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Algemene inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de gemeente Lelystad, een zelfstandig te lezen verantwoording over 
het jaar 2019. Samen met de jaarrekening 2019 vormen deze documenten de jaarstukken 2019 van de 
gemeente Lelystad. De jaarstukken worden opgemaakt volgens de voorschriften die het Besluit Begroting 
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.  

Gebeurtenissen na balansdatum: 

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De 
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijkt het 
college wat ze aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kan doen. Dit raakt veel 
beleidsterreinen van de organisatie. Het college streeft naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van 
de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden 
en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en heeft daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. 

Opbouw van het jaarverslag:  

Het jaarverslag 2019 is als volgt opgebouwd: 

 Inhoudelijke en financiële verantwoording op taakveldniveau 

 Paragrafen 

 
Met de verantwoording op taakveldniveau legt het college verantwoording af over de realisatie van de 
beoogde effecten, beleidsdoelen en prioriteiten zoals genoemd in de programmabegroting 2019. 
Daarnaast worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. In de paragrafen 
wordt ingegaan op een aantal terreinen die dwars door de taakvelden heenlopen. Voorbeelden zijn het 
onderhoud van kapitaalgoederen, lokale heffingen en de bedrijfsvoering. De uitgangspunten bij de 
verantwoording: 

 Afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn geconsolideerd weergegeven op taakveldniveau. 
De afwijkingen kleiner dan € 150.000 staan vermeld onder de noemer ‘niet toegelichte kleine 
verschillen’. 

 Financiële afwijkingen worden door middel van een ‘V’ of een ‘N’ onderverdeeld naar Voordelen- 
dan wel Nadelen ten opzichte van de begroting. 

 Het BBV schrijft voor dat de budgetten ingedeeld moeten worden naar incidentele- en structurele 
budgetten. Indien het totaal aan structurele lasten volledig wordt gedekt door structurele baten is 
er sprake van ‘materieel’ begrotingsevenwicht. In het jaarverslag wordt bij de paragraaf 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing nader ingegaan op dit onderdeel. 

 Incidentele en structurele afwijkingen: in de financiële analyse is in de tekst aangegeven of de 
afwijking incidenteel of structureel is van aard is. Voor een deel van de structurele afwijkingen in 
2019 geldt dat de meerjarige effecten reeds zijn betrokken bij de besluitvorming over de 
programmabegroting 2020 – 2023. Overige afwijkingen met een structureel karakter worden nog 
nader geanalyseerd en indien noodzakelijk betrokken in het begrotingsproces voor 2021 en 
verder.  
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Financiële- en beleidsverantwoording 
Het jaarverslag is opgebouwd uit 3 afzonderlijke onderdelen.  

1.1 Lelystad Next Level 
In het eerste deel ‘Lelystad Next Level’ wordt kort ingegaan op de overkoepelende visie achter het 
gemeentelijk beleid, zoals is vastgesteld in het raadsprogramma.  

 
1.2 Taakvelden  
Met de verantwoording op taakveldniveau legt het college verantwoording af over de realisatie van de 
beoogde effecten, beleidsdoelen en prioriteiten zoals genoemd in de programmabegroting 2019. 
Daarnaast worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. Per taakveld wordt 
inzicht geboden in de volgende onderwerpen: 

a) de bijbehorende gerealiseerde baten en lasten 2019;  

b) de verantwoordelijke portefeuillehouder(s); 

c) het antwoord op de vraag of dit taakveld onderdeel uitmaakt van de begrotingsmonitoren 2019; 

d) de aard van deze activiteiten (wettelijk / gemeentelijk), met daaruit afgeleid een duiding van de 
beïnvloedbaarheid van deze baten en lasten; 

e) de activiteiten die samenhangen met de inzet van deze baten en lasten en wat daarmee beoogd 
wordt te bereiken; 

f) de aan het taakveld gerelateerde beleidsnota’s en indien van toepassing de vermelding van aan 
dit taakveld verbonden partijen (alleen indien er zowel een bestuurlijk- als financieel belang is). 

Aan het einde van ieder begrotingscluster worden de bij ministeriële regeling verplicht voorgeschreven 
beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met aanvullende (lokale) beleidsindicatoren. Om de context 
van deze cijfers beter te kunnen plaatsen worden de uitkomsten, daar waar mogelijk, afgezet tegen het 
Nederlands en Flevolands gemiddelde. 

 

1.3 Paragrafen 
Ten slotte wordt aan de hand van de verplichte paragrafen een dwarsdoorsnede gegeven van zaken die 
dwars door de gemeentebegroting heen lopen. Het BBV verplicht gemeenten om deze informatie in  
afzonderlijke paragrafen uit te werken, zodat er inzicht ontstaan ten aanzien van overkoepelende 
uitgangspunten en vastgesteld beleid.    
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1.1 Lelystad Next Level 

Voor de uitvoeringsfase is de Regietafel opnieuw samengesteld, nu met de belangrijkste direct betrokken 
partners. In die context wordt een uitvoeringsprogramma voor de eerstvolgende 5 jaren opgesteld. Voor 
de concrete inzet van de zijde van de gemeentelijke organisatie is in de begroting een budget van 
€500.000 beschikbaar. Op basis van het uitvoeringsprogramma zal een bestedingsvoorstel aan de raad 
worden voorgelegd.  

Op 4 juni 2018 hebben Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, provincie Flevoland en de Gemeente 
Lelystad hun commitment voor Lelystad Next Level bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. 
Vervolgens hebben diverse experts uit het werkveld zich in deeltafels gebogen over de thema’s Sociaal 
Sterk, Onderscheidend Onderwijs, Uitstekende Woonmilieus, Next Level Economie en Natuur, Recreatie 
en Toerisme. In het voorjaar van 2019 hebben de vijf thematafels hun eindverslag opgeleverd. De 
uitkomsten van deze thematafels zijn vertaald in een Strategische Agenda voor Lelystad Next Level. De 
Strategische Agenda is vastgesteld door de Regietafel en vervolgens in de zomermaanden bekrachtigd 
door de drie betrokken overheden. Voor de gemeente Lelystad hebben we vervolgens de Strategische 
Agenda vertaald in concrete inzet in het Koersdocument dat op 14 januari 2020 unaniem vastgesteld is 
in de gemeenteraad.  

Onze ambitie voor 2040 is als volgt: 
 

Lelystad, hoofdstad van de nieuwe natuur, is in 2040 een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, 
duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad met 100.000 inwoners. 

 

In het Koersdocument staan de fysieke, sociale en economische opgaven, kansen en plannen om 
Lelystad naar een "next level" te brengen. De doelen voor 2040 zijn vertaald naar prioriteiten voor de 
komende jaren, verdeeld over drie thema's, te weten: 

1. het versterken van de urbanisatie, ofwel de groei van de stad, om een uitnodigende en 
ondernemende stad te kunnen zijn.  

 Hoofdstad van de Nieuwe Natuur  

 Sterke stad in de regio  
 Regionaal gespecialiseerde economie  

2. het versterken van de maatschappelijke kracht, om een veerkrachtige samenleving te zijn met 
onderscheidend onderwijs.  

 Aantrekkelijke woonbuurten en vitale bewoners  
 Leven lang ontwikkelen  

 Langer gezond thuis  
3. gedeeld eigenaarschap, omdat het belangrijk is dat iedereen zich betrokken voelt bij de 

gezamenlijke opgaven waar Lelystad voor staat.  
  

Met de Strategische Agenda en het Koersdocument is de ontwikkelingsfase afgerond en is eind 2019 
gestart met het concretiseren van de uitvoering. Hiervoor wordt er samen met het Rijk, provincie en 
partners in de stad gewerkt aan een programmaplan en uitvoeringsprogramma die in 2020 opgeleverd 
worden.  
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1.2 Taakvelden 

Zoals zichtbaar wordt in onderstaande tabel is er sprake van een gerealiseerd rekeningresultaat 2019 ter 
grootte van €2.272.000 nadelig. De onderdelen uit de tabel geven een beeld van de afwijkingen op 
hoofdlijnen en blijven beperkt tot afwijkingen groter dan €150.000. 

