programma’s verwerkt. 
 
Ramingsbijstellingen 
Stelpost Voorjarsretraite 2015 
In afwachting van de definitieve invulling van dit knelpunt bij de programma's is bovenstaande 
post als stelpost € 3,6 mln ingeboekt bij het product Beheer Algemene Middelen. Bij deze 
voorjaarsnota vindt de afwikkeling plaats. 
 
Algemene uitkering gemeentefonds 
Actualiseren Gemeentefonds heeft een mutatie van € 3 mln voordelig tot gevolg. Dit is 
inclusief het verdiepend onderzoek "groot onderhoud sub-cluster Volkshuisvesting Ruimtelijke 
Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)" 
 
Liquidatie uitkering Stadsregio  
In 2016 wordt nog een aanvulling van € 1 mln op de reeds uitgekeerde afrekening op de 
Liquidatie Stadsregio verwacht. 
 
Invoering Individueel Keuze Budget 
Met de invoering van het IKB is naar verwachting een bedrag van € 23 mln gemoeid. Dit 
betreft een incidenteel hogere last in 2016. 
Het Individueel Keuzebudget (IKB) moet de keuzevrijheid van gemeenteambtenaren vergroten 
en meer mogelijkheden tot maatwerk bieden. In het CAO-akkoord 2013-2015 is vastgelegd dat 
per 1 januari 2016 het IKB wordt ingevoerd. De ingangsdatum is in 2015 uitgesteld tot 1 
januari 2017. Het IKB is een verandering ten opzichte van de huidige werkwijze. Dit leidt 
eenmalig tot een extra last in 2016 van ca € 23 mln.  
 
Stelpost bestedingsanalyse 
In verband met de afwikkeling van de stelpost bestedingsanalyse 2016, die oorspronkelijk bij 
het product Beheer Algemene Middelen was gepositioneerd maar inmiddels geheel is ingevuld 
door de overige programma's resteert een restpost, daarvan kan thans € 500 vrijvallen. 
 
Consequenties invoering VpB 
Met ingang van 2016 zijn gemeenten op grond van hogere regelgeving verplicht 
vennootschapsbelasting (VpB) te betalen over die extern geleverde economische activiteiten 
waarover winst wordt behaald. De effecten voor het totale concern worden geraamd op 
structureel € 500k. Deze heffing heeft betrekking op de gemiddelde jaarwinst op externe 
leveringen door Roteb Lease. Het BBV schrijft voor de VpB-heffing van alle 
ondernemingsactiviteiten op te nemen, net als overhead, als één bedrag apart zichtbaar in het 
programmaplan en -verantwoording en in het overzicht van baten en lasten opgenomen 
worden.  
 
Asielakkoord 
Zie intensiveringen. 
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Reserves 
Realisatie beheergebouw Sportplaza 
Betreft overheveling reservering ten behoeve van de realisatie beheergebouw Sportplaza uit 
de bestemmingsreserve Buitenruimte Gebieden naar de bestemmingsreserve IFR. Aan de 
bestemmingsreserve IFR kan vervolgens gedurende de verwachte levensduur van de het 
beheergebouw jaarlijks de afschrijvingslasten worden onttrokken. De overheveling geschiedt 
middels een vrijval en tegelijkertijd een dotatie in de exploitatie.  
 
Sluitpost saldo via Algemene Reserve 
De toevoeging en onttrekking aan de Algemene Reserve dient als sluitpost voor het in 
evenwicht brengen van de concern exploitatie. Als gevolg daarvan wordt voorgesteld in 2016 € 
12,8 mln extra te onttrekken aan de Algemene Reserve. 
 
 
Taakmutaties 
Bijstelling Gemeentefonds 
Bij de decembercirculaire 2015 zijn van rijkswege de taakmutaties en 
decentralisatieuitkeringen bijgesteld. De bijbehorende lasten worden opgenomen op de 
betreffende producten, de bijstelling van de rijksbijdrage vindt plaats bij het product Beheer 
Algemene Middelen. 
Het budget In control is overgeboekt naar het product OBB. 
 
Asielakkoord 
Zie intensiveringen. 
 
 Beheer algemene middelen Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 1.526.378
Bijdragen rijk en mede-overheden 1.509.559
Opbrengsten derden 0
Overige baten 16.819
Totaal lasten 36.786
Apparaatslasten 0
Overige apparaatslasten 0
Personeel 0
Programmalasten 36.786
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 358
Kapitaallasten 102
Overige programmalasten 32.348
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.977

Saldo voor reservering 1.489.593

Onttrekking aan reserves 71.093
Algemene Reserve 71.093
Bestemmingsreserve Bommenregeling 0
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 0
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 0
Bestemmingsreserve NUP 0
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 0
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Financieringsreserve 0
Groeifonds (261) 0
nvt 0
Riolen en gemalen 0
Toevoeging aan reserves 59.452
Algemene Reserve 0
Bestemmingsreserve Bommenregeling 0
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 239
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ 0
Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg 0
Bestemmingsreserve Deelgemeenten 0
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie 6.750
Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden 0
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 24.969
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 18.956
Bestemmingsreserve NUP 0
Bestemmingsreserve Sport gebieden 70
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 8.468
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden 0
Bestemmingsreserve WWB meerjarig 0
nvt 0
Vrijval reserves 15.702
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie 0
Bestemmingsreserve Bommenregeling 0
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 285
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 0
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 0
Bestemmingsreserve NUP 0
Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds 0
Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel 0
Financieringsreserve 15.417
Intensivering Buitenruimte (449) 0

  
Saldo na  reservering 1.516.936
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Deelnemingen 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting 83.460

Wijzigingen Omissieregeling 2016 0

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 10.321

Totaal bijgestelde begroting 93.781

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Deelnemingen Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 10.321 0 10.321  
Dividendbijstelling 10.321 0 10.321  
Technische wijzigingen 0 0 0  
Totaal 10.321 0 10.321  
 
Ramingsbijstellingen 
Dividendbijstelling 
Bij de vaststelling van het uit te keren dividend over 2015 in de AvA’s van BNG, Eneco en 
Schiphol is besloten om resp. € 100, € 8,6 mln en € 1,6 mln meer uit te keren dan de 
gemeente heeft begroot. Dit levert voor 2016 een voordeel op van € 10,3 mln. 
 
 Deelnemingen Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 107.816
Dividenden 107.816
Financieringsbaten 0
Opbrengsten derden 0
Totaal lasten 15.556
Apparaatslasten 0
Inhuur 0
Overige apparaatslasten 0
Personeel 0
Interne Lasten 0
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0
Programmalasten 15.556
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 705
Kapitaallasten 14.851
Overige programmalasten 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering 92.260

Onttrekking aan reserves 1.521
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 0
Bestemmingsreserve RECP 1.521
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nvt 0

  
Saldo na  reservering 93.781

 
Financiering 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 0

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 0

Totaal bijgestelde begroting 0

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Financiering Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten

Begroting 
2016 Saldo 

 

Reserves 0 0 0 
Vrijval Financieringsreserve 0 0 0 
Technische wijzigingen -41 -41 0 
Totaal -41 -41 0 
 
Reserves 
 
Vrijval Financieringsreserve 
In verband met de uniformiteit van verantwoording wordt voorgesteld de onttrekking aan de 
Financieringsreserve binnen het product Beheer Algemene Middelen te presenteren als vrijval, 
daar hier geen rechtstreeks te relateren lasten binnen dit product tegenover staan (€ 1,29 mln) 
 
Technische wijzigingen 
Technische mutaties zijn per definitie neutraal opgenomen in het concern. 
 
 Financiering Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten -20.396
Dividenden 0
Financieringsbaten 0
Opbrengsten derden 0
Overige baten -20.396
Totaal lasten -53.761
Apparaatslasten 0
Inhuur 0
Overige apparaatslasten 0
Personeel 0
Interne Lasten 0
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0
Programmalasten -53.761
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Financieringslasten 74.067
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 716
Kapitaallasten -139.584
Overige programmalasten 11.040
Sociale uitkeringen 0

Saldo voor reservering 33.365

Onttrekking aan reserves 0
Financieringsreserve 0
nvt 0
Toevoeging aan reserves 33.365
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 18.000
Financieringsreserve 15.365
Kredietrisicoreserve 0
nvt 0

  
Saldo na  reservering 0

 
Lening- en garantieverstrekking 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo

Oorspronkelijke begroting 0

Wijzigingen Omissieregeling 2016 0

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 0

Totaal bijgestelde begroting 0

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Lening- en 
garantieverstrekking 

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten 

Begroting 
2016 Saldo 

 

Technische wijzigingen 0 0 0  
Totaal 0 0 0  
 
 
 Lening- en garantieverstrekking Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten 27.156
Financieringsbaten 25.455
Opbrengsten derden 1.701
Overige baten 0
Totaal lasten 27.156
Programmalasten 27.156
Financieringslasten 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 200
Kapitaallasten 21.605
Overige programmalasten 5.352

Saldo voor reservering 0
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Toevoeging aan reserves 0
Kredietrisicoreserve 0
nvt 0

  
Saldo na  reservering 0
 
Verzekeringen 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo

Oorspronkelijke begroting -2.570

Wijzigingen Omissieregeling 2016 912

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 0

Totaal bijgestelde begroting -1.658

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Verzekeringen Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten 

Begroting 
2016 Saldo 

 

Technische wijzigingen 0 0 0  
Totaal 0 0 0  
 
In de voorjaarsnota hebben geen wijzigingen plaatsgevonden op  het product Verzekeringen. 
 Verzekeringen Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten 5.289
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 5.289
Overige baten 0
Totaal lasten 6.947
Apparaatslasten 0
Inhuur 0
Overige apparaatslasten 0
Personeel 0
Interne Lasten -4.122
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 366
Overige doorbelastingen -4.488
Programmalasten 11.070
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 48
Overige programmalasten 11.021

Saldo voor reservering -1.658

  

Saldo na  reservering -1.658
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Van Werk naar Werk 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo

Oorspronkelijke begroting -1.468

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -2.943

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 28

Totaal bijgestelde begroting -4.383

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Van Werk naar Werk Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten 

Begroting 
2016 Saldo

 

Reserves 3.547 729 2.818 
Bestemmingsreserve Krimp (Motie 31) 3.547 729 2.818 
Technische wijzigingen -913 1.876 -2.790 
Totaal 2.634 2.605 28 
 
Reserves 
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 
Voor het product Van Werk naar Werk heeft onlangs een herijking plaatsgevonden van het 
financiële meerjarenbeeld. De begrote lasten zijn met € 3,5 mln. naar boven bijgesteld, 
hetgeen eveneens leidt tot een hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve Krimp. Dit 
wordt veroorzaakt door een lagere uitstroom van HPK-ers in 2015 dan verwacht. Er wordt op 
dit moment ingezet op bijsturingsmaatregelen zodat de bestemmingsreserve Krimp toereikend 
blijft.  
 
Technische wijzigingen 
De technische mutaties komen voornamelijk voort uit de hierboven genoemde herijking en  
hebben op concernniveau een budgettair neutraal karakter. 
 
 Van Werk naar Werk Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten 315
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 315
Overige baten 0
Totaal lasten 28.173
Apparaatslasten 26.774
Inhuur 0
Overige apparaatslasten 11
Personeel 26.763
Interne Lasten 0
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0
Overige doorbelastingen 0
Programmalasten 1.399
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.350
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Overige programmalasten 49

Saldo voor reservering -27.859

Onttrekking aan reserves 23.475
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 23.475
Toevoeging aan reserves 0
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 0
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 0

  
Saldo na  reservering -4.383
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14 Serviceorganisatie 

Producten (x1000) Begroting
2016

Baten

Begroting
2016

Lasten

Begroting
2016

Saldo
 Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) 3.327 13.947 -10.621
 Concernhuisvesting 2.307 11.931 -9.623
Totaal 5.634 25.878 -20.244

 
Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016 
Saldo 

Oorspronkelijke begroting 3.261

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -10.548

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -3.333

Totaal bijgestelde begroting -10.621

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Rotterdamse 
Serviceorganisatie (RSO)

Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten 

Begroting 
2016 Saldo

 

Intensiveringen 0 1.000 -1.000 
Bestemmingsreserve Innovatie & 
Digitalisering 

0 1.000 -1.000 

Ramingsbijstellingen 2.000 0 2.000 
Dividend Multi Employment Rotterdam BV 1.000 0 1.000 
Dividend SSC Flex BV 1.000 0 1.000 
Technische wijzigingen -130 4.204 -4.333 
Totaal 1.870 5.204 -3.333 
 
Intensiveringen 
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering 
In 2016 wordt € 1 mln toegevoegd aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve Innovatie en 
Digitalisering. Deze middelen zullen worden aangewend voor de digitalisering van 
werkprocessen bij clusters, zaakgewijs werken en Informatiegestuurd werken (uitvoeren pilots 
en beschikbaar stellen noodzakelijke techniek).  
 