 

Cluster
(bedragen x €1.000)

Financiele analyse op hoofdlijnen Afwijking

0. Bestuur en ondersteuning 1 Dotatie voorziening pensioenen wethouders -1.349
2 Verkoop (erfpacht)grond 734
3 Toegerekende rentelasten -1.083
4 Centrale personeelsbudgetten 430
5 Juridisch advies -215
6 Personele kosten 417
7 Deelnemingen 503
8 Rentelasten kort en langlopende geldleningen 1.533
9 OZB woningen / niet woningen 324

10 Opbrengst parkeren -225
11 Vrijval reserves 495
12 Onvoorzien en taakstellingen 900
13 Uitkeringen gemeentefonds -3.975
14 Ontrekking Jeugd - reserve sociaal domein 2.479
15 Niet toegelichte kleine verschillen 824

1.  Veiligheid 16 Veiligheidsregio -283
17 Niet toegelichte kleine verschillen 360

2.  Verkeer, vervoer en waterstaat 18 Energie openbare verlichting -171
19 Bijdragen Flevo Golf Resort 284
20 Niet toegelichte kleine verschillen 256

3. Economie 21 Personele kosten 150
22 Niet toegelichte kleine verschillen -60

4.  Onderwijs 23 Gebouwen onderwijshuisvesting 200
24 Leerlingenvervoer -252
25 Niet toegelichte kleine verschillen 90

5.  Sport, cultuur en recreatie 26 Groenonderhoud 544
27 Niet toegelichte kleine verschillen 160

6.  Sociaal domein 28 Wmo - Bijstelling rijksbijdrage en post onvoorzien 926
29 Wmo - Rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen -1.410
30 Wmo - Huishoudelijke ondersteuning Zin en Pgb -1.031
31 Wmo - Eigen bijdragen 199
32 Wmo - Beschermd wonen -312
33 Wmo - Onttrekking reserve sociaal domein 435
34 Wmo - Ggz problematiek in de wijk 314
35 Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen 246
36 Minimabeleid -337
37 Uitvoering BBZ 193
38 Bedrijfsvoering Zelfstandigenloket Flevoland -183
39 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren ZLF 541
40 BUIG - Rijksbijdrage -183
41 BUIG -Bijstandsuitkeringen 1.741
42 BUIG - Terugvorderingen uitkering en Voorziening dubieuze debiteuren -950
43 BUIG - Uitvoeringskosten -209
44 Wet sociale werkvoorziening 373
45 Reintegratie - Bijstelling rijksbijdrage 157
46 Reintegratie - Aandeel Werkbedrijf Lelystad 350
47 Reintegratie - Personele kosten 460
48 Reintegratie - Niet toegelichte kleine verschillen 182
49 Jeugd - Overig boven lokaal -2.528
50 Jeugd - PGB 643
51 Jeugd - Personele kosten 161
52 Jeugd - Overig maatwerk -1.275
53 Jeugd - Jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) -261
54 Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen -97
55 Niet toegelichte kleine verschillen -83
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Analyse Rekeningresultaat  2019 
Het gerealiseerde rekening resultaat over 2019 bedraagt € 2.272.000 negatief. 

Prognoses tussentijdse begrotingsmonitor versus uiteindelijk rekeningresultaat 2019 
In de begrotingsmonitor van september 2019 werd nog uitgegaan een negatief rekeningresultaat 
geprognosticeerd ter grootte van €5,5 miljoen. In deze prognose werd al rekening gehouden met nadelen 
binnen het sociaal domein, een noodzakelijke aanvulling van de voorziening voor wethouderpensioenen 
in verband met de lage rekenrente, een lagere algemene uitkering uit gemeentefonds en vertraging van 
de inkomsten uit het Windplan blauw. Tegelijkertijd werd voorzien dat deze nadelen deels konden worden 
opgevangen, bijvoorbeeld doordat er meer inkomsten uit verstrekte omgevingsvergunningen en lage 
rentekosten.  

Het rekeningresultaat laat met €2.272 miljoen nadelig een iets minder negatief beeld zien door een aantal 
incidentele meevallers. Zo is de aanvulling voor wethouderpensioenen iets lager dan ingeschat en de 
bate uit bouwleges ondanks de stikstof- crisis iets hoger. Daarnaast zijn er meevallers door o.a. verkoop 
van erfpacht grond, bijdragen van derden uit verkoop bouwgrond, minder uitgaven op 
personeelsbudgetten, stelposten in de begroting, incidentele vrijval van reserves en overige kleine 
incidentele voordelen. Het treffen van een voorziening voor planschade heeft wel een groot negatief effect 
op het totale rekeningresultaat in 2019 gehad. 

Herwaardering oude Niet In Exploiatie Genomen Gronden (NIEGG) 
Het jaar 2019 was voor de oude NIEGGS het laatste jaar dat gemeenten gebruik konden maken van de 
overgangsregeling voor de waardering van deze gronden. Per einde 2019 dienden deze, conform 
(nieuwe) BBV voorschriften herwaardeerd te zijn naar actuele waarde. Deze afwaarderimng leidt tot een 
verlies van €5,3 mln. welke opgevangen wordt door de egalisatiereserve grondexploitaties. Per saldo 
heeft dit geen effect op het rekening resultaat. 

Grondverkopen 
Het resultaat grondverkopen is zoals verwacht hoger door de toegenomen economische groei. De 
resultaten zijn zowel bij verkoop van bouwgrond voor woningen (ruim €1,6 mln.) als voor 
bedrijventerreinen (ruim €1,9 mln.) gerealiseerd. Deze resultaten zijn conform besluitvorming in de 
egalisatiereserve Grondexploitaties gestort. Per saldo heeft dit geen effect op het rekening resultaat. 

  

Cluster
(bedragen x €1.000)

Financiele analyse op hoofdlijnen (vervolg) Afwijking

7.  Volksgezondheid en milieu 56 Inzamelen afvalstoffen -379
57 Projectkosten "Nieuwe inzamelen" -203
58 Verbrandingsbelasting -282
59 Hogere inkomsten afvalstoffenheffing 272
60 Inkomsten Windplan blauw -1.263
61 Niet toegelichte kleine verschillen 67

8. VHROSV 62 Planschade groene velden -3.650
63 Bouwleges 1.855
64 Niet toegelichte kleine verschillen -147

Totaal afwijkingen -2.596
324

Gerealiseerd rekening resultaat 2019 -2.272
Begroot saldo
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0. Bestuur en ondersteuning 

 

 

  

  

0. Bestuur en ondersteuning

Bedragen x €1.000

Lasten

0.1 Bestuur -3.296 -1.874 -5.170 -5.998 -828

0.2 Burgerzaken -3.458 -131 -3.590 -3.633 -43

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -853 -1.769 -2.622 -8.115 -5.493

0.4 Overhead -27.925 -974 -28.899 -27.884 1.014

0.5 Treasury -835 24 -811 -565 246

0.61 OZB woningen -1.113 -83 -1.195 -1.323 -127

0.62 OZB niet-woningen - - - - -

0.63 Parkeerbelasting - - - - -

0.64 Belastingen overig - - - -9 -9

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen 
gemeentefonds

- - - - -

0.8 Overige baten en lasten -715 -111 -826 70 896

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - - - - -

Totaal lasten -38.195 -4.919 -43.113 -47.458 -4.345

Baten

0.1 Bestuur - 1.272 1.272 1.103 -169

0.2 Burgerzaken 1.403 -489 914 1.183 270

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 709 1.741 2.450 3.782 1.331

0.4 Overhead 849 - 849 889 40

0.5 Treasury 1.205 -155 1.050 1.560 510

0.61 OZB woningen 11.238 192 11.430 11.043 -388

0.62 OZB niet-woningen 10.990 721 11.712 12.511 800

0.63 Parkeerbelasting 2.190 - 2.190 1.965 -225

0.64 Belastingen overig 2.351 - 2.351 2.384 33

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen 
gemeentefonds

143.203 14.249 157.452 153.514 -3.938

0.8 Overige baten en lasten 4 -4 - - -

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) - - - - -

Totaal baten 174.143 17.527 191.670 189.933 -1.736

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning 135.948 12.608 148.556 142.475 -6.081

Primitieve 
begroting

Wijzigingen Totaal 
begroting

Rekening Verschil
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De taakvelden binnen het cluster ‘0. Bestuur en ondersteuning’ dragen bij aan de uitvoering van de 
inhoudelijke taakvelden, die onderdeel uitmaken van de verderop beschreven clusters 1 tot en met 8. In 
de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.  