Ramingsbijstellingen 
Dividend Multi Employment Rotterdam B.V. (MER) 
Gemeentelijk beleid is dat wanneer de solvabiliteitsratio (de verhouding tussen eigen en 
vreemd vermogen) boven de 50% komt, de deelneming dividend uitkeert. Naar aanleiding van 
de positieve resultaten in 2015 komt de ratio boven de 50% uit, waardoor is besloten tot een 
incidentele dividenduitkering van €1 mln aan de gemeente Rotterdam als enig aandeelhouder 
van de vennootschap. 
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Dividend SSC Flex B.V. 
Evenals bij MER BV geldt ook voor deze deelneming dat wanneer de solvabiliteitsratio (de 
verhouding tussen eigen en vreemd vermogen) boven de 50% komt, men dividend uitkeert. 
Naar aanleiding van de positieve resultaten in 2015 komt de ratio boven de 50% uit, waardoor 
is besloten tot een incidentele dividenduitkering van €1 mln aan de gemeente Rotterdam als 
enig aandeelhouder van de vennootschap. 
 
Technische wijzigingen 
Toename juridische capaciteit  
Door oorzaken zoals de Decentralisaties, Participatiewet ,toename verzoeken Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob), milieuzonering, sloopsubsidie, verrekening proceskosten 
Werk & Inkomen, de toekomstige verzelfstandiging van Sport & Recreatie neemt het werk van 
Juridische zaken toe. De basiscapaciteit van Juridische zaken is hier niet op berekend. Dit 
leidt tot knelpunt voor 2016 en 2017. De dekking van het knelpunt wordt gevonden door 
efficiency maatregelen binnen Juridische zaken (€ 320) en de programma's waardoor de 
behoefte aan juridische capaciteit stijgt (€ 1,4 mln verdeeld over de programma's: Bestuur en 
dienstverlening, Cultuur, Sport en recreatie, Werk en inkomen, Beheer van de stad, Stedelijke 
inrichting en Ruimtelijke ontwikkeling). De komende periode wordt ook ingezet op 
aanpassingen in het beleid die op termijn leiden tot een verlaging van het aantal 
bezwaarschriften. Daarom wordt vooralsnog geen knelpunt opgevoerd voor 2018 en verder. 
Deze ramingsbijstelling komt als gevolg van de technische verwerking in de telling van de 
tabel terug onder de technische wijzigingen (- € 1,4 mln).  
 
Overheveling zaaksysteem  
Vanuit de producten Dienstverlening, Gebiedsontwikkeling en Vergunningen & Toezicht 
worden middelen overgeheveld ter financiering van het nieuwe concernbrede zaaksysteem, 
waarvan de kosten bij het product Rotterdamse Serviceorganisatie landen. Het nieuwe 
zaaksysteem faciliteert zaakgewijs werken, waarbij burgers en medewerkers meer inzicht 
krijgen in de status van een verzoek of aanvraag (- € 721).  
 
Overheveling Concernhuisvesting – Rotterdamse Serviceorganisatie  
In de herijking van de businesscases Concernhuisvesting is ook het product Rotterdamse 
Serviceorganisatie betrokken (product Rotterdamse Serviceorganisatie en product 
Concernhuisvesting vormen samen het programma Serviceorganisatie). Het betreft een deel 
van een gezamenlijke besparingsopdracht als gevolg van de afnemende omvang van de 
organisatie. In dit kader vindt een verschuiving plaats van product Rotterdamse 
Serviceorganisatie naar product Concernhuisvesting (€ 2,5 mln). 
 
Overig  
De overige technische mutaties betreffen het saldo van diverse overhevelingen van materiële 
en personele budgetten tussen het product Serviceorganisatie en producten van andere 
clusters die op concernniveau op € 0 sluiten. Onderdeel hiervan zijn verschuivingen met het 
product Ondersteuning Bestuurlijke Besluitvorming (€ 313). 
 
 Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO) Begroting

2016 
(na eerste herziening 

2016) 
Totaal baten 3.327
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Dividenden 2.000
Financieringsbaten 0
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Opbrengsten derden 1.327
Overige baten 0
Totaal lasten 12.947
Apparaatslasten 160.457
Inhuur 14.187
Overige apparaatslasten 3.423
Personeel 142.847
Interne Lasten -230.402
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten -201.508
Overige doorbelastingen -28.894
Programmalasten 82.892
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 49.169
Kapitaallasten 11.915
Overige programmalasten 21.808
Subsidies en inkomensoverdrachten 0

Saldo voor reservering -9.621

Onttrekking aan reserves 0
Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie 0
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden 0
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden 0
Bestemmingsreserve Communicatie gebieden 0
Bestemmingsreserve Deelgemeenten 0
Bestemmingsreserve Personeel gebieden 0
Bestemmingsreserve Stadsarchief 0
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 0
nvt 0
Toevoeging aan reserves 1.000
Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering 1.000
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31) 0
Vrijval reserves 0
Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden 0
Bestemmingsreserve Personeel gebieden 0
Bestemmingsreserve Stadsarchief 0

  
Saldo na  reservering -10.621
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Concernhuisvesting 
Aansluiting met voorgaande begroting 

   

 Aansluiting (saldo na reservering) Begroting
2016

Saldo

Oorspronkelijke begroting -5.780

Wijzigingen Omissieregeling 2016 -48

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020 -3.795

Totaal bijgestelde begroting -9.623

 
Bijstellingen product  
      

Bijstellingen  Concernhuisvesting Begroting 
2016  Baten 

Begroting 
2016  Lasten 

Begroting 
2016 Saldo 

 

Ramingsbijstellingen 41 6.344 -6.303  
Herijking programma Concernhuisvesting 0 6.344 -6.344  
Voorziening Loyershof  41 0 41  
Reserves 2 2 0  
Onttrekking bestemmingsreserve Sport 
gebieden 

2 2 0  

Technische wijzigingen 875 -1.633 2.508  
Totaal 918 4.713 -3.795  
 
Toelichting  
 
Ramingsbijstellingen  
Herijking programma Concernhuisvesting 
In de voorjaarsretraite van 2015 is besloten tot een herijking van de totale businesscases van 
het programma Concernhuisvesting. Hierin is ook meegenomen de overdracht van de 
voormalige deelgemeentekantoren, waarbij destijds onvoldoende financiële middelen mee 
overgekomen zijn om het betreffende vastgoed ordentelijk te kunnen beheren en 
onderhouden. Na herijking resteert een eenmalig knelpunt in 2016 van € 6,3 mln. waarvan als 
oplossing is voorgesteld het resultaat van CHV van 2015 te gebruiken.  
 
Voorziening Looijershof 
Een gevormde voorziening voor frictiekosten is vrijgevallen. 
 
Reserves 
Onttrekking aan bestemmingsreserve Sport gebieden  
Er vindt een extra onttrekking plaats uit de bestemmingsreserve Sport gebieden. Hierdoor 
worden de baten en lasten met € 2 verhoogd. 
 
Technische Wijzigingen 
Overheveling Concernhuisvesting – Rotterdamse Serviceorganisatie  
In de herijking van de businesscases Concernhuisvesting is ook het product Rotterdamse 
Serviceorganisatie betrokken (product Rotterdamse Serviceorganisatie en product 
Concernhuisvesting vormen samen het programma Serviceorganisatie). Het betreft een deel 
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van een gezamenlijke besparingsopdracht als gevolg van de afnemende omvang van de 
organisatie. In dit kader vindt een verschuiving plaats van product Rotterdamse 
Serviceorganisatie naar product Concernhuisvesting (€ 2.508). 
 
Begroting naar pandniveau 
Voor het product Concernhuisvesting zijn de opbrengsten derden, huurkosten, facilitaire 
kosten en onderhoudskosten van de kantoren en uitvoeringslocaties op pandniveau begroot. 
Dit heeft geleid tot verhoging van zowel baten als lasten met € 875. Het effect voor het product 
is nihil. 
 
 Concernhuisvesting Begroting

2016
(na eerste herziening 

2016)
Totaal baten 1.916
Bijdragen rijk en mede-overheden 0
Opbrengsten derden 1.875
Overige baten 41
Totaal lasten 11.931
Apparaatslasten 0
Overige apparaatslasten 0
Interne Lasten -77.110
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten -90.840
Overige doorbelastingen 13.730
Programmalasten 89.041
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 57.600
Kapitaallasten 23.677
Overige programmalasten 7.764

Saldo voor reservering -10.015

Onttrekking aan reserves 392
Bestemmingsreserve Deelgemeenten 0
Bestemmingsreserve Sport gebieden 2
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden 390

  
Saldo na  reservering -9.623
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Paragraaf Bedrijfsvoering 

Personeel en organisatie 
 
Concernontwikkeling 
De doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie en de besparingsopgave bevinden zich 
in de uitvoeringsfase. Daarmee ligt de planning op schema. 
De besparingsopgave van 40 miljoen euro structureel, zoals afgesproken in het 
collegeprogramma, is al eerder binnen het concern belegd en wordt vanaf 1 januari dit jaar tot 
en met 2018 geëffectueerd. Daarnaast wordt momenteel uitvoering gegeven aan de 
organisatorische opgave. De vorming van het nieuwe cluster BCO en de 
organisatieonderdelen Middelen & Control en Concern Auditing is per 1 januari 2016 een feit. 
De uitvoering van het bijbehorende plan van aanpak ligt op schema. Dit houdt in dat de focus 
steeds meer komt te liggen op de inhoudelijke ontwikkeling van de bedrijfsvoeringsfunctie en 
de bijbehorende dienstverlening aan de overige clusters. 
 
Bezetting en mobiliteit 
In de organisatievisie 2015-2018 (Rotterdam, moderne en eigentijdse werkgever) staan de 
ontwikkeling van medewerkers en organisatie centraal. Een fitte organisatie vraagt naast 
instroom van nieuwe medewerkers en jong talent, ook om een gezonde door- en uitstroom. In 
de eerste vier maanden van 2016 is er 107 fte aan nieuwe medewerkers ingestroomd waarvan 
bijna 50% jonger dan 35 jaar. De komende tijd zal de uitstroom van medewerkers vooral 
plaatsvinden door natuurlijke uitstroom waaronder het vertrek van medewerkers die de 
pensioengerechtigde leeftijd bereiken.  
De bezetting per 1 mei 2016 is 10.851 fte ten opzichte van 10.880 fte begin 2016.  
 

  Bezetting Bezetting Bezetting 
Krimp/groei 

t.o.v.

FSK 1-1-2015 1-1-2016 1-5-2016 1-1-2016

1 t/m 3 760 695 697 2

4 t/m 6 2.344 2.239 2.266 28

7 t/m 10 4.610 4.598 4.632 33

11 t/m 14 2.647 2.663 2.665 2

15 t/m 19 163 172 173 1

AFW 61 55 46 -9

AFW HPK 547 457 372 -85

Totaal 11.131 10.880 10.851 -28

 
Herplaatsingskandidaten 
De afdeling Mobiliteit en Ontwikkeling heeft per 1 mei 2016 375 herplaatsingskandidaten in 
begeleiding: 

 De groep lage loonschalen (FSK 1 t/m 3) betreft momenteel 172 
herplaatsingskandidaten.  

 De groep FSK 4 en hoger betreft momenteel 203 herplaatsingskandidaten. In januari 
2016 is gestart met de terugplaatsing van de 96 herplaatsingskandidaten vallend 
onder de oude Sociaal Statuten. Met 31 kandidaten daarvan zijn concrete uit- of 
doorstroomafspraken gemaakt, 67 kandidaten zijn of worden op korte termijn geplaatst 
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op een passende functie binnen clusters en voor de resterende 29 kandidaten lopen 
nog gesprekken. 
Daarnaast zijn er 88 kandidaten die vallen onder sociaal statuut 2013 (SSR 2013). 
Sinds april 2016 loopt elke maand voor een aantal herplaatsingskandidaten de 24 
maanden begeleidingstermijn af en volgt in principe reorganisatie-ontslag. Van de 43 
kandidaten die dit in april/mei/juni betrof werd ontslag zoveel als mogelijk voorkomen. 
11 kandidaten werden alsnog (intern dan wel extern) geplaatst, 16 kandidaten kregen 
een verlengde begeleidingstermijn wegens aantoonbaar perspectief op werk en voor 
15 medewerkers is het (reorganisatie)ontslagtraject in gang gezet.  

 
De instroom van herplaatsingskandidaten beperkt zich op dit moment tot kleine aantallen (17 
in het eerste kwartaal) voornamelijk vanuit het cluster MO. Met betrekking tot de reorganisatie 
in het kader van Rotterdam in Ontwikkeling (RiO40) is het streven om met behulp van 
vrijwillige transitie zo veel mogelijk te voorkomen dat aan het eind van het traject aan 
medewerkers de herplaatsingsstatus moet worden toegekend.  
 
Arbeidskosten 
Als eigentijds werkgever zorgen we voor een organisatie die mee beweegt met de omgeving 
en die op een flexibele manier kan inspelen op de ontwikkelingen in de stad (Organisatievisie 
2015-2018). De organisatie legt de nadruk op optimale inzet van kwaliteiten, permanente 
ontwikkeling en flexibiliteit van medewerkers. Vanuit deze visie wordt ook gekeken naar de 
wijze waarop de benodigde capaciteit binnen de organisatie wordt ingevuld; ambtelijke 
bezetting of externe inhuur. Hieraan liggen een aantal afwegingen ten grondslag  

- wat zijn de primaire en structurele taken van de gemeente 

- welke kennis en expertise is nodig  

- tijdelijk versus structureel werk.  
 
Steeds meer clusters maken gebruik van flexibele schillen die grotendeels worden ingevuld 
met inhuur om op die manier met de vraag mee te kunnen bewegen. Ook extra taken die de 
gemeente erbij krijgt en opdrachten vanuit de markt zorgen voor een (tijdelijke) verhoogde 
capaciteitsvraag (onder andere gedekt vanuit project- en programmabudgetten en reserves). 
Bovenstaande zorgt ervoor dat de realisatie van de loonkosten lager ligt dan de prognose en 
de realisatie van de kosten externe inhuur hoger. Loonkosten en externe inhuur zijn daarmee 
de afgelopen jaren communicerende vaten geworden. De totale kosten arbeid blijven daarmee 
binnen budget en verklaren tevens de mutaties die gedurende het jaar in deze posten worden 
gedaan.  
 
Onderstaand een overzicht van de totale kosten arbeid, een uitsplitsing van loonkosten en 
kosten externe inhuur . De presentatie van de financiële cijfers wordt weergegeven in de oude 
organisatiestructuur. De nieuwe organisatiestructuur is doorgevoerd in Oracle HR maar zal 
naar verwachting pas na het afsluiten van het jaarrekeningproces in Oracle FIN worden 
doorgevoerd.  
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* Van Werk Naar Werk (VWNW) is onderdeel van de RSO, maar hier apart inzichtelijk gemaakt. 

 
In onderstaande tabel wordt het begrote bedrag en de realisatie van de loonkosten over de 
eerste vier maanden van 2016 gepresenteerd.  
  

 
* Van Werk Naar Werk (VWNW) is onderdeel van de RSO, maar hier apart inzichtelijk gemaakt. 

 
In de oorspronkelijke begroting was de overdracht vanuit de diverse clusters naar BCO en 
Middelen & Control nog niet verwerkt. Mede hierdoor zijn de begrote loonkosten voor de 
uitvoerende clusters, met uitzondering van Dienstverlening, na omissie lager uitgekomen. De 
4-maands mutaties hebben te maken met verdere uitwerking van het werkpakket, de cao-
verhoging (3%) en overige correcties op het loonkostenmodel (werkgeverspremies). De grote 
mutatie van minus € 12 miljoen bij Werk en Inkomen heeft te maken met het niet invullen van 
formatie met vaste bezetting maar met inhuurkrachten. 
De totale begrote loonkosten voor 2016 (stand Eerste Bestuursrapportage) bedragen € 733 
miljoen.  
 
In onderstaande tabel worden het begrote bedrag en de realisatie van de kosten externe 
inhuur over de eerste vier maanden van 2015 gepresenteerd. 
 

Totale kosten arbeid (loonkosten + externe inhuur x 1.000)

Organisatieonderdeel
Stand 

omissie
Mutaties 

1ste berap
Stand 

1ste berap
Realisatie 
1ste berap

Dienstverlening 47.428€      1.237€       48.665€      14.472€      
Maatsch. Ontw. 138.654€    3.750€       142.404€    45.002€      
Stadsbeheer 172.731€    1.313€       174.044€    51.943€      
Stadsontwikkeling 106.342€    -974€         105.368€    31.225€      
Werk en Inkomen 86.504€      574€          87.078€      44.158€      
RSO 163.794€    7.663€       171.457€    50.541€      
VWNW* 19.742€      3.008€       22.750€      5.170€       
Bestuursdienst 31.777€      552€          32.329€      10.139€      
Kostenplaats Raad 6.447€       71€            6.518€       1.823€       
Concern 773.418€    17.194€      790.612€    254.473€    

Loonkosten (x 1.000)

Organisatieonderdeel
Stand 

omissie
Mutaties 

1ste berap
Stand 

1ste berap
Realisatie 
1ste berap

Dienstverlening 46.330€     335€          46.665€    13.977€     
Maatsch. Ontw. 133.730€    722€          134.453€   38.767€     
Stadsbeheer 165.615€    475€          166.091€   48.100€     
Stadsontwikkeling 96.654€     883€          97.536€    28.354€     
Werk en Inkomen 83.175€     -12.379€    70.796€    39.586€     
RSO 155.569€    618€          156.187€   45.816€     
VWNW* 19.742€     3.008€       22.750€    5.170€       
Bestuursdienst 31.727€     356€          32.083€    9.758€       
Kostenplaats Raad 6.290€       71€           6.360€      1.744€       
Concern 738.832€    -5.911€      732.921€   231.274€   
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* Van Werk Naar Werk (VWNW) is onderdeel van de RSO, maar hier apart inzichtelijk gemaakt. 
** Een ruime 70 % betreft de inhuur van uitzendkrachten 

 
De externe inhuur was in de initiële begroting 2016 begroot op € 26,5 miljoen (€ 34,6 miljoen 
na omissie). Het bedrag voor 2016 wordt nu bij de Eerste Bestuursrapportage omhoog 
bijgesteld met zo’n € 23 miljoen naar € 57,7 miljoen. In 2014 en 2015 was een vergelijkbare 
ontwikkeling te zien.  
 
De bijstelling nu komt voor een belangrijk deel voort uit een ophoging bij het cluster Werk & 
Inkomen (W&I) met € 12 miljoen. De formatie van cluster W&I bestaat uit een rompformatie en 
een flexibele schil. De flexibele schil is er om de fluctuatie in de bijstandsvolume te kunnen 
opvangen en wordt voornamelijk bezet door externe inhuur. Hiertoe heeft een verschuiving 
plaatsgevonden van loonkosten naar externe inhuur. 
De overige mutaties hebben vooral betrekking op de clusters Maatschappelijke Ontwikkeling 
(MO) en de Serviceorganisatie (RSO).  

 De ophoging externe inhuur van MO betreft de directie MOW en wordt gedekt uit de 
reserve die op de kostendrager verantwoord is.  

 De mutaties bij RSO hebben betrekking op projectmatige werkzaamheden die met 
behulp van externe inhuur (flexibele schil) worden ingevuld (o.a. bij ICT, 
Communicatie en Juridische diensten). Dekking komt vanuit loonkosten, 
programmabudgetten en doorbelastingen naar de afnemende clusters. 

 
Individueel Keuze Budget 
Het Individueel Keuze Budget (IKB) is een budget in geld dat iedere medewerker maandelijks 
flexibel kan inzetten voor door hem gekozen doelen. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer 
keuzevrijheid voor de medewerker en is daarmee een stap in de richting van de modernisering 
van de arbeidsvoorwaarden voor de sector. Met de invoering van het IKB is voor Rotterdam 
een incidenteel hogere last in 2016 van € 23 miljoen gemoeid. Deze € 23 miljoen is de 
eenmalige uitkering van opgebouwde vakantietoelage van juni t/m december 2016. Vanaf 1 
januari 2017 zal de vakantietoelage onderdeel vormen van het Individueel Keuzebudget. Dit 
betekent dat het tijdstip van uitkering een keuze van de medewerker wordt, maar altijd binnen 
hetzelfde boekjaar.  
 
Gesprekscyclus   
In onderstaande tabel is de realisatie van de gesprekscyclus opgenomen in percentages.  
 

Externe inhuur (x 1.000)

Organisatieonderdeel
Stand 

omissie
Mutaties 

1ste berap
Stand 

1ste berap
Realisatie 
1ste berap

Realisatie 
uitzend-

krachten**

Realisatie 
overige 
inhuur

Dienstverlening 1.098€       902€          2.000€       495€          455€          39€            
Maatsch. Ontw. 4.924€       3.027€       7.951€       6.234€       5.473€       761€          
Stadsbeheer 7.116€       838€          7.954€       3.842€       3.486€       357€          
Stadsontwikkeling 9.688€       -1.856€      7.831€       2.871€       2.181€       690€          
Werk en Inkomen 3.328€       12.954€      16.282€      4.572€       4.290€       282€          
RSO 8.225€       7.045€       15.270€      4.725€       442€          4.282€       
VWNW* -€              -€              -€              -€              -€              -€              
Bestuursdienst 50€            196€          246€          381€          363€          18€            
Kostenplaats Raad 157€          -€              157€          79€            74€            5€              
Concern 34.586€      23.105€      57.691€      23.199€      16.764€      6.435€       
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Tot 1 april 2016 hadden leidinggevenden gelegenheid de gesprekscyclus 2015 af te ronden 
met het beoordelingsgesprek. Dit betekent dat de administratieve afhandeling en verwerking in 
het systeem van gevoerde beoordelingsgesprekken nog enige doorloop in de tijd kent. De 
verwachting is dat het uiteindelijke percentage beoordelingsgesprekken 2015 hoger uit komt. 
In de tweede bestuursrapportage 2016 zal een geactualiseerd beeld worden gegeven.  
 
Aan de Raad is toegezegd om in 2015/2016 de procedure en systematiek van de 
gesprekscyclus te herijken. Het kader hiervoor is de eerder genoemde organisatievisie 2015-
2018: Rotterdam, moderne en eigentijdse werkgever. Als eerste stap is de huidige 
gesprekscyclus voor het jaar 2016 aangepast qua gebruiksvriendelijkheid en het zichtbaar 
maken van de organisatievisie.  
De huidige gesprekscyclus sluit niet (meer) goed aan op de veranderende organisatie en het 
uitgangspunt ‘de medewerker centraal’. In de eerste fase van de vernieuwing wordt 
onderzocht hoe het medewerkersgesprek vorm kan worden gegeven. Zo wordt buiten de 
gemeentelijke organisatie onderzocht wat de (maatschappelijke) ontwikkelingen zijn op dit vlak 
en hoe andere (overheids)organisaties omgaan met het medewerkersgesprek. In de tweede, 
huidige fase experimenteren 16 teams (13 experimenten) verdeeld over de gehele organisatie 
(251 medewerkers) met de invulling van het medewerkersgesprek. Hierbij gaan ze aan de slag 
met hun eigen ideeën. Uiteraard is een aantal randvoorwaarden opgesteld, zodat wel kan 
worden ‘getoetst’ wat werkt en niet werkt. Na de zomer van 2016 wordt in een volgende fase 
aan de hand van de onderzoeken buiten de organisatie en de experimenten door de teams 
een nieuw voorstel gedaan voor invulling van het medewerkersgesprek.  