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over 
de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke 
portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat  er bereikt is in 2019 binnen 
dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen 
beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.  

  

0. Bestuur en ondersteuning (mutatie reserves)

Bedragen x €1.000

0.10 Mutaties reserves -5.404 -1.575 -6.979 -10.856 -3.877

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -3 -6.604 -6.607 -6.283 324

Totaal lasten -5.407 -8.179 -13.586 -17.139 -3.553

Baten

0.10 Mutaties reserves 7.439 5.717 13.156 21.088 7.931

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - 6.283 6.283 8.555 2.272

Totaal baten 7.439 12.000 19.439 29.643 10.203

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning (mutatie 
reserves)

2.032 3.822 5.853 12.504 6.651

Primitieve 
begroting

Wijzigingen Totaal 
begroting

Rekening Verschil
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Verantwoording taakvelden binnen dit cluster 

 

 

  

G40 Stedennetwerk 
Een incidenteel voordeel van €190.000 op de lasten en een dienovereenkomstig nadeel op de baten 
binnen de uitvoering van de administratie van het G-40 stedennetwerk (per saldo hebben deze 
afwijkingen geen effect op het rekeningresultaat). Dit netwerk van 40 (middel-)grote steden vinden elkaar 
in de stedelijke vraagstukken waar de leden van het netwerk voor staan. Vanaf april 2019 wordt de 

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -5.170 -5.998 -828 
Baten 1.272 1.103 -169 

Aard activiteiten: 
 I. Adema                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Bestuur

0. Bestuur en ondersteuning

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van artikel 6 van de gemeentewet is het voor een gemeente verplicht om een gemeenteraad, een college en een burgemeester
te hebben. Daarnaast verplicht de gemeentewet iedere gemeente om een rekenkamer of een rekenkamerfunctie vorm te geven (artikel
81a t/m 81k en artikel 182 t/m 185). Verder is het in de gemeentewet de verplichting een griffie te hebben (artikel 107 t/m 107e
gemeentewet).

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Dit taakveld heeft betrekking op de gemeentelijke bestuursorganen en de directe ondersteuning daarvan:

- Het college van burgemeester en wethouders;
- De gemeenteraad en de raadscommissies;
- De ondersteuning en advisering van de raad in de vorm van een griffie;
- De lokale rekenkamer;
- Landelijke- en regionale bestuurlijke samenwerkingsverbanden (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, G40, Platform 31);
- De samenwerking met Provincie Flevoland en het Rijk in het kader van lelystad Next level.

In het kader van Lelystad next Level is in 2019 de Strategische Agenda voorbereid in een breed participatietraject, en vervolgens
vastgesteld. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst is samen met de overheidspartners gewerkt aan het vertalen van de
Strategische Agenda naar een gezamenlijk programma. Dit zal in 2020 worden vastgesteld.

Een aanzienlijk deel van de activiteiten binnen dit taakveld ligt vast. De ondersteuning van burgemeester en wethouders staat in direct
verband met het aantal collegeleden. Het aantal raadsleden is wettelijk voorgeschreven, evenals de hoogte van de bijbehorende
vergoeding voor het raadswerk. Daarnaast wordt deelgenomen aan diverse landelijke- en regionale samenwerkingsverbanden.

Binnen dit taakveld wordt gestreefd naar een open en constructieve bestuuscultuur, waarbij er ruimte is om elkaar aan te spreken op
houding en gedrag. Bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers van een gemeente dienen het algemeen belang en zijn er voor alle 
inwoners van de stad. Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat
de bereidheid er is daarover verantwoording af te leggen.
  

0.1

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Gedragscode integriteit gemeenteraadsleden gemeente Lelystad
Gedragscode integriteit collegeleden gemeente Lelystad
Gedragscode integriteit ambtenaren gemeente Lelystad

Financiële verschillen:

0.1 Bestuur

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

G40 Stedennetw erk I -1.072 -881 190 V 1.072 881 190 N -

Wethouders pensioenen I -106 -1.454 1.349 N - 1.349 N

Accountantskosten S -85 -119 34 N - 34 N

Lelystad Next Level I -584 -293 291 V 119 134 15 V 306 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -3.324 -3.251 73 V 81 88 6 V 80 V

Totaal exploitatie -5.170 -5.998 828 N 1.272 1.103 169 N 997 N

Reserves

Lelystad Next Level I - - - 465 159 306 N 306 N

Niet toegelichte kleine verschillen - - - 25 0 25 N 25 N

Totaal reserves - - - 490 159 331 N 331 N

Totaal -5.170 -5.998 828 N 1.762 1.262 500 N 1.328 N

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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administratie van het G40 Stedennetwerk door de gemeente Lelystad gevoerd. De beschikbare financiële 
middelen van het netwerk worden gevormd door de bijdragen van de deelnemende gemeenten. 

Wethouders pensioenen 
Een incidenteel nadeel van €1.349.000 ten opzichte van de begroting in verband met een verplichte 
dotatie aan de voorziening wethouderpensioenen. De voorziening dient op de balans de omvang te 
hebben die de actuele waarde van de pensioenverplichting vertegenwoordigt. Deze pensioenverplichting 
is gebaseerd op individuele overdrachtswaarden van de wethouderpensioenen en worden in hoge mate 
bepaald door de te hanteren rekenrente. In de Staatscourant van december 2019 is deze rekenrente 
neerwaarts bijgesteld (van 1,577% op 1 januari 2019 tot 0,29% op 1 januari 2020). Het directe gevolg 
hiervan is dat de aan te houden voorziening moet worden opgehoogd om de omvang van de voorziening 
naar de actuele waarde van de pensioenverplichting te brengen. 

Accountantskosten 
Een structureel nadeel van €34.000 ten opzichte van de begroting doordat de accountantskosten hoger 
uit zijn gevallen. Dit in verband met jaarlijkse indexering en meerwerk en  de implementatie van gewijzigde 
wet- en regelgeving die effect heeft op onderwerpen en diepgang van de accountantscontrole. 

Lelystad Next Level 
In het kader van Lelystad Next Level is er incidenteel budget gereserveerd dat gefaseerd over enkele 
jaren wordt ingezet. In 2019 is er per saldo €306.000 niet ingezet en blijft beschikbaar voor de uitvoering 
in 2020 (dit vertaalt zich in een dienovereenkomstig lagere onttrekking uit de reserve). 
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Reisdocumenten 
Door de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor 
volwassenen in 2014, was de verwachting dat het aantal aanvragen van deze documenten vanaf 2019 
gedurende vijf jaar fors zou afnemen.  Aan de hand van het VNG-prognosemodel is daarom de begroting 
bijgesteld. In 2019 is gebleken dat de terugloop van het aantal aanvragen veel later in het jaar heeft 
plaatsgevonden, maar zijn er desondanks in vergelijking met 2018 bijna de helft minder reisdocumenten 
verstrekt.  