Concernhuisvesting 

In het kader van Motie 31, waarbij een structurele besparing van tenminste 20 procent op 
huisvesting gerealiseerd moet worden, is het programma Concernhuisvesting (CHV) vijf jaar 
geleden gestart. Dit jaar staat het programma in het teken van een viertal onderwerpen; de 
laatste verhuizingen naar de vier kantoorpanden, de start van de inrichting en ingebruikname 
van de servicecentra, de herijking van het programma en de afsluiting van het programma en 
overdracht naar de lijnorganisatie.  

Het huisvestingsplan voor de laatste organisatieonderdelen naar het Timmerhuis is afgerond 
en de verhuizing staat voor de tweede helft van dit jaar gepland. De voorbereidingen voor de 
inrichting van het Servicecentrum Herenwaard is in volle gang en de ingebruikname wordt eind 
dit jaar verwacht. De herijking is afgerond. Conform de motie "geen plek te gek" zijn de 
uitkomsten van de gelijknamige pilot in Delfshaven met de vaststelling van de herijking van het 

2016

PG FG BG PG* FG* BG PG***
Dienstverlening 85% 87% 86% 92% 86% 62% 52%

Maatsch. Ontw. 71% 75% 76% 88% 85% 71% 59%

Stadsbeheer 79% 76% 77% 88% 84% 79% 72%

Stadsontwikkeling 84% 82% 90% 95% 91% 77% 66%

Werk en Inkomen 76% 70% 73% 92% 95% 88% 87%

Bestuurs- en Concern Ondersteuning** 66% 86% 77% 86% 80% 66% 34%

Middelen & Control 80% 85% 89% 93% 88% 59% 20%

Concern 77% 79% 81% 90% 87% 74% 59%

PG: Planningsgesprek

*** Inclusief de teams die deelnemen aan het expiriment gesprekscyclus (w aarde 100% voor 251 medew erkers)

* Plannings- en functioneringsgesprekken 2015 betreft cijfers tw eede bestuursrapportage

** Exclusief VOIL, HPK en Traineeprogramma

BG: Beoordelingsgesprek

Organisatieonderdeel

2014 2015

FG: Functioneringsgesprek
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programma Concernhuisvesting ingepast in het programma. Daardoor krijgen meer 
Rotterdamse ambtenaren de mogelijkheid gebruik te maken van een werkplek midden in de 
samenleving. Na herijking resteert een eenmalig knelpunt in 2016 van € 6,3 mln. waarvan als 
oplossing is voorgesteld het resultaat van CHV van 2015 te gebruiken. De overige knelpunten 
worden binnen de begroting opgelost. De resultaten van de herijking zijn in de voorjaarsnota 
verwerkt.  

ICT  
 
Collegebrief Open Data 
In februari jl. heeft ons college een geactualiseerde visie Open Data vastgesteld en 
aangeboden aan de Raad. Op dit moment stelt Rotterdam haar data gericht openbaar 
beschikbaar op www.rotterdamopendata.nl tenzij dit niet mogelijk is door bijvoorbeeld de 
privacywetgeving. Besloten is dit beleid te verbreden door toe te werken naar het actief delen 
en gebruiken van open data en hierin structureel samen te werken met publieke en private 
partners. Het college is van mening dat het louter beschikbaar stellen van overheidsdata niet 
meer voldoende is om als gemeente daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van participatie, transparantie, Next Economy en Smart city. Daarvoor is het 
nodig dat digitale data actief gedeeld en gebruikt gaat worden door burgers, bedrijven en 
instellingen in de stad en regio. 
 
Presentatie Commisie VOF 
Eind maart is de raadscommissie VOF bijgepraat over de ontwikkeling van de 
informatiesamenleving, over de samenhang hiervan met sociaal economische vraagstukken, 
de technologische kansen en mogelijkheden die digitalisering bieden en de relevantie hiervan 
voor Rotterdam. 
 
Van Businessinformatieplannen naar Concerninformatieplan  
In samenwerking tussen BCO en clusters zijn geactualiseerde Businessinformatieplannen 
(BIP’s) opgesteld. Hierin worden de I&A voornemens per cluster geschetst. Hiervan afgeleid is 
een concerninformatieplan opgesteld. Daarbij ligt de focus op de gemeenschappelijke 
elementen uit de afzonderlijke BIP’s. Na prioritering van de plannen de uitvoering ter hand 
worden genomen.  
In februari j.l. heeft de CD een dag besteed aan informatisering is Rotterdam. Daarbij is o.a. 
stilgestaan bij de wijze waarop gestuurd wordt op I&A en hoe prioriteiten bepaald worden. 
 
Project Nieuwe werkomgeving 
In april is de migratie van de oude naar de nieuwe werkomgeving afgerond. De gemeente 
maakt nu gebruik van het besturingssysteem Windows 8.1 en MS Office 2013. Daarmee 
beschikken de medewerkers over een moderne kantoorautomatiseringsomgeving. Van de in 
totaal 1.512 applicaties zijn er 770 vervallen en 622 gemigreerd naar de nieuwe omgeving. 
120 applicaties konden niet gemigreerd worden naar de nieuwe omgeving. Het project Legacy 
gaat zorgen voor een oplossing voor deze applicaties.  
 
Aanbesteding mobiele telefonie 
Rotterdam heeft met 280 gemeentes meegedaan met een gezamenlijke aanbesteding voor 
mobiele telefonie, spraak en data, georganiseerd door de VNG. VNG heeft met deze 
aanbesteding 4 leveranciers geselecteerd. Het is vervolgens aan de afzonderlijke gemeenten 
om een partij te selecteren.  
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In februari jl. is een offerteaanvraag verstuurd naar de vier geselecteerde aanbieders KPN, 
Vodafone, T-Mobile en Tele2. Uit de offertes is de economisch meest voordelige aanbieding 
geselecteerd. Dit is de aanbieding van T-Mobile, die naast meer functionaliteit ook ca. 80% 
lagere tarieven oplevert.  
 
Informatiegestuurd werken – pilot NPRZ 
Recent heeft IIFO in samenwerking met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) 
een pilot Informatiegestuurd Werken op het gebied van Jeugdwerkeloosheid uitgevoerd. 
Hierbij is de “carrière” van jongeren langs de diverse gemeentelijke loketten in beeld gebracht 
door het automatisch analyseren van de diverse administraties. Dit heeft onder andere tot een 
verbetering van het zgn. matchingproces geleid. 
 
Informatiegestuurd werken – Concerndashboard 
De eerste vier maanden van 2016 is door alle clusters geïnvesteerd in het concerndashboard. 
De clusters hebben voor de primaire processen KPI’s opgesteld, die via het dashboard worden 
gemonitord en die handvatten bieden tot sturing van deze primaire processen. 
 
Zaakgewijs werken – DWARSS 
Met zaakgewijs werken verbeteren we de dienstverlening voor de Rotterdammer én maken we 
het de medewerker gemakkelijker. De Rotterdammer die de gemeente een verzoek heeft 
gedaan, krijgt online snel inzicht in de status van zijn verzoek. De medewerker ziet online 
welke collega’s met dit verzoek bezig zijn, kan de voortgang van het verzoek volgen en kan 
zijn kennis delen met collega’s. Zowel voor de burger als de medewerkers verbetert dit de 
dienstverlening.  
Er is in 2016 gestart met de zogenaamde startprocessen zaakgewijs werken:  

- huwelijk 
- melding achterstallig woningonderhoud 
- verkiezingsproducten 
- klachten  

Hierin is (in samenwerking met de partners van de vereniging Dimpact) ervaring opgedaan 
met de nieuwe manier van werken, met de inrichting van het zaaksysteem (generiek en 
herbruikbaar) en de noodzakelijke ondersteuning van de organisatie.  
 
Informatiebeveiliging 
Er heeft formatieuitbreiding plaatsgevonden met 3 fte om te bewerkstelligen dat er structureel 
meer aandacht komt bij de clusters voor informatiebeveiliging. Intensivering van het 
beveiligingsbewustzijn van medewerkers is hierbij ene belangrijk onderwerp. Een recent 
datalek (belastingen) heeft de noodzaak hiervan aangetoond. Naar aanleiding hiervan heeft de 
gemeentesecretaris aan alle medewerkers een brief gestuurd waarin wordt gewezen op nut en 
noodzaak van het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens. 
In de periode jan – april 2016 zijn door Rotterdam 4 datalekken gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Het betreft: 

 13 januari – Verkeerd geadresseerde brief met gevoelige gegevens – Directie Veilig; 
 25 februari – Gegevens van minimaal 24000 burgers zijn openbaar raadpleegbaar 

geweest – Gemeentebelastingen; 
 17 maart – Telefoon met gevoelige gegevens van 17 burgers gestolen – Cluster 

Maatschappelijke Ontwikkeling; 
 21 maart – Emailadressen van 80 mensen stonden in het “Aan” veld i.p.v. het “BCC ” 

veld en werden daardoor onderling zichtbaar – OBI. 
Het totaal aantal meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bedroeg in dezelfde periode 
1.600. 



212 
 

 
Innovatie 
In 2016, 2017 en 2018 is in totaal € 4 mln aan extra middelen beschikbaar voor innovatie. Dit 
gebeurt middels toevoegingen aan de bestemmingsreserve Digitalisering en Innovatie (2016: 
€ 1 mln, 2017: € 2 mln, 2018: € 1mln). 
De middelen worden aangewend voor de digitalisering van werkprocessen bij clusters, het 
doorzetten van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatiegestuurd werken 
binnen het concern (uitvoeren pilots en beschikbaar stellen noodzakelijke techniek).  
 
Financieel beeld 
De prognose van de gemeente brede ICT exploitatiekosten 2016 bedraagt ca. € 116 mln. Dit 
is € 1 mln hoger dan de eerder gerapporteerde ICT begroting 2016. De stijging is voornamelijk 
het gevolg door de opname van (gedekte) beheer en ontwikkelkosten voor declusters, die bij 
het opstellen van de begroting 2016 niet opgenomen waren. Tevens zijn de salariskosten 
gestegen (CAO effecten) en zijn er verschuivingen vanuit andere domeinen door de vorming 
van de afdeling IIFO (Innovatie, Informatie, Facilitair, OBI). 
Hiertegenover staan lagere geprognosticeerde kosten in het sociale domein vanwege een 
verschuiving van exploitatie naar te activeren kosten. Daarnaast zijn er lagere kosten door de 
latere activering van een aantal projecten.  
 

Fiscaliteiten 
 
Met betrekking tot de belaste winst van Roteb Lease, is vanwege de vennootschapsbelasting 
een begrotingswijziging ingediend. Dit betreft 0,5 mln euro, welke wordt verantwoord in het 
programma Algemene Middelen. 
 
De zeehavens kennen een tijdelijke vrijstelling tot 31 december 2016, waarmee er voor het 
lopende boekjaar geen gevolgen optreden. De belastingplicht geldt in beginsel vanaf 2017. 
 

Meerjarig Verbeterplan voor de financieel kritieke processen (MVP) 
 
In onderstaande grafiek is per financieel kritiek proces tot uitdrukking gebracht in hoeverre 
inmiddels wordt voldaan aan de eisen die we medio vorig jaar hebben gesteld aan het borgen 
van de getrouwheid en de rechtmatigheid van de financieel kritieke processen. Overall blijkt 
dat inmiddels aan 65% van de eisen wordt voldaan. Ten opzichte van de startfoto’s die in 
oktober 2015 zijn gemaakt, is dit een vooruitgang met 30%. Verwacht wordt dat op 1 januari 
2017 aan 96% van de eisen zal zijn voldaan. 
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Ten aanzien van vijf processen geldt dat een relatief klein deel van de werkzaamheden zal 
worden afgerond in 2017. Dit betreft, naast de eerder gemelde processen Wmo en jeugdhulp 
en Inkomende bijdragen en subsidies, met name de processen Erfpacht en Grondexploitaties. 
Bij Grondexploitaties vloeit dit voort uit een recente wijziging van verslaggevingsregels. Bij 
Erfpacht is de afgelopen kwartalen veel energie gestoken in het controleerbaar op elkaar laten 
aansluiten van het bronsysteem van Erfpacht en het financiële systeem Oracle, waardoor de 
overige activiteiten in de tijd zijn opgeschoven. De voortgang van het proces Verkopen & 
Facturatie is niet gemeten. De scope van dit proces is verbreed, op grond waarvan een 
nieuwe startfoto wordt gemaakt. 

 
Monitor Bestedingsanalyse 
 
In 2015 is opdracht gegeven om € 21 miljoen te besparen op inkoop, waarvan € 10 miljoen 
vanaf 2016 en de overige € 11 miljoen vanaf 2017 gerealiseerd moet zijn. Voor 2016 is de 
inkoopbesparing van € 10 mln in de begroting verwerkt. Begin dit jaar is het pakket van 
maatregelen vastgesteld oplopend tot een inkoopbesparing van €18,7 mln. Met de begroting 
2017 wordt het resterend bedrag verwerkt, zodat de gehele besparing van € 21mln in de 
begroting 2017 is opgenomen.   
  
Voor 2016 is in de eerste vier maanden van dit jaar een kleine € 4 miljoen aan inkoopvoordeel 
gerealiseerd van de in totaal € 10 miljoen die voor dit jaar is afgesproken. In onderstaande 
tabel wordt de behaalde besparing naar inkoopcategorie gepresenteerd. In de tabel zijn alle 
maatregelen benoemd inclusief de beoogde besparing. Achter die maatregelen, waar 
momenteel daadwerkelijk een inkoopresultaat is behaald, is het bedrag van het resultaat 
opgenomen en een korte toelichting van het resultaat. Alle resultaten zijn en worden in de 
monitor opgenomen, ook de inkopen met een negatief resultaat. 

reeds bij startfoto op orde onderhanden, gereed dit jaar

realisatie t/m peildatum verbeteringen na 1 januari 2017
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In de motie 'sociaal en duurzaam inkopen' is afgesproken hierover in de besparingsmonitor te 
rapporteren. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar SROI om de effectiviteit ervan te 
optimaliseren. In het domein duurzaam is begin dit jaar de energie aanbesteed. Er is voor 
gekozen zorg te dragen voor de vergroening door inkoop van zogenoemde Garanties van 
Oorsprong. Op deze manier heeft Rotterdam de mogelijkheid om zelf actief richting te geven 
aan de oorsprong van de opwekking zoals bv. Hollandse wind, zon, biomassa, getijde, etc. 
Momenteel loopt er gezamenlijk met het programma duurzaam een traject voor deze 

vergroening voor de elektriciteit die de komende periode wordt afgenomen.  
 
Monitor RIO 40 
 
In december 2015 is in de commissie VOF de startnotitie Monitor RIO40 besproken. Doel van 
deze notitie is om de besparingsopgave van 40 miljoen euro die in het collegeprogramma is 
opgenomen, frequent te monitoren en in relatie te bezien met de staat van de ambtelijke 
organisatie en de dienstverlening aan de stad. De samenleving is blijvend in verandering, en 
de gemeentelijke organisatie moet daarin kunnen meebewegen. Dat vraagt om een gezonde 
en wendbare organisatie, die zorgt voor een stabiele en kwalitatieve dienstverlening aan de 
burgers, bedrijven en instellingen in de stad.  
 
Voortgang invulling besparingsopgave 
In het coalitieakkoord is aan de doorontwikkeling van de organisatie een besparingsopdracht 
gekoppeld die oploopt naar €40 mln in 2018.  
 

Besparingsopdracht 
(cumulatief, bedragen x € 1.000) 2016 2017 

2018 en 
verder 

Bedrijfsvoering € 5.115 € 10.230  € 20.460 
Gebied € 2.338 € 4.675  € 9.350 
Beleid € 1.750 € 3.500  € 7.000 
Primair proces € 550 € 1.100  € 2.200 
Control € 248 € 495  € 990 

Totaal € 10.000 € 20.000  € 40.000 
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De bespringsopdracht is in de begroting 2015 centraal verwerkt en in de begroting 2016 
verdeeld naar de verschillende clusters. 
 

Cluster 

Realisatie 
(cumulatief en bedragen x € 1.000) 

2016 2017 2018 en verder 

Begroting Realisatie  Begroting Realisatie Begroting Realisatie
Dienstverlening (incl. 
gebieden) € 2.393 € 1.913 € 2.598 € 1.991  € 4.541 € 2.069 
Maatschappelijke 
Ontwikkeling € 839 € 471 € 2.490 € 1.132  € 5.225 € 2.376 

Stadsbeheer € 234 € 479 € 783 € 810  € 1.660 € 810 

Stadsontwikkeling  € 186 € 186 € 782 € 782  € 1.687 € 1.687 

Werk&Inkomen € 201 € 201 € 415 € 415  € 833 € 833 

BCO € 5.585 € 5.585 € 11.193 € 11.186  € 22.392 € 20.171 

Middelen & Control € 248 € 248 € 495 € 495  € 990 € 990 

Directie Veiligheid € 315 € 0 € 1.244 € 744  € 2.673 € 1.673 

Totaal € 10.000 € 9.083 € 20.000 € 17.555  € 40.000 € 30.609 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor 2016 vrijwel de volledige besparingsopdracht met 
maatregelen is ingevuld. Voor 2017 en verder is dat ongeveer driekwart.  
Specifiek voor de besparingsopdracht Gebied (onderdeel van cluster Dienstverlening) zal 
definitieve invulling pas gebeuren na de evaluatie van het bestuurlijk model (voorjaar 2017). 
Vooruitlopend op de uitkomst van evaluatie wordt gestuurd op de bezetting (niet invullen van 
vacatures) waarmee een groot deel van taakstelling reeds gerealiseerd is.  
Op 31 mei is de concerndirecteur MO, na het inwinnen van advies van de OR, akkoord 
gegaan met het direct starten van de reorganisatie van de directie PGW&Z. Hiermee wordt de 
resterende taakstelling van het cluster MO ingevuld. De technische verwerking vindt plaats in 
de begroting 2017 (incl. 2e bestuursrapportage 2016).  
Ook bij de andere clusters lopen acties om op het resterende delen dit jaar de concrete 
maatregelen duidelijk te hebben.  
 
De tot nu toe genomen maatregelen bestaan in 2018 voor ca € 22 mln uit formatieve krimp. 
Ook dalen overige apparaatslasten en worden de kosten voor de interne pool aan interim 
management per opdracht doorbelast. Dit zorgt voor ca € 5 mln invulling. Daarnaast is ca € 2 
mln aan andere maatregelen genomen waarbij de belangrijkste (€ 1,5 mln) voortkomt uit het 
specifieke karakter van cluster SO (tijdschrijvende organisatie) waardoor de 
besparingsopdracht ten laste is gebracht van programmabudgetten. De eventuele effecten op 
formatie moeten bezien worden in ontwikkeling van het totale werkpakket. Dit zullen we de 
komende periode blijven monitoren.  
Ten slotte is in de voorjaarsnota een intensivering (oplopend naar €1,7 mln) opgenomen voor 
nieuwe taken bij directie Veiligheid (formatie-uitbreiding). Dit zal er toe leiden dat de 
apparaatslasten van Directie Veiligheid per saldo niet zullen veranderen.  
 
Organisatie 
De staat van de organisatie heeft betrekking op hoe de gemeente in staat is mee te bewegen 
met de veranderingen in de samenleving. De vraag uit de stad verandert continu, de 
organisatie moderniseert keer op keer, dus medewerkers moeten in staat zijn hierin mee te 
bewegen. Daarnaast is de organisatie de afgelopen fors ingekrompen door efficiënter te 
werken. Dit alles onder de voorwaarde dat de prestaties voor de stad daar niet onder mochten 
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leiden. Ook dat vraagt om een stabiele organisatie die de gevraagde kwaliteit levert. Via een 
aantal sporen bereiden we onze organisatie hier op voor en houden we de vinger aan de pols. 
 
MTO en ‘energie’ 
Ieder jaar wordt een grootschalig medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Over 
de volle breedte is te zien dat de tevredenheid onder de medewerkers is verbeterd of gelijk is 
gebleven. Van de 44 vragen die zijn gesteld is op 22 vragen een betere tevredenheid terug te 
zien. Vragen over verbondenheid en betrokkenheid scoren hoog, het onderwerp 
‘werkzekerheid’ is een belangrijke stijger qua tevredenheid. Op één vraag laat de tevredenheid 
een daling zien: het vinden van een geschikte werkplek.  
De nadere analyse die op het MTO is gedaan, laat zien dat medewerkers in het gehele 
concern behoefte hebben mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. De stelling “Ik heb in mijn 
werk voldoende kans op te leren en te groeien” komt overal sterk naar voren. Om 
bevlogenheid en tevredenheid verder te vergroten, wordt daarom ingezet op meer 
mogelijkheden om te leren en te groeien. Dit kan betrekking hebben op verdieping ten 
behoeve van de huidige functie, op het ontwikkelen van kwaliteiten en competenties voor de 
individuele carrière en op het oriënteren op geheel andere werkgebieden, zowel binnen als 
buiten de gemeente. Hier haakt de organisatie op aan, om zodoende een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van ons personeelsbestand te kunnen realiseren. 
 
In aanvulling hierop vindt er gericht en op kleinere schaal dan het MTO een 
‘energieonderzoek’ plaats. Dit onderzoek richt zich – mede op basis van de resultaten van het 
MTO – op teams in het hele concern en kijkt naar de mate en kwaliteit van energie in deze 
teams. Hierbij is aangesloten op internationaal onderzoek, waarbij de energie in deze teams 
meetbaar wordt. Wanneer binnen het team verbeteringen mogelijk zijn, wordt daar in een 
volgende editie van het onderzoek op doorgepakt. Door dit meerjarig te doen, ontstaat tevens 
een concernbreed beeld van de ontwikkeling door de jaren heen. De resultaten van 2015 laten 
een stijging zien ten opzichte van het jaar daarvoor, met dien verstande dat er nog winst te 
behalen valt. 
 
Gesprekscyclus 
De gesprekscyclus zoals we die nu kennen, is aan modernisering toe. Passend bij de 
ontwikkelingen in het concern dat continu in verandering is, richten deze gesprekken zich in de 
toekomst ook steeds meer op de ontwikkeling van de medewerkers. De ‘fitheid’ van de 
medewerkers is voor een belangrijk deel bepalend voor het werk dat de gemeente voor de 
stad doet. Of dat nu gaat om het bij blijven qua kennis, het werken aan competenties, of de 
plek in het concern waar een medewerker zich inzet. Dit beperkt zich niet tot enkele 
gesprekken per jaar, maar het betreft een continue dialoog waarbij sprake is van maatwerk en 
de nadruk komt te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. In 2017 krijgt 
deze vernieuwing van de gesprekscyclus gestalte. 
 
Verzuim 
Tot slot wordt ook het verzuim meer dan voorheen onder de loep genomen. Alhoewel de 
huidige verzuimcijfers (6,7%) nagenoeg constant blijven, is het de ambitie dit terug te dringen. 
Daarbij richten we ons op het langdurig verzuim, dat een substantieel deel (4,7%) hiervan 
uitmaakt. Hierbij is perspectief het uitgangspunt. Dat wil zeggen dat wordt gewerkt aan re-
integratie van de medewerker in de organisatie, dan wel aan het op ordentelijke wijze 
beëindigen van de werkgever-werknemersrelatie. 
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Strategische Personeelsplanning 
De arbeidsmarkt trekt aan en ook de vorming van het nieuwe cluster Bestuurs- en 
Concernontwikkeling en de directie Middelen en Control zorgen voor toenemende mobiliteit 
van medewerkers. Om ervoor te zorgen dat het overzicht wordt gehouden van enerzijds de 
personeelsbehoefte en anderzijds de kenmerken van het personeelsbestand, wordt 
momenteel gewerkt aan een strategische personeelsplanning (SPP). Enkele afdelingen 
hebben dit reeds in beeld gebracht. Deze medewerkers kunnen in hun eigen ontwikkeling 
beter anticiperen op de doelstellingen van de afdeling die voor de komende jaren gesteld zijn. 
Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning wil dit komend najaar voor het hele cluster het 
SPP gereed hebben. Uiteindelijk leiden deze initiatieven tot een integraal SPP, dat voor de 
hele organisatie resultaat oplevert. 
 
Uitvoeringsagenda 
Momenteel wordt de uitvoeringsagenda HR verder uitgewerkt en uitgevoerd in diverse 
concrete acties. Dit gebeurt binnen vier thema’s: organisatieontwikkeling, Rotterdams 
leiderschap, eigentijds werkgeverschap en flexibele en duurzame inzetbaarheid. De 
talentontwikkeling van de medewerkers staat hierbij voorop. In de praktijk kan dit gaan om een 
vernieuwd en online beschikbaar opleidingsaanbod, of om de mogelijkheid samen met 
deskundigen te bezien waar de ontwikkelkansen en -mogelijkheden liggen voor individuele 
medewerkers. 
 