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -3.590 -3.633 -43 
Baten 914 1.183 270 

Aard activiteiten: 
 N. den Os  I. Adema Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Legesverordening Lelystad 2018

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

-
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In het algemeen is de productie in 2019 vergelijkbaar met die van 2018. Waar oorspronkelijk gedacht werd dat het aantal aanvragen van
reisdocumenten minder zou worden in 2019, de zogenoemde paspoortdip, is deze veel later ingezet. Hierdoor zijn er meer paspoorten
verstrekt dan verwacht. Ten aanzien van het werk in de backoffice zien we de complexiteit en intensiteit toenemen.

Klantcontactcentrum:
De aanbesteding en implementatie van de telefonie stond gepland voor 2019, door een vertraging in de aanbestedingsprocedure zal de
aanbesteding en implementatie van de telefonie zal in de loop van 2020 gerealiseerd zijn.

Basisregistraties:
Alle aandacht is uitgaan naar de eigen interne procesverbetering van de (digitale) dienstverlening. Tevens is in 2019 een start gemaakt
met een aanbesteding en in december is deze weggezet in de markt. In 2020 zal de gunning plaatsvinden.

Verkiezingen:
In 2019 vonden de verkiezingen van de Provinciale staten, Waterschap en Europees Parlement plaats. Tevens was er een hertelling
noodzakelijk voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. In 2020 wordt gestart met de voorbereidingen van de 2e Kamer
verkiezingen in 2021.

Transitie Stadswinkel (Burgerzaken/Receptie/Telefonie):
In 2019 zijn we gestart met de Transitie van de Stadswinkel. Burgerzaken heeft te maken met ingrijpende veranderingen. Eén van de
belangrijkste is de toenemende digitalisering: deze daagt overheden uit om hun dienstverlening anders in te richten en om de menselijke
factor -die altijd nodig blijft- naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt
toe. En dat vereist -meer dan ooit tevoren- hostmanship en vakmanschap en dat vraagt om de nodige flexibiliteit van de organisatie, het
management en medewerkers.  In 2019 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden en in 2020 zal dit een vervolg krijgen.

0.2

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Burgerzaken

0. Bestuur en ondersteuning

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

De gemeente heeft een verscheidenheid van wettelijke verplichtingen uit te voeren binnen dit taakveld. De uitvoering hiervan is
georganiseerd binnen de Stadswinkel (burgerzaken, informatiebalie en klantcontactcentrum). Naast burgerzaken vormt het
klantcontactcentrum een belangrijk onderdeel, dat uitvoering geeft aan de telefonische bereikbaarheid, informatieverstrekking en het
opnemen en uitzetten van meldingen over de openbare ruimte. De informatiebalie is het eerste aanspreekpunt voor inwoners, bezoekers
en ondernemers die een bezoek brengen aan het stadhuis en vervult daarmee een waardevolle en gastvrije rol in de gemeentelijke
dienstverlening.

Financiële verschillen:

0.2 Burgerzaken

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Reisdocumenten I -118 -222 104 N 221 416 195 V 91 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -3.472 -3.411 60 V 693 768 75 V 136 V

Totaal exploitatie -3.590 -3.633 43 N 914 1.183 270 V 227 V

Reserves

Digitale Dienstverlening - - - 65 5 60 N 60 N

Totaal reserves - - - 65 5 60 N 60 N

Totaal -3.590 -3.633 43 N 978 1.188 210 V 167 V

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo
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Toegerekende rentelasten taakveld 0.3 
Het BBV schrijft voor dat investeringen worden geactiveerd op de balans en dat de kapitaallasten in de 
vorm van rente en afschrijving jaarlijks in de begroting worden opgenomen binnen de inhoudelijke 
taakvelden. Het interne rentepercentage wordt gebruikt om de daadwerkelijk betaalde rentelasten, zoals 
begroot op taakveld 0.5 treasury, toe te kunnen rekenen aan de inhoudelijke taakvelden. In de begroting 
2019 werd uitgegaan van een intern rentepercentage van 1%, daar waar de realisatie in de praktijk 
uitkomt op een lager percentage van 0,66%. Het BBV schrijft voor dat dit percentage aangepast moet 
worden, wat resulteert in een voordeel van €149.000 op de aan dit taakveld toegerekende rentelasten. 
Binnen taakveld 0.5 Treasury is er sprake van een dienovereenkomstig nadeel, waarmee deze wijziging 
op rekeningbasis een budget neutrale uitwerking heeft. 

Verkoop (erfpacht)grond 
Afwikkeling van de boekwaarden en de verkoopopbrengsten van erfpachtgronden waarvan het bloot 
eigendom verkocht is en de verkoopopbrengst van grond. Het betreft onder meer de locaties Bronsweg 
17 en Tjalk 15-01. Voorgesteld zal worden om de opbrengst onder aftrek van de boekwaarde (per saldo 
€734.000) conform bestendige gedragslijn te storten in de egalisatiereserve Grondexploitaties. 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -2.622 -8.115 -5.493 
Baten 2.450 3.782 1.331 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

-

Gemeentelijk
[ 0 % - 20 %]
[ 0 % - 20 %]

-
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In 2019 zijn twee erfpachtpercelen verkocht en zijn er diverse gronden verkocht aan o.a. nutsbedrijven zoals bijvoorbeeld
transformatorhuisjes van Liander. 

Er zijn gronden verplaatst van beheer naar grondexploitatie Flevokust. Deze gronden worden niet meer agrarisch verpacht zodat deze
als bedrijfskavels in het voorkomende geval direct beschikbaar zijn. De verantwoording van kosten en opbrengsten van de exploitatie van
grasklaver / Luzerne vindt plaats binnen de betreffende grondexploitaties op taakveld 3.2.

Eind 2019 zijn in de meest zuidelijke visvijvers werkzaamheden uitgevoerd zodat in het najaar van 2020 gestart kan worden met de
aanleg van bos in het kader van de historisch opgebouwde boscompensatie-verplichting.

0.3

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Beheer overige gebouwen en gronden

0. Bestuur en ondersteuning

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Naast bouwgrond in exploitatie (taakveld 3.2 voor bedrijventerreinen en taakveld 8.2 voor niet-bedrijventerreinen) heeft de gemeente
diverse andere gronden in eigendom. Dit zijn bijvoorbeeld gronden die zijn uitgegeven in erfpacht maar ook de niet in exploitatie genomen
gronden. Wanneer geen sprake is van een grondexploitatie worden de bijbehorende lasten en baten die samenhangen met het bezit- en
beheer van gronden binnen dit taakveld verantwoord.

Financiële verschillen:

0.3 Beheer overige gebouw en en gronden

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Toegerekende rentelasten taakveld 0.3 S -403 -254 149 V - - - 149 V

Verkoop (erfpacht)grond I - -376 376 N - 1.110 1.110 V 734 V

Afw aardering materiële vaste activa I - -5.313 5.313 N - - - 5.313 N

Niet toegelichte kleine verschillen I -2.219 -2.172 47 V 2.450 2.672 221 V 268 V

Totaal exploitatie -2.622 -8.115 5.493 N 2.450 3.782 1.331 V 4.162 N

Reserves

Afw aardering materiële vaste activa I - - - - 5.313 5.313 V 5.313 V

Totaal reserves - - - - 5.313 5.313 V 5.313 V

Totaal -2.622 -8.115 5.493 N 2.450 9.095 6.645 V 1.152 V

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo
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Afwaardering materiële vaste activa 
Gronden uit de grondexploitatie (NIEGG’s en BIE’s) die op grond van de voorschriften per 1 januari 2016 
uit exploitatie zijn genomen konden op basis van de overgangsbepaling zonder afwaardering worden 
omgezet naar de materiële vaste activa tegen de boekwaarde per 1 januari 2016. Deze 
overgangsbepaling had een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 2019 moest een toets plaatsvinden 
op de marktwaarde tegen de geldende bestemming (marktwaardetoets) van de betreffende gronden.  
Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 december 2019 
leiden tot een afwaardering van deze gronden. In totaal is €23 miljoen aan boekwaarde aan dit voorschrift 
onderhevig. De meeste gronden hebben een boekwaarde die gelijk of lager is dan de geschatte 
marktwaarde op grond van de huidige bestemming. Het stadshart had een boekwaarde van circa €5 
miljoen waarvan een deel is toegerekend aan de grondexploitatie Parkwijk en een klein deel aan de in te 
stellen grondexploitatie Zilverpark. Voor het resterende deel is geen terugverdien potentieel beschikbaar. 
Op restgebieden  Warande ligt een boekwaarde van €3,6 miljoen. Dit betreft gronden die deels niet of 
niet binnen acceptabele termijn in exploitatie te brengen zijn. Voor circa €1,4 miljoen aan boekwaarde 
wordt voldoende ontwikkeling-potentieel gezien om de boekwaarde in stand te laten.  

Op basis van de analyse heeft ultimo 2019 afwaardering plaatsgevonden van de gronden in het Stadshart 
€3 miljoen en Warande restgebieden €2.3, samen in totaal €5,3 miljoen De afwaardering van de gronden 
onder de materiële vaste activa (voormalige NIEGG's en BIE's) is op basis van het raadsbesluit in de nota 
Reserves en voorzieningen 2019 ten laste van de egalisatiereserve Grondexploitaties gebracht. 
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Toegerekende rentelasten taakveld 0.4 
Het BBV schrijft voor dat investeringen worden geactiveerd op de balans en dat de kapitaallasten in de 
vorm van rente en afschrijving jaarlijks in de begroting worden opgenomen binnen de inhoudelijke 
taakvelden. Het interne rentepercentage wordt gebruikt om de daadwerkelijk betaalde rentelasten, zoals 
begroot op taakveld 0.5 treasury, toe te kunnen rekenen aan de inhoudelijke taakvelden. In de begroting 
2019 werd uitgegaan van een intern rentepercentage van 1%, daar waar de realisatie in de praktijk 
uitkomt op een lager percentage van 0,66%. Het BBV schrijft voor dat dit percentage aangepast moet 
worden, wat resulteert in een voordeel van €178.000 op de aan dit taakveld toegerekende rentelasten. 
Binnen taakveld 0.5 Treasury is er sprake van een dienovereenkomstig nadeel, waarmee deze wijziging 
op rekeningbasis een budget neutrale uitwerking heeft. 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -28.899 -27.884 1.014 
Baten 849 889 40 

Aard activiteiten: 
 N. den Os                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Overhead

0. Bestuur en ondersteuning

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

De bedrijfsvoeringskosten van de gemeente worden gedefinieerd als die kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan de overige
taakvelden binnen de gemeentebegroting. Het gaat hierbij om alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning het primaire
proces en medewerkers.

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om de
uitvoering van de volgende taken: 

- financiën, administratie, beheer, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- onderzoek en statistiek;
- het concernteam, de teamleiders en ondersteunende functies;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering (ICT);
- facilitaire zaken en huisvesting, zoals de kapitaal- en onderhoudslasten van het stadshuis (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);

In de afgelopen jaren is door middel van het opnemen van een stijgende taakstelling een reductie van de bedrijfsvoeringskosten in de
begroting verwerkt. Deze taakstelling is inmiddels volledig ingevuld en met het vaststellen van de programmabegroting 2020 - 2023 is er
opnieuw een taakstelling opgelegd. De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten die resteert binnen dit taakveld is zeer beperkt en staat
in direct verband met de omvang van de activiteiten die worden uitgevoerd binnen het primaire proces.

0.4

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Gemeentelijk
[ 0 % - 20 %]
[ 0 % - 20 %]

Het Flevolands Archief (HFA)

Financiële verschillen:

0.4 Overhead

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Toegerekende rentelasten taakveld 0.4 S -523 -345 178 V - - - 178 V

Centrale personeelsbudgetten I -1.114 -684 430 V - - - 430 V

Juridisch advies S -219 -433 215 N - - - 215 N

Personele kosten I -16.534 -16.117 417 V - - - 417 V

Huisvesting I -2.417 -2.210 207 V - - - 207 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -8.092 -8.095 4 N 849 889 40 V 36 V

Totaal exploitatie -28.899 -27.884 1.014 V 849 889 40 V 1.054 V

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - - - 397 379 18 N 18 N

Totaal reserves - - - 397 379 18 N 18 N

Totaal -28.899 -27.884 1.014 V 1.246 1.268 22 V 1.037 V

I 
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Saldo
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Centrale personeelsbudgetten 
Op basis van de voorschriften uit het BBV worden diverse personeelsbudgetten met ingang van 2019 
centraal begroot binnen dit taakveld. Voorheen werden deze budgetten op begrotingsbasis toegerekend 
aan de overige taakvelden. Binnen de realisatie is een deel van deze kosten nog verantwoord binnen de 
overige taakvelden, met als indirect gevolg een onder-uitputting binnen deze centrale budgetten. Het gaat 
hierbij om een incidenteel voordeel van €281.000 op het centrale opleidingsbudget en een incidenteel 
voordeel van €267.000 op het budget voor voormalig personeel. Met ingang van 2020 wordt de slag 
gemaakt om ook de realisatie binnen dit taakveld te laten landen. 

Juridisch advies 
Een structureel nadeel van €215.000 ten opzichte van de begroting op het gebied van juridisch advies. 
In de praktijk blijkt het noodzakelijk te zijn om op onderdelen specifieke juridische expertise in te 
schakelen. Deze overschrijding is in de afgelopen jaren structureel van karakter geworden. In aanloop 
naar de kadernota en begroting 2021 - 2024 en verder wordt bezien op welke wijze met deze structurele 
afwijking zal worden omgegaan. 

Personele kosten  
Een incidenteel voordeel van €417.000 ten opzichte van de begroting door lagere personele kosten. 
Voornaamste verklaring is dat vooruitlopend op de transitie naar de Cloud een deel van de beschikbare 
vacatureruimte op het gebied van informatiemanagement en automatisering in 2019 niet is ingevuld. Na 
voltooiing van deze transitie zal er meer gebruik worden gemaakt van outsourcing en minder van 
personeel. Op structurele basis betekent dit dat de vrijvallende personele kosten dan ingezet zullen 
worden ter dekking van de bijbehorende kosten. 

Huisvesting 
Een incidenteel voordeel op de lasten als gevolg van het niet of later hoeven vervangen of vernieuwen 
van diverse zaken waaronder vloeren, wanden en meubilair.  Er is gekozen om alleen noodzakelijke 
vervanging, vernieuwing of aanpassingen te doen. De ingezette weg naar een (meerjaren 
onderhoudsprogramma (MJOP) zal leiden tot een nog betere planmatige benadering van de uitgaven. 

Daarnaast is als gevolg van overgang naar een nieuwe leverancier voor schoonmaak en glasbewassing 
een incidenteel voordeel geweest. 
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -811 -565 246 
Baten 1.050 1.560 510 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Treasury

0. Bestuur en ondersteuning

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

De gemeente heeft een deel van haar activa gefinancierd met vreemd vermogen en betaalt over deze aangetrokken leningen een
vergoeding in de vorm van rente. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels aan het financieringsgedrag van
gemeenten, zodanig dat bijvoorbeeld het risico's op het gebied van renteschommelingen worden beperkt. Zo voorkomt de zogeheten
'kasgeldlimiet' dat gemeenten vooral leningen aantrekken met een korte looptijd (met over het algemeen een lagere rente) en verplicht de
'renterisiconorm' gemeenten om de herfinanciering van leningen te spreiden in de tijd.

Daarnaast schrijft het BBV voor dat de totale gemeentelijke rentelasten op een consistente en eenduidige wijze toegerekend dienen te
worden aan de taakvelden waartoe de desbetreffende activa een bijdrage leveren. Deze aan de taakvelden toegerekende rente maakt
inzichtelijk in hoeverre er bij het realiseren van de beoogde maatschappelijke effecten gebruik wordt gemaakt van geactiveerde
bezittingen (denk aan het stadshuis, onderwijsgebouwen, het theater of bouwgronden). Deze toegerekende rente komt enerzijds dus
terug als 'lasten' binnen het ene taakveld en vormen tegelijkertijd de 'dekking' van de rentelasten binnen dit taakveld. Deze handelswijze
zorgt ervoor dat de lasten voor de feitelijk te betalen rentelasten wordt opgebracht vanuit de desbetreffende taakvelden. 