Dienstverlening 
Iedere Rotterdammer, ondernemer of instelling is zeer regelmatig aangewezen op de 
gemeente. Uit de omnibusenquête 2015 blijkt bijvoorbeeld dat in dat jaar tweederde van de 
Rotterdammers contact had met de gemeente. Het college heeft er voor gekozen om de 
dienstverlening aan de stad bij deze besparingsopgave te ontzien. Het college heeft zelfs de 
ambitie om de dienstverlening naar een hoger niveau te brengen. Dat doen we door efficiënter 
te werken en processen slimmer te organiseren. Toch kunnen er indirecte effecten optreden 
bij deze besparingsopgave, al zijn deze lastig meetbaar. Los van de besparingsopgave, 
monitort de gemeente continu de mate van dienstverlening over het gehele concern. Vanuit 
het stedelijk kader dienstverlening zijn wij bezig de algemene servicenormen van de gemeente 
in te vullen en meetbaar te maken; over de voortgang daarop informeren wij u elders in deze 
Voorjaarsnota (Programma Bestuur en Dienstverlening). Deze servicenormen zullen strak 
worden gemonitord en waar nodig zullen wij bijsturen.  
  
Momenteel werkt de Rekenkamer Rotterdam aan een onderzoek naar de relatie tussen de 
krimpopgave en de mate van dienstverlening in de periode 2008-heden. De Rekenkamer 
Rotterdam geeft in haar onderzoeksopzet aan dat in een kwalitatief effectiviteitsonderzoek het 
aantonen van causaliteit problematisch is. De Rekenkamer zal zich daarom bedienen van een 
plausibiliteitstoets. Wij wachten met belangstelling de resultaten van dit onderzoek af. 
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Bijlagen 

1: Investeringen per programma 

Investeringen per programma 
Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de gevoteerde investeringskredieten tot de voorjaarsnota 2016. Het gaat hier nadrukkelijk om de uitgaven c.q. 
realisatie van de materiële vaste activa in uitvoering (projecten) & grondexploitaties. Een investering wordt na afronding overgeboekt naar de materiële 
vaste activa (activamodule) en het krediet wordt afgesloten. Op dat moment verdwijnt het investeringskrediet ook uit onderstaand overzicht. 
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Bestuur en dienstverlening E / M Gevoteerd 
krediet

Realisatie 
t/m 2015

Realisatie 
2016*

Prognose 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Burgerzaken 1.700 0 0 0 0 0 0 0
Vervanging GBA E 1.700 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.700 0 0 0 0 0 0 0

Openbare orde en veiligheid E / M Gevoteerd 
krediet

Realisatie 
t/m 2015

Realisatie 
2016*

Prognose 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Veiligheid 580 580 0 0 0 0 0
Optimaliseren dienstverlening en ketensamenwerking HET M 445 445 0 0 0 0 0 0
PGA Veiligheidshuis M 135 135 0 0 0 0 0 0
Handhaven wet- en regelgeving 3.704 1.091 339 2.204 0 0 0 0
Scantechnologie E 1.810 982 265 493 0 0 0 0
Verhuizing Regionaal Cameratoezicht naar KPP E 1.894 109 74 1.710 0 0 0 0
Totaal 4.284 1.671 339 2.204 0 0 0 0

Verkeer en vervoer E / M Gevoteerd 
krediet

Realisatie 
t/m 2015

Realisatie 
2016*

Prognose 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Stedelijke bereikbaarheid 63.141 51.080 380 5.296 5.878 0 0 0
DVM dynamisch verkeersmanagement M 3.000 2.981 0 18 0 0 0 0
H6-weg Hoek van Holland fase 1 M 2.200 1.822 5 0 378 0 0 0
H6-weg Hoek van Holland fase 2 M 3.500 91 41 959 2.409 0 0 0
Kostenstijging project 3-in-1 Hoek van Holland M 2.800 1.551 0 1.249 0 0 0 0
OVM / Verkeersregiekamer M 900 721 0 179 0 0 0 0
P+R bewegwijzering M 200 200 0 0 0 0 0 0
Slimme ingrepen in het wegennet 2007 M 6.050 6.050 0 0 0 0 0 0
UVV Autobereikbaarheid M 3.300 3.300 0 0 0 0 0 0
Verkeerslichten 2006 M 6.025 5.981 0 44 0 0 0 0
Verkeersonderneming 2010 M 1.000 639 0 361 0 0 0 0
Vervanging verkeerslichten 2007-2011 M 20.550 20.671 0 -121 0 0 0 0
Vervanging verkeersregelinstallaties 2012 M 1.500 818 0 341 341 0 0 0
Vervanging verkeersregelinstallaties 2013 M 3.500 3.069 13 202 216 0 0 0
Vervanging verkeersregelinstallaties 2014 M 3.920 1.469 137 1.063 1.251 0 0 0
Vervanging verkeersregelinstallaties 2015 M 4.000 1.718 116 1.000 1.282 0 0 0
Extra kosten ontwikkeling Ontheffing Verkeer en Vervoer (OVV) M 306 0 0 0 0 0 0 0
Ontheffing Verkeer en Vervoer (OVV) en Toezicht Verkeer en V M 390 0 68 0 0 0 0 0
Parkeren 15.221 11.941 94 685 766 0 0 0
Beheer op Afstand M 721 518 0 0 0 0 0 0
Modernisering straatparkeren M 12.500 10.872 0 0 0 0 0 0
Stelpost straatparkeren 2011 E 2.000 551 94 685 766 0 0 0
Duurzame mobiliteit 34.480 23.280 41 3.923 2.585 1.939 321 0
Beter Benutten Fietsen M 1.500 1.067 2 432 0 0 0 0
Bushaltetoegankelijkheid M 1.000 974 3 23 0 0 0 0
Bushaltetoegankelijkheid 2015 M 5.000 179 24 1.476 1.500 1.500 321 0
Fietspad Grote Stern Rozenburg M 500 122 1 377 0 0 0 0
Fietspad Volgerweg Rozenburg M 520 520 0 0 0 0 0 0
Fietsroutes M 10.000 8.685 0 0 0 0 0 0
Fysieke maatregelen Verkeersveiligheid 2012 M 1.800 1.546 5 249 0 0 0 0
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2013 M 1.800 1.155 0 323 323 0 0 0
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2014 M 1.800 1.153 0 323 323 0 0 0
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 M 1.800 45 6 872 439 439 0 0
Tunnel randstadrail Meijersplein Noord M 3.757 3.435 0 0 0 0 0 0
UVV Lokale Leefomgeving M 4.043 4.043 0 0 0 0 0 0
Webapplicatie OVV Ontheffingsaanvragen Maasvlakte E 660 369 0 -93 0 0 0 0
Webapplicatie OVV Ontheffingsaanvragen 's Gravendijkwal E 300 -13 0 -59 0 0 0 0
Totaal 112.842 86.300 515 9.904 9.229 1.939 321 0



220 



221 

Cultuur, sport en recreatie E / M Gevoteerd 
krediet

Realisatie 
t/m 2015

Realisatie 
2016*

Prognose 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Sport en recreatie 10.600 3.646 0 3.425 3.022 400 0 0
Gymlokalen Lekker Fit E 5.900 3.393 0 1.000 1.000 400 0 0
Investeringen sportaccommodaties 2014 E 1.500 0 0 600 900 0 0 0
Toegankelijkheid sportaccommodaties M 3.200 253 0 1.825 1.122 0 0 0
Totaal 10.600 3.646 0 3.425 3.022 400 0 0

Volksgezondheid en zorg E / M Gevoteerd 
krediet

Realisatie 
t/m 2015

Realisatie 
2016*

Prognose 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Zorg volwassenen 2.017 1.947 0 0 0 0 0 0
Informatieplatform 3 decentralisaties E 2.017 1.947 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.017 1.947 0 0 0 0 0 0

Werk en inkomen E / M Gevoteerd 
krediet

Realisatie 
t/m 2015

Realisatie 
2016*

Prognose 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Werk 6.059 1.994 213 1.716 1.188 48 0 0
Machines en Installaties RoBedrijf 2014 E 300 0 0 0 0 0 0 0
Machines en Installaties RoBedrijf 2015 E 300 0 0 0 0 0 0 0
Machines en installaties Robedrijf 2016 E 300 0 0 0 0 0 0 0
Programma Innovatie 1 - G4 Deel E 1.660 1.587 0 73 0 0 0 0
Programma Innovatie 2 - G1 Deel E 3.499 407 213 1.643 1.188 48 0 0
Totaal 6.059 1.994 213 1.716 1.188 48 0 0

Beheer van de stad E / M Gevoteerd 
krediet

Realisatie 
t/m 2015

Realisatie 
2016*

Prognose 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Afvalinzameling 57.200 24.552 870 27.671 0 0 0 0
Container Services 2015 E 200 488 0 0 0 0 0 0
Containers Reinigingsbedrijven 2015 E 400 0 0 0 0 0 0 0
Lease voertuigen/werktuigen 2015 E 24.000 22.394 0 0 0 0 0 0
Vervanging Inzamelmiddelen 2015 E 4.000 1.671 0 -59 0 0 0 0
Container Services 2016 E 200 0 0 200 0 0 0 0
Containers Reinigingsbedrijven 2016 E 400 0 0 400 0 0 0 0
Lease voertuigen/werktuigen 2016 E 24.000 0 0 24.000 0 0 0 0
Vervanging Inzamelmiddelen 2016 E 4.000 0 870 3.130 0 0 0 0
Reiniging 2.500 2.069 14 46 0 0 0 0
Steunpunt Winterdienst E 2.500 2.069 14 46 0 0 0 0
Riolen en gemalen 129.883 47.759 145 7.231 9.219 11.355 13.848 14.179
Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 E 68.810 47.759 145 -5.121 0 0 0 0
Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 E 61.073 0 0 12.352 9.219 11.355 13.848 14.179
Wegen en openbare verlichting 354.638 70.689 4.580 43.636 63.533 57.902 40.086 37.859
Beweegbare bruggen en sluizen M 20.111 7.614 614 11.886 1.339 0 0 0
Bruggen en tunnels M 32.740 29.654 0 510 1.641 0 0 0
Bruggen en tunnels (inkomsten) M -4.475 -4.719 0 0 0 0 0 0
Maastunnel renovatie voorbereidingskrediet M 10.800 10.800 0 0 0 0 0 0
Maastunnelcomplex M 5.712 2.240 206 1.516 1.751 0 0 0
Openbare verlichting beheerplan 2012 - 2016 M 7.200 4.692 48 2.460 0 0 0 0
Vaste bruggen en kademuren & glooiingen M 20.550 16.108 146 1.880 900 0 0 0
Maastunnel renovatie M 262.000 4.300 3.566 25.384 57.902 57.902 40.086 37.859
Water en groen 12.887 9.346 49 672 290 180 186 0
Beleidsplan begraven en cremeren 2012-2015 E 800 718 0 0 0 0 0 0
Blauwe verbinding fase 1 M 6.261 4.208 16 24 0 0 0 0
Blauwe verbinding fase 2 M 2.533 2.133 32 368 0 0 0 0
Monumenten en kunst M 1.536 1.472 0 0 0 0 0 0
Rioolvervanging Zuiderbegraafplaats E 816 816 0 0 0 0 0 0
Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 E 941 0 0 281 290 180 186 0
Totaal 557.107 154.416 5.658 79.256 73.042 69.437 54.120 52.038

Stedelijke inrichting E / M Gevoteerd 
krediet

Realisatie 
t/m 2015

Realisatie 
2016*

Prognose 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Duurzaam 18.100 9.711 0 2.375 3.556 2.458 0 0
Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken M 7.600 5.318 0 875 902 505 0 0
R tt d Cli t P f (RCP) W t l i M 10 500 4 393 0 1 500 2 654 1 953 0 0
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Algemene middelen E / M Gevoteerd 
krediet