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van de treasuryfunctie: 

Rentelasten
De te betalen rentelasten zijn afhankelijk van de looptijd van de afgesloten lening. Er zijn leningen afgesloten met een korte looptijd (korter
dan één jaar, vaak met een relatief lage rente) en leningen met een langere looptijd (langer dan één jaar, waarbij over het algemeen geldt
dat hoe langer de looptijd hoe hoger de rente). De rentelasten zijn voornamelijk afhankelijk van de benodigde financiering, wat weer een
voortvloeisel is van de genomen raadsbesluiten in het verleden. Daarnaast bepalen de rentestanden van het moment van herfinanciering
voor een groot deel in hoeverre het beschikbare budget toereikend is.

Rentebaten en dividendopbrengsten
De baten binnen dit taakveld komen enerzijds voort uit de rentebaten die de gemeente ontvangt als vergoeding van een aantal verstrekte
leningen. Anderzijds ontvangt de gemeente dividendopbrengsten vanuit een viertal deelnemingen, te weten: Vitens, Huisvuilcentrale,
Alliander en de Bank Nederlandse Gemeenten. De hoogte van de ontvangen dividendopbrengsten is afhankelijk van de bedrijfsresultaten
van de genoemde deelnemingen.

De directe beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is vrij beperkt, aangezien de gemeente gehouden is aan wet- en regelgeving en
te maken heeft met een financieringsbehoefte die gebaseerd is op besluiten uit het verleden. Er is in 2019 uitvoering gegeven aan de
gemeentelijke treasuryfunctie, binnen de grenzen van de Wet FIDO en de daarbij geldende kasgeldlimiet. Door middel van het spreiden
van de leningenportefeuille is getracht het renterisico bij het herfinancieren van leningen zo klein mogelijk te houden. 

0.5

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
NV Vitens

Gemeentelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

NV AllianderTreasurystatuut 2019
Weerstandvermogen
Evaluatie Verbonden partijen
Nota verstrekte leningen en gerantstellingen
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Deelnemingen 
De dividendinkomsten uit de deelneming Alliander vallen incidenteel hoger uit als gevolg van de verkoop 
van dochteronderneming Allego. Dit resulteert in een incidenteel voordeel ter grootte van €482.000 ten 
opzichte van de begrote inkomsten. 

Rentelasten kort geld (< 1jaar) 
De te betalen rentelasten behorende bij leningen met een looptijd korter dan één jaar vallen lager uit dan 
oorspronkelijk begroot. Door het ruime monetaire beleid van de ECB en de daardoor aanhoudende 
negatieve rentes op de geldmarkt heeft de gemeente in de afgelopen jaren zelfs leningen kunnen 
aantrekken tegen negatieve rentes. Over het boekjaar 2019 heeft dit geleid tot €72.000 aan inkomsten 
(in plaats van €300.000 aan rentelasten). In de programmabegroting 2020 - 2023 is het beschikbare 
budget in de meerjarenraming structureel naar beneden toe bijgesteld. 

Rentelasten lang geld (> 1jaar) 
De te betalen rentelasten behorende bij leningen met een looptijd langer dan één jaar vallen lager uit dan 
oorspronkelijk begroot. Door het actief sturen op de kasgeldlimiet en het gunstig herfinancieren van 
hoogrentende langlopende leningen is een voordeel ontstaat ter grootte van €1.161.000 ten opzichte van 
de begroting. In de programmabegroting 2020 - 2023 is het beschikbare budget in de meerjarenraming 
structureel naar beneden toe bijgesteld. 

Interne rentedekking – algemeen 
De op de balans geactiveerde activa worden rechtstreeks aan de specifieke taakvelden toegerekend via 
de componenten rente- en afschrijvingslasten. Deze aan taakvelden toegerekende rentelasten kent als 
tegenhanger de interne rentedekking, die voor een dienovereenkomstig bedrag terugkomt binnen dit 
taakveld. Op basis van wet- en regelgeving uit het BBV dient het gehanteerde interne rentepercentage 
gewijzigd te worden van 1% in 0,66%. Het gevolg hiervan is dat er een 'nadeel' ten opzichte van de 
begroting optreedt binnen dit taakveld ter grootte van €882.708 en tegelijkertijd een dienovereenkomstig 
'voordeel' op de diverse overige taakvelden. 

Interne rentedekking - bouwgrond in exploitatie 
Over de bouwgronden in exploitatie (BIE) wordt eveneens rente toegerekend, welke als interne 
rentedekking terugkomt binnen dit taakveld. Bij de jaarrekening is het verplicht om op basis van 
nacalculatie de daadwerkelijke toe te rekenen rente te bepalen. Het definitieve rentepercentage voor de 
BIE komt uit op 1,62%, waartegen vervolgens de toe te rekenen rente over de grondexploitaties opnieuw 
is berekend. Dit resulteert in een nadeel ten opzichte van de begroting ter grootte van €378.000. 

Financiële verschillen:

0.5 Treasury

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Deelnemingen I -45 -24 21 V 780 1.262 482 V 503 V

Rentelasten kort geld (< 1jaar) I -300 72 372 V - - - 372 V

Rentelasten lang geld (> 1jaar) I -4.923 -3.762 1.161 V - - - 1.161 V

Interne rentedekking - algemeen I 2.445 1.562 883 N - - - 883 N

Interne rentedekking - bouw grond in exploitatie I 2.019 1.640 378 N - - - 378 N

Niet toegelichte kleine verschillen I -7 -54 47 N 270 298 28 V 19 N

Totaal exploitatie -811 -565 246 V 1.050 1.560 510 V 756 V

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - - - 3.629 3.629 - -

Totaal reserves - - - 3.629 3.629 - -

Totaal -811 -565 246 V 4.679 5.189 510 V 756 V

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo
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OZB woningen / OZB niet woningen 
De verdeling van de totale ozb inkomsten naar ozb woningen (taakveld 0.61) en  ozb niet woningen 
(taakveld 0.62) is in de begroting 2019 niet juist opgenomen. Hierdoor staat een vertekend beeld in deze 
verantwoording. In de decembernotitie 2020 zal een voorstel worden gedaan om de begroting hierop aan 
te passen. Per saldo is de realisatie op de baten €412.000 voordelig. Dit voordeel wordt vooral 
veroorzaakt door nieuwbouwactiviteiten die hebben plaatsgevonden.  

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -1.195 -1.323 -127 
Baten 11.430 11.043 -388 

OZB woningen0.61

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -                      -                      -                      
Baten 11.712 12.511 800 

OZB niet-woningen0.62

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

0. Bestuur en ondersteuning

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Vanwege de onderlinge relatie worden de taakvelden 0.61 en 0.62 in samenhang toegelicht.

Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van alle
onroerende zaken in Nederland. Eigenaren van een onroerende zaak, zoals een woning of een bedrijfspand, ontvangen ieder jaar een
WOZ-beschikking van de gemeente. De WOZ-waarde in deze beschikking vormt de grondslag voor het heffen van belasting door de
rijksoverheid, gemeenten en het waterschap. Daarnaast wordt de WOZ-waarde op meer terreinen gebruikt, bijvoorbeeld bij het afsluiten
van een hypothecaire lening.