Realisatie 
t/m 2015

Realisatie 
2016*

Prognose 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Belastingen 5.815 2.515 952 2.347 0 0 0 0
Implementatie ICT applicaties E 827 334 10 483 0 0 0 0
SOA Suite & Digitale deurmat E 2.234 801 38 1.395 0 0 0 0
Upgrade ONS / GOUW E 2.754 1.380 905 469 0 0 0 0
Totaal 5.815 2.515 952 2.347 0 0 0 0

Serviceorganisatie E / M Gevoteerd 
krediet

Realisatie 
t/m 2015

Realisatie 
2016*

Prognose 
2016

Raming 
2017

Raming 
2018

Raming 
2019

Raming 
2020

Rotterdamse Serviceorganisatie 27.020 8.058 0 18.054 0 0 0 0
Automatiseringskosten SDR E 22.717 7.936 0 14.781 0 0 0 0
Digitalisering Documenten Stromen (DC FS) E 967 0 0 967 0 0 0 0
Nazorg basisregistraties concernsystemen E 300 0 0 300 0 0 0 0
Nieuw Rotterdams Platform E 1.035 122 0 913 0 0 0 0
Uniform Inkoop- & bestelproces E 2.001 0 0 1.093 0 0 0 0
Concernhuisvesting 45.400 29.882 0 2.018 0 0 0 0
Inbouw De Rotterdam E 42.300 28.757 0 43 0 0 0 0
Van Graftstraat E 1.525 1.125 0 400 0 0 0 0
Renovatie Raadzaal stadhuis gemeente Rotterdam E 1.575 0 0 1.575 0 0 0 0
Totaal 72.420 37.940 0 20.072 0 0 0 0

Eindtotaal 1.947.411 965.547 26.555 263.643 174.671 153.470 99.294 86.934
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2: IFR projecten per programma 

IFR projecten per programma 
Hieronder is het overzicht opgenomen van projecten die tot en met 2016 een bijdrage vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) toegekend hebben 
gekregen. Er wordt in dit overzicht onderscheid gemaakt tussen investeringen met een maatschappelijk nut die direct ten laste van het IFR worden 
gebracht (O; out-of-pocket investeringsprojecten) en investeringen met een economisch of maatschappelijk nut (I) die conform regelgeving geactiveerd 
moeten worden en waarvan de kapitaallasten uit (de rentebaten van) het IFR gedekt worden. De investeringen die geen beroep meer op het IFR doen, 
omdat deze zijn afgerond en/of volledig afgeschreven, zijn niet meer in dit overzicht opgenomen.  
 
Verkeer en vervoer Nummer I / O Bijdrage totaal Nog te onttrekken
H6-weg IFR-034 O 1.500 1.500
Fietsvoorziening Coolsingel IFR-112 O 500 500
Blankenburgtunnel (inpassing) IFR-133 O 750 750
Hoekse Lijn IFR-194 O 1.795 1.795
Actieprogramma Doorstroming  IFR-003 I 3.300 Kapitaallasten
DVM Dynamische routebegeleiding IFR-013 I 3.000 Kapitaallasten
DVM Hoek van Holland IFR-163 I 234 Kapitaallasten
Verkeerslichten IFR-030 I 18.050 Kapitaallasten
Black Spots IFR-007 I 3.800 Kapitaallasten
Fietsroutes IFR-014 I 10.000 Kapitaallasten
Lokale Leefomgeving IFR-017 I 4.043 Kapitaallasten
Slimme ingrepen wegennet IFR-026 I 6.050 Kapitaallasten
H6-weg (Hoek van Holland, dijkverzwaring) IFR-034 I 2.200 Kapitaallasten
Kostenstijging project 3-in-1 IFR-068 I 2.800 Kapitaallasten
Alexanderknoop-Oost IFR-004 I 1.400 Kapitaallasten
Tunnel Randstadrail Meijersplein Noord IFR-045 I 3.757 Kapitaallasten
P&R Meijersplein Noord IFR-022 I 750 Kapitaallasten
Randstadrail  IFR-071 I 13.712 Kapitaallasten
H6-weg (Hoek van Holland, dijkverzwaring) IFR-034 I 3.500 Kapitaallasten
        
Economische zaken Nummer I / O Bijdrage totaal Nog te onttrekken
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Clean Tech Delta (CTD) IFR-027-G O 3.822 457
Glazen Maas (incl. Glazen Stad) IFR-066 O 8.623 155
Cambridge Innovation Center (CIC) IFR-146 O 246 246
        
Onderwijs Nummer I / O Bijdrage totaal Nog te onttrekken
Gymnasium op Zuid IFR-063-C O 3.500 3.500
        
Cultuur, sport en recreatie Nummer I / O Bijdrage totaal Nog te onttrekken
Levendige Binnenstad (cultuur) IFR-009-B O 3.300 352
Sportaccommodaties (intensivering) IFR-121 O 100 100
Monumenten (Van Ravesteijn) Blijdorp IFR-134 O 4.500 500
Toegankelijkheid sportaccommodaties IFR-145 O 1.867 1.614
Kunstgrasveld VV Hillegersberg IFR-188 O 250 250
Ploeghof IFR-124 O 350 300
Gymlokalen Lekker Fit! IFR-095 I 5.900 Kapitaallasten
Toegankelijkheid sportaccommodaties IFR-145 I 1.333 Kapitaallasten
Visie Voetbal Vitaal IFR-049 I 18.385 Kapitaallasten
Roeibaan Eendragtspolder  IFR-043 I 13.017 Kapitaallasten
        
Werk en inkomen Nummer I / O Bijdrage totaal Nog te onttrekken
RDM trainingplant IFR-141 O 750 750
        
Beheer van de stad Nummer I / O Bijdrage totaal Nog te onttrekken
Weenatunnel IFR-097 I 35.400 Kapitaallasten
Ondergrondsestraat Kruispleingarage IFR-158-A I 23.744 Kapitaallasten
Verbindingstunnel Schouwburgplein IFR-158-B I 8.640 Kapitaallasten
Rijnhavenbrug IFR-027-E I 2.944 Kapitaallasten
Voetgangersbrug Wijnhaveneiland (Ibisbrug) IFR-009-H I 1.869 Kapitaallasten
De Blauwe Verbinding IFR-077 I 3.600 Kapitaallasten
Containerisatie IFR-040 I 16.280 Kapitaallasten
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Ruimtelijke ontwikkeling Nummer I / O Bijdrage totaal Nog te onttrekken
Buitenruimte Pannekoekstraat / University College IFR-009-J O 1.500 1.373
Buitenruimte Timmerhuis IFR-009-K O 5.000 4.720
Buitenruimte Burg. Jacobsplein IFR-009-M O 2.500 2.500
Blaakplein IFR-009-N O 1.500 1.500
Buitenruimte Laurenskwartier  IFR-015 O 18.876 9.695
Pact op Zuid IFR-023-A O 68.889 1.421
Stadshavens 2007-2010 IFR-027-A O 22.334 2.125
Stadshavens MIP 2013/2014 IFR-027-B O 5.100 142
ECC (Rondje Rijnhaven/Maashaven) IFR-027-C O 3.700 2.323
Kadeconstructie Fenixloodsen IFR-027-D O 115 41
Stadshavens - M4H  IFR-027-J O 2.215 2.215
Coolhaven IFR-109 O 3.000 3.000
Improvement Centre Openbare Ruimte (ICOR) IFR-111 O 75 75
Speelstad Rotterdam IFR-119 O 900 900
Schiezicht (revitalisering) IFR-123 O 507 507
Ploeghof  IFR-124 O 350 300
Zuiderziekenhuis IFR-129 O 5.770 5.511
Smartgrid IFR-143 O 1.800 1.800
Van Waning IFR-153 O 125 125
Nationaal Programma Rotterdam Zuid IFR-161 O 4.100 4.100
NPRZ (voorjaarsretraite 2015) IFR-161-B O 10.000 10.000
Sportcampus Rotterdam IFR-172 O 10.300 7.836
Hart van Zuid IFR-182 O 64.600 58.331
Mijnkintbuurt IFR-183 O 1.250 1.250
Katwol en Pleinweg IFR-184 O 200 200
Van Haeftenblok en PV Groene Hilledijk IFR-185 O 1.273 1.273
BOF Blok (Nassauhaven) IFR-186 O 116 116
Spaanse Polder GLS IFR-189 O 124 124
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ZOHO IFR-191 O 100 100
Coolsingel   IFR-192 O 19.406 19.406
Binnenstad (collegeprogramma 2015-2018) IFR-193 O 9.000 9.000
Goudse Rijweg / Vlietlaan IFR-196 O 3.050 2.790
Jachthaven Nesselande IFR-198 O 100 100
Zuiderziekenhuis (asbestsanering) IFR-199 O 500 500
Vergroening Bergweg IFR-200 O 1.000 1.000
Kruispunt 2e Rosestraat / Beijerlandselaan IFR-202 O 350 350
Ontsluitingsweg Heijplaat IFR-027-F I 1.200 Kapitaallasten
Cruiseterminal IFR-047 I 3.400 Kapitaallasten
Kindcluster Nesselande IFR-055 I 1.240 Kapitaallasten
Rotterdamse Schouwburg  IFR-065 I 2.490 Kapitaallasten
Erasmus University College (EUC) IFR-169 I 2.000 Kapitaallasten
Sporthal Motorstraat IFR-082 I 3.040 Kapitaallasten
Sportcampus Rotterdam IFR-172 I 9.800 Kapitaallasten
Hockeyveld HCR IFR-036 I 6.000 Kapitaallasten
Oostelijk zwembad (oud) IFR-041 I 3.000 Kapitaallasten
Van Maanenbad (binnen) IFR-029 I 7.000 Kapitaallasten
Topsportcentrum IFR-002 I 23.700 Kapitaallasten
Onderwijshuisvesting IFR-057 I 20.000 Kapitaallasten
Brede School IFR-118 I 3.767 Kapitaallasten
Oude Luxor IFR-074 I 3.200 Kapitaallasten
        
Stedelijke inrichting Nummer I / O Bijdrage totaal Nog te onttrekken
Spoor- en Provenierssingel IFR-053 O 4.696 330
Bestaande Voorraad (oud) IFR-063-A O 35.470 8.394
Particuliere Voorraad (nieuw) IFR-063-B O 13.100 3.780
Particuliere Voorraad 2015-2018 IFR-063-C O 8.500 8.500
Mallegatpark (natuurvriendelijke oever) IFR-116 O 325 305
Rivieroevers en ecologie IFR-136 O 1.350 1.350



228 

Esch en Brienenoord IFR-187 O 500 500
Kansrijke wijken IFR-195 O 3.000 3.000
Aanlegsteigers Schie IFR-197 O 150 150
Vergroening Campus Tarwewijk IFR-201 O 750 750
Noorderboulevard supermarkt IFR-203 O 450 450
          
Diverse programma's Nummer I / O Bijdrage totaal Nog te onttrekken
Voorbereidingsbudget IFR-V-165 O 16.387 2.490
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3: Totaaltabel bijstellingen per programma 

 

 
 

Ramingsbijstellingen 2016 2017 2018 2019 2020 Programma 

Accountantskosten -145 -145 -145 -145 -145 Bestuur en dienstverlening 

Budget Gebiedscommissies -541 0 0 0 0 Bestuur en dienstverlening 

Democratische vernieuwing  0 -300 -300 0 0 Bestuur en dienstverlening 

Groei juridische capaciteit Bestuur en Dienstverlening 23 23 0 0 0 Bestuur en dienstverlening 

Dividend multidiensten  2.000 0 0 0 0 Bestuur en dienstverlening 

Groei juridische capaciteit Openbare Orde en Veiligheid 25 25 0 0 0 Openbare orde en veiligheid 

Financieel Kader 2016 2017 2018 2019 2020

Beginstand Omissie 2016 0 0 0 0 0

Ramingsbijstellingen -8.773 -38.388 -30.487 -36.837 -14.389

Intensiveringen -4.700 -17.814 -17.482 -4.476 -4.476

Bezuinigingen 720 14.820 14.820 19.120 19.870

Taakmutaties 0 0 0 0 0

Technische wijzigingen 0 0 0 0 0

Reserves 12.753 41.382 33.149 22.193 -1.005

Eindtotaal 0 0 0 0 0
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Ramingsbijstellingen 2016 2017 2018 2019 2020 Programma 