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Eind januari 2019 zijn de gecombineerde aanslagen verzonden. In totaal zijn er ruim 40.000 aanslagen verzonden. Op de
gecombineerde aanslag staat de OZB, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en de hondenbelasting vermeld waardoor in een oogopslag
inzicht is in de gemeentelijke woonlasten. Voor burgers en bedrijven is na de verzending van de aanslagen een tijdelijke extra
belastingbalie geopend waar burgers en bedrijven met vragen terecht konden. Voor de OZB zijn in totaal ruim 1200 bezwaarschriften, die
betrekking hebben op woningen en bedrijven, ontvangen. Het aantal ingestelde beroepen bij de rechtbank tot en met januari 2020 komt uit
op 32. De tarieven zijn voor 2019 aangepast. Gemeente Lelystad staat qua woonlastendruk op plek 277 waarbij plek 1 de laagste lasten
heeft en plek 372 de hoogste.

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 100 % ]

Tarievennota 2019 (raadsbehandeling eind 2018)

Financiële verschillen:

0.61 OZB w oningen

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

OZB w oningen I - - - 11.430 11.042 388 N 388 N

Niet toegelichte kleine verschillen I -1.195 -1.323 127 N - 0 0 V 127 N

Totaal exploitatie -1.195 -1.323 127 N 11.430 11.043 388 N 515 N

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - - - 50 50 - -

Totaal reserves - - - 50 50 - -

Totaal -1.195 -1.323 127 N 11.480 11.093 388 N 515 N

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo

Financiële verschillen:

0.62 OZB niet-woningen

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

OZB niet-w oningen I - - - 11.712 12.511 800 V 800 V

Totaal exploitatie - - - 11.712 12.511 800 V 800 V

Totaal - - - 11.712 12.511 800 V 800 V

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo
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Opbrengsten parkeren 
De baten vallen lager uit dan begroot als gevolg van achterblijvende opbrengsten door het faillissement 
van het ziekenhuis en terugloop van de bezoekaantallen van het Stadshart. 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -                      -                      -                      
Baten 2.190 1.965 -225 

Aard activiteiten: 
 P. Schot                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Parkeerverordening Lelystad 2017

Gemeentelijk
[ 0 % ]

[ 0 % - 20 %]

Coöperatie ParkeerService
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Binnen dit taakveld staan de opbrengsten van het innen van parkeerbelastingen, verlenen van parkeervergunningen en abonnementen en
uitschrijven van naheffingen. Zie ook taakveld 2.2 Parkeren.

0.63

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Parkeerbelasting

0. Bestuur en ondersteuning

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen. In de
jaarlijks te actualiseren verordening parkeerbelastingen Lelystad wordt hier concreet invulling aan gegeven. Deze opbrengsten moeten in
samenhang worden bezien met de lasten, die onderdeel uitmaken van taakveld 2.2 parkeren. 

Financiële verschillen:

0.63 Parkeerbelasting

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Opbrengsten parkeren I - - - 2.190 1.965 225 N 225 N

Totaal exploitatie - - - 2.190 1.965 225 N 225 N

Totaal - - - 2.190 1.965 225 N 225 N

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -                      -9 -9 
Baten 2.351 2.384 33 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Legesverordening Lelystad 2018
Verordening precariobelasting Lelystad 2016

Gemeentelijk
[ 0 % ]

[ 100 % ]

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Precario belasting
De precariobelasting op kabels en leidingen is conform de verordening opgelegd. Hiervoor zijn de aangiften verwerkt en gecontroleerd.
Het aantal strekkende meters kabels en leidingen waarover precariobelasting geheven kon worden is in 2019 toegenomen.

Hondenbelasting
De aanslagen hondenbelasting zijn gecombineerd met de aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing verzonden. De huis-
aanhuiscontroles op het bezit van honden heeft gedurende het jaar plaatsgevonden. Er zijn over het gehele jaar genomen meer honden
aangemeld dan afgemeld.

0.64

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Belastingen overig

0. Bestuur en ondersteuning

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Naast de belastingen die in de taakvelden hierboven worden genoemd biedt de Gemeentewet de ruimte om een drietal overige
belastingen te heffen. Deze belastingen zijn: hondenbelasting (artikel 226), reclamebelasting (artikel 227) en precariobelasting (artikel
228). In dit taakveld worden hondenbelasting en precariobelasting toegelicht, de reclamebelasting behoort tot taakveld 3.3.

Financiële verschillen:

0.64 Belastingen overig

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen I - -9 9 N 2.351 2.384 33 V 24 V

Totaal exploitatie - -9 9 N 2.351 2.384 33 V 24 V

Totaal - -9 9 N 2.351 2.384 33 V 24 V

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Algemene uitkering 
De algemene uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds is €4.294.000 lager uitgevallen 
dan oorspronkelijk was begroot. De verklaring voor deze afwijking is tweeledig. Aan de ene kant zorgt de 
onderbesteding op de rijksbegroting in 2018 en 2019 ervoor dat gemeenten in de loop van 2019 alsnog 
mee 'de trap af' moesten. Voor Lelystad resulteert dit in een nadeel ten opzichte van de begroting ter 
grootte van afgerond €2 miljoen. Aan de andere kant blijkt de ruimte onder het plafond van het BTW 
compensatiefonds veel lager te liggen dan vorig jaar nog werd voorzien in de mei- en septembercirculaire. 
De begrote toevoeging aan de algemene uitkering viel daarmee eveneens afgerond €2 miljoen lager uit 
dan begroot. De raad is hierover geïnformeerd via een separate informatienota en de 
begrotingsmonitoren.   

Decentralisatie uitkeringen – taakgerelateerd 
In de decembercirculaire 2019 zijn een vijftal decentralisatie uitkeringen beschikbaar gesteld aan de 
gemeente. Op begrotingsbasis kon geen rekening gehouden worden met deze rijksbijdragen, wat maakt 
dat er nu een voordeel optreedt ter grootte van €320.000. Deze middelen zijn echter beschikbaar gesteld 
met een bepaald doel, wat maakt dat bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 wordt 
voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering in 2020. Het gaat om de volgende 
bedragen:  

 €57.406 - decentralisatie uitkering Energieloket 

 €35.000 - decentralisatie uitkering Pilot Sinti en Roma 

 €202.101 - decentralisatie uitkering Transitievisie warmte 

 €9.997 - decentralisatie uitkering Wijkaanpak 

 €15.000 - decentralisatie uitkering MKBA Lelystad next level 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -                      -                      -                      
Baten 157.452 153.514 -3.938 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Algemene uitkering en overige uitkeringen 
gemeentefonds

0. Bestuur en ondersteuning

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Gemeenten beschikken over verschillende inkomstenbronnen, waarbij de bijdrage die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds
veruit de grootste is. Over de inzet van deze middelen hoeft geen verantwoording te worden afgelegd aan de Rijksoverheid, maar de
gemeente heeft uiteraard wel de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan de wettelijke taken die in de overige taakvelden staan
beschreven. 

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Binnen dit taakveld worden de baten verantwoord die de gemeente ontvang vanuit de verschillende uitkeringen uit het gemeentefonds.
Het gaat hierbij om de algemene uitkering en diverse integratie- en decentralisatieuitkeringen. De middelen die overkomen vanuit het
gemeentefonds zijn in principe vrij besteedbaar. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat rijksmiddelen die gekoppeld zijn aan
een specifiek beleidsterrein daar ook voor worden ingezet.