Dekking programma Citylab 0 39 39 0 0 Openbare orde en veiligheid 

Bestemmingsvoorstel DVV Truckparking HvH -411 0 0 0 0 Verkeer en vervoer 

Bestuursopdracht Parkeren 26.912 935 35 35 35 Verkeer en vervoer 

Groei juridische capaciteit Verkeer en Vervoer 13 13 0 0 0 Verkeer en vervoer 

Dekking programma Citylab 0 58 58 0 0 Verkeer en vervoer 

Evenementenfonds -110 -110 -110 -110 -110 Economische zaken 

Eindafrekening Economische Kansenzones II 1.751 0 0 0 0 Economische zaken 

Dekking programma Citylab 0 34 34 0 0 Economische zaken 

vrijval reserves  14 0 0 0 0 Onderwijs 

Dekking programma Citylab 0 66 66 0 0 Onderwijs 

Jeugdsportfonds 0 -300 -300 -300 -300 Cultuur, sport en recreatie 

Kwaliteitsslag sportvoorzieningen 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Cultuur, sport en recreatie 

Sportvoorzieningen basis op orde 0 -4.000 -4.000 -4.000 -2.000 Cultuur, sport en recreatie 

Zwembaden Hoek van Holland en Pernis 0 -447 -347 -347 -347 Cultuur, sport en recreatie 

Bibliotheek Hart van Zuid -2.500 0 0 0 0 Cultuur, sport en recreatie 

Motie Verveen (extra middelen Cultuur) -500 -1.000 -1.000 0 0 Cultuur, sport en recreatie 

Evenementenfonds -440 -440 -440 -440 -440 Cultuur, sport en recreatie 

Vrijval bestemmingsreserves 319 0 0 0 0 Cultuur, sport en recreatie 
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Ramingsbijstellingen 2016 2017 2018 2019 2020 Programma 

Citylab 0 59 59 0 0 Cultuur, sport en recreatie 

De Larenkamp 0 0 0 0 0 Cultuur, sport en recreatie 

Diverse knelpunten Sport 0 0 0 0 0 Cultuur, sport en recreatie 

Vrijval bestemmingsreserves  1.273 0 0 0 0 Volksgezondheid en zorg 

Bed, Bad, Brood 107 109 0 0 0 Volksgezondheid en zorg 

Programma Innovatie e.a. 2.779 -266 -2.625 -2.123 -2.046 Werk en Inkomen 

Taaleis  1.217 -651 0 0 0 Werk en Inkomen 

BUIG 5.308 -3.800 -1.900 -1.900 -1.900 Werk en Inkomen 

BUIG - toevoeging reserve -2.903 0 0 0 0 Werk en Inkomen 

Democratische vernieuwing - Citylab 0 85 85 0 0 Werk en Inkomen 

Re-integratie 1.000 0 0 0 0 Werk en Inkomen 

Wet taaleis onvermijdelijk deel  0 -693 0 0 0 Maatschappelijke ondersteuning 

Dekking binnen portefeuille (kasschuif 2016-2017) 
onvermijdelijk 

0 -566 0 0 0 Maatschappelijke ondersteuning 

Bewindvoering (onderdeel bijzondere bijstand) -5.122 -5.122 -5.122 -5.122 -5.122 Maatschappelijke ondersteuning 

Vrijval Bestemmingsreserve Participatie Gebieden 127 0 0 0 0 Maatschappelijke ondersteuning 

Extra baten ESF 900 0 0 0 0 Maatschappelijke ondersteuning 

dekking verdeling clusters 0 934 926 1.306 1.297 Maatschappelijke ondersteuning 

Onderhoud nieuwe buitenruimte 0 -400 -800 -1.200 -1.600 Beheer van de Stad 
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Ramingsbijstellingen 2016 2017 2018 2019 2020 Programma 

Beheer en onderhoud (correctie structurele reeks) 0 0 0 -1.250 -1.250 Beheer van de Stad 

Toename juridische capaciteit 75 75 0 0 0 Beheer van de Stad 

Beheer en onderhoud fietsenstalling Blaak 127 127 127 127 127 Beheer van de Stad 

Democratische vernieuwing 0 79 79 0 0 Beheer van de Stad 

Monumenten -65 0 0 0 0 Stedelijke inrichting 

Kansrijke Wijken -613 0 0 0 0 Stedelijke inrichting 

Skeave Huise  -206 0 0 0 0 Stedelijke inrichting 

Rivierzone en ecologie  -500 -200 0 0 0 Stedelijke inrichting 

C2 deponie 0 -800 0 0 0 Stedelijke inrichting 

Luchtmiddelen -750 0 0 0 0 Stedelijke inrichting 

Geluid -321 0 0 0 0 Stedelijke inrichting 

Voorziening stads Vastgoed 45 0 0 0 0 Stedelijke inrichting 

Programma Citylab 0 20 20 0 0 Stedelijke inrichting 

Hart van Zuid -92 -92 -92 -92 -92 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Schiekadeblok 320 -2080 -2080 0 0 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Onderhoud MOP -3800 0 0 0 0 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Leegstand onderwijsportefeuille -3500 -1750 0 0 0 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Kostprijsdekkende huur Cultuur -700 -700 -700 -700 -700 Ruimtelijke Ontwikkeling 
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Ramingsbijstellingen 2016 2017 2018 2019 2020 Programma 

Zelfbouw  -100 -150 -150 0 0 Ruimtelijke Ontwikkeling 

BTW/OZB RET -4098 -616 -616 -616 -616 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Vrijval reserve Infrastructuur  4000 0 0 0 0 Ruimtelijke Ontwikkeling 

BBV-wijzigingen grondexploitaties  -9000 0 0 0 0 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Rentelasten GR Grondbank Zuidplaspolder -1556 -1520 -1460 -1450 -1260 Ruimtelijke Ontwikkeling 

P+R Beverwaard -1543 0 0 0 0 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Bestuursopdracht Parkeren 0 0 0 0 0 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Opbrengst verkopen (nieuwe begrwz.) nav Retraite 
financieel kader 

0 2250 7600 700 220 Ruimtelijke Ontwikkeling 

dekking verdeling clusters 0 124 123 173 172 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Loonbijstelling (cao) 0 -11.000 -9.500 -9.000 -9.000 Algemene Middelen 

Vrijval algemene reserve a.g.v. extrapolatie  0 0 0 0 20.586 Algemene Middelen 

Stelpost VJR 2015 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 -3.550 Algemene Middelen 

Dividendbijstellingen 10.321 0 0 0 0 Algemene Middelen 

Hogere opbrengsten OZB 92 92 92 92 92 Algemene Middelen 

Algemene uitkering Gemeentefonds 3.000 -6.000 -3.000 -6.500 -7.200 Algemene Middelen 

Liquidatie Stadsregio 1.000 0 0 0 0 Algemene Middelen 

Aanpassing omslagrente naar 3% 0 9.000 9.000 9.000 9.000 Algemene Middelen 

Invoering Individueel Keuze Budget -23.000 0 0 0 0 Algemene Middelen 
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Ramingsbijstellingen 2016 2017 2018 2019 2020 Programma 

Bestedingsanalyse 2016 500 0 0 0 0 Algemene Middelen 

Bestuursopdracht Parkeren 400 400 400 400 400 Algemene Middelen 

Hogere opbrengsten belastingen 0 500 500 500 500 Algemene Middelen 

Consequenties invoering VPB -500 -500 -500 -500 -500 Algemene Middelen 

Asielakkoord: Decentralisatie AWBZ en Jeugdhulp  500 0 0 0 0 Algemene Middelen 

Asielakkoord: Tegenprestatie  550 0 0 0 0 Algemene Middelen 

Herijking Businesscase Concernhuisvesting -6.344 -1.702 -1.549 -2.009 -1.819 Service organisatie  

Bijdrage Programma Serviceorganisatie aan herijking 
Businesscase Concernhuisvesting 

0 644 500 530 350 Service organisatie  

Dividend Multi Employment Rotterdam B.V.  1.000 0 0 0 0 Service organisatie  

Dividend SSC Flex B.V. 1.000 0 0 0 0 Service organisatie  

Voorziening Loyershof 41 0 0 0 0 Service organisatie  

Diverse mutaties kostenplaatsen -2.602 -3.179 -7.944 -6.346 -5.171 Diverse programma's  

Totaal -8.773 -38.388 -30.487 -36.837 -14.389   
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Intensiveringen 2016 2017 2018 2019 2020 Programma 

Fonds Bijzondere Noden -400 0 0 0 0 Programma Bestuur en Dienstverlening 

Thuisbezorgen reisdocumenten 0 0 0 0 0 Programma Bestuur en Dienstverlening 

Plan Oost 0 -2.200 0 0 0 Openbare Orde en Veiligheid 

Vervoer over water  -250 -600 -600 -600 -600 Verkeer en vervoer 

Stedelijke agenda Haven -250 -500 -500 0 0 Economische zaken 

Renovatie Gymnasium op zuid 0 0 0 0 0 Onderwijs 

Dierenasiel   0 0 -75 -75 -75 Cultuur, sport en recreatie 

Taal en Integratie statushouders 0 -1.175 -1.575 0 0 Maatschappelijke ondersteuning 

Vraagwijzer in de wijken 
(IJsselmonde) 

0 0 0 0 0 Maatschappelijke ondersteuning 

Extra inzet sociaal isolement - 
Lombardijen 

0 0 0 0 0 Maatschappelijke ondersteuning 

Kralingse Plas 0 -200 -200 -200 -200 beheer van de stad 

Beheer van Parken 
evenementenproof 

0 -40 -80 -80 -80 beheer van de stad 

Beheer Openbare 
toiletvoorziening 

0 -200 -200 -200 -200 beheer van de stad 

Nota Rotterdam Schone Stad -1.550 -3.700 -3.700 0 0 beheer van de stad 

Beheer en onderhoud 
Museumpark 

0 -175 -350 -350 -350 beheer van de stad 

Plan Oost 0 -2.000 -5.000 0 0 beheer van de stad 

Duurzaam 0 -1.000 -1.000 0 0 Stedelijke Inrichting 
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Intensiveringen 2016 2017 2018 2019 2020 Programma 

Funderingsloket 0 -448 -448 -448 -448 Stedelijke Inrichting 

Rotterdam wet, uitbreiding 
screening 

0 -507 -507 0 0 Stedelijke Inrichting 

intensivering huisvesting 
statushouders 

-890 -640 -390 0 0 Stedelijke Inrichting 

Dierenasiel   0 -550 0 0 0 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Gebiedsontwikkeling CS -300 0 0 0 0 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Aantrekkende markt SO -500 -850 -850 -850 -850 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Asielakkoord: Taal en Integratie  0 1.175 1.575 0 0 Algemene Middelen 

Asielakkoord: Intensivering 
Huisvesting  

890 640 390 0 0 Algemene Middelen 

Bestemmingsreserve Innovatie & 
Digitalisering 

-1.000 -2.000 -1.000 0 0 Service organisatie 

Diverse mutaties kostenplaatsen -450 -2.844 -2.972 -1.673 -1.673 Diverse programma's  

Totaal -4.700 -17.814 -17.482 -4.476 -4.476   
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Bezuinigingen 2016 2017 2018 2019 2020 Programma 

Verkeersonderneming 0 0 0 0 250 Verkeer en Vervoer 

Verkeersveiligheid en Fietspaden  0 0 0 500 1.000 Verkeer en Vervoer 

Leraren CAO 0 0 0 1.000 1.000 Onderwijs 

Lucht en Geluid 0 0 0 900 900 Stedelijke Inrichting 

Duurzaam 0 0 0 900 900 Stedelijke Inrichting 

Particuliere voorraad Zuid 0 0 0 1.000 1.000 Stedelijke Inrichting 

Aanpak huisjesmelkers 320 320 320 320 320 Stedelijke Inrichting 

Taakstelling onderbesteding 400 0 0 0 0 Algemene Middelen 

Gedeeltelijk uitkeren loon- en 
prijspeilcompensatie 

0 14.500 14.500 14.500 14.500 Algemene Middelen 

Totaal 720 14.820 14.820 19.120 19.870   

 

Reserves 2016 2017 2018 2019 2020 Programma 

Reserves: sluitpost Algemene 
Reserve 

12.753 41.382 33.149 22.193 -1.005 Algemene Middelen 
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4: Meerjarig verloop Reserves en Voorzieningen 

Reserves 
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Voorzieningen

 