0.7

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Wettelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

Financiële verschillen:

0.7 Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Algemene uitkering I - - - 128.015 123.720 4.294 N 4.294 N

Decentralisatie uitkeringen - taakgerelateerd I - - - - 320 320 V 320 V

Niet toegelichte kleine verschillen I - - - 29.437 29.474 37 V 37 V

Totaal exploitatie - - - 157.452 153.514 3.938 N 3.938 N

Reserves

Onttrekking reserve sociaal domein I - - - 454 2.933 2.479 V 2.479 V

Niet toegelichte kleine verschillen -454 -454 - - - - -

Totaal reserves -454 -454 - 454 2.933 2.479 V 2.479 V

Totaal -454 -454 - 157.906 156.447 1.459 N 1.459 N

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Onttrekking reserve sociaal domein 
De reserve sociaal domein is in het verleden gevormd vanuit de overgehevelde rijksmiddelen voor het 
sociaal domein. Zoals zichtbaar wordt in de realisatiecijfers van de Jeugdhulp en de Wmo was er in 2019 
sprake van een tekort. De reserve sociaal domein dient ter afdekking van deze tekorten en de resterende 
middelen die beschikbaar zijn binnen deze reserve worden onttrokken ten gunste van het 
rekeningresultaat 2019. Dit resulteert binnen dit taakveld in een 'voordeel' ten opzichte van de begroting 
ter grootte van €2.479.000.   
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Onvoorzien 
Het budget voor onvoorzien bedroeg in 2019 €200.000. Dit budget is bedoeld voor het opvangen van 
onvoorzienbare, onvermijdbare en onuitstelbare lasten die ten tijde van het opstellen van de begroting 
2019 nog niet konden worden voorzien. Er is in totaal €21.000 ingezet, wat resulteert in een voordeel ten 
opzichte van de begroting ter grootte van €179.000. Met het vaststellen van de begroting 2020 - 2023 is 
besloten het budget voor onvoorzien met €100.000 te verlagen. 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -826 70 896 
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Overige baten en lasten

0. Bestuur en ondersteuning

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Dit taakveld heeft een technisch karakter en bevat alle baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de overige specifieke taakvelden in
de gemeentebegroting. 

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn op begrotingsbasis de lasten en baten opgenomen die op voorhand nog niet toe te rekenen zijn aan de overige
taakvelden. Wanneer in de loop van het jaar duidelijk ontstaat over de betreffende onderwerpen zoals bijvoorbeeld CAO afspraken, of de
invulling van een bepaalde taakstelling, wordt een begrotingswijziging doorgevoerd om de lasten en baten toe te delen aan de
desbetreffende inhoudelijke taakvelden. Het gaat grofweg om de volgende onderdelen:

Stelposten en taakstellingen
Stelposten zijn reserveringen die in een later stadium worden doorvertaald naar de overige taakvelden, in afwachting van nadere
informatie (zo is er een stelpost voor lonen / sociale lasten, kapitaallasten en financiële verschillen). Taakstellingen zijn nog te
concretiseringen bezuinigingen, die niet rechtstreeks te koppelen zijn aan één of meerdere taakvelden- en om die reden centraal worden
geadministreerd.

Onvoorzien
Voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare lasten, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet
waren voorzien is er een structureel budget beschikbaar van €200.000. Deze dekking kan alleen worden gezet op basis van een
collegebesluit. 

Frictie, hervorming en personele calamiteiten
Het krimpen van de organisatie in de afgelopen jaren ging gepaard met een relatief lage natuurlijke in- en uitstroom, waardoor de
opvangcapaciteit van de organisatie steeds kleiner is geworden. In het kader daarvan zijn er middelen beschikbaar voor het dekken van
noodzakelijke frictiekosten (tijdelijk boven formatief personeel, vervanging bij personele calamiteiten, omscholingskosten) en
hervormingskosten ter bevordering van de mobiliteit en flexibiliteit binnen de organisatie. 

De lasten binnen dit taakveld zijn zeer beperkt beìnvloedbaar en hebben min of meer een onontkoombaar karakter.

0.8

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Gemeentelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

Nota arctiveren en afschrijven
Programmabegroting
Financiele verordening

Financiële verschillen:

0.8 Overige baten en lasten

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Onvoorzien I -179 - 179 V - - - 179 V

Stelposten I -643 78 721 V - - - 721 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -4 -8 4 N - - - 4 N

Totaal exploitatie -826 70 896 V - - - 896 V

Reserves

Vrijval reserves I - - - - 495 495 V 495 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -3.269 -3.269 - 382 377 5 N 5 N

Totaal reserves -3.269 -3.269 - 382 872 490 V 490 V

Totaal -4.095 -3.199 896 V 382 872 490 V 1.386 V

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo
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Vrijval reserves 
Conform de besluitvorming in de vastgestelde Nota reserves en voorzieningen 2019, zijn een 2 tal 
reserves ten gunste van het algemeen resultaat vrijgevallen.     
    

Stelposten 
In dit taakveld staan de lasten begroot die niet direct aan één of meerdere primaire taakvelden 
toegerekend kunnen worden. Deze stelposten hebben betrekking op financiële (afrondings-)verschillen, 
de verrekening van kapitaallasten, doorvertaling van CAO afspraken en het indexeren van de materiële 
budgetten binnen de gemeentebegroting. Per saldo resulteert er een voordeel ten opzichte van de 
begroting ter grootte van €721.000 in 2019. Dit primair als gevolg van het niet inzetten van de eerder 
beschikbaar gestelde middelen om de materiële budgetten in de gemeentebegroting te indexeren. Met 
het vaststellen van de begroting 2020 - 2023 is besloten deze ruimte structureel weg te bezuinigen. 
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -                      -                      -                      
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Vennootschapsbelasting (VpB)

0. Bestuur en ondersteuning

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (VpB). Gemeenten dienen
binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het
betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Lelystad is de
huidige inschatting dat er per saldo geen vennootschapsbelasting hoeft te worden afgedragen, wat maakt dat er vooralsnog ook geen
bedragen zijn geraamd binnen dit taakveld.

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Per 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor activiteiten waarmee de gemeente deelneemt aan het economische verkeer en
in concurrentie treedt met de private sector. De invoering van deze vennootschapsbelastingplicht leidt tot een verplichte afdracht over
winstgevende activiteiten in de toekomst, zoals grondexploitaties. 
Op basis van deze activiteiten zijn voor de boekjaren 2016 (verlies van € 1,6 mln.) en 2017 (verlies van € 6,7 mln.) de aangiftes
ingediend. De definitieve aanslagen zijn nog niet ontvangen. Voor het boekjaar 2018 is er nog geen aangifte ingediend, dit in afwachting
van de definitieve cijfers van Omala C.V. die onderdeel uitmaken van de aangifte van de gemeente (aandeel Omala in totaalaangifte ±
7%). Er vindt met de Belastingdienst (opnieuw) afstemming plaats over de cijfers van Omala. 
Gebaseerd op de cijfers tot en met 2017, daarbij uitgaande van de verwachte toekomstige resultaten en rekening houdend met de
opgebouwde compensabele verliezen ( € - 8,3 mln.), is de verwachting dat pas rond 2027 feitelijk vennootschapsbelasting betaald moet
worden.

0.9

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Wettelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]
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De tabel op de volgende pagina geeft per taakveld de mutaties weer, de reserves worden toegelicht 
binnen de taakvelden waar de lasten / baten worden veroorzaakt. 

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -6.979 -10.856 -3.877 
Baten 13.156 21.088 7.931 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Nota reserves en voorzieningen

Gemeentelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

-
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
De reserves worden toegelicht binnen de taakvelden waar de lasten en / of baten worden veroorzaakt. 

0.10

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Mutaties reserves

0. Bestuur en ondersteuning

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens dienovereenkomstig geboekt, op
basis van in het verleden genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen alle andere
taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'. 
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0.10 Reserves onderverdeeld naar taakveld

Bedragen x €1.000

Lasten
0.7 Alg. uitk. Ov. Uitk.fonds -2.244 1.790 -454 -454 -
0.8 Overige baten en lasten -1.919 -1.350 -3.269 -3.269 -
2.2 Parkeren -126 - -126 -126 -
3.1 Economische ontwikkeling - - - -14 -14
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - - - -1.878 -1.878
3.4 Economische promotie - -35 -35 -35 -
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - - - -105 -105
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - - - -51 -51
6.5 Arbeidsparticipatie -1.000 -210 -1.210 -1.210 -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - -1.295 -1.295 -1.607 -312
7.1 Volksgezondheid - -13 -13 -13 -
7.4 Milieubeheer - -81 -81 -81 -
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -115 - -115 - 115
8.1 Ruimtelijke ordening - -38 -38 -38 -
8.2 Grondexploitatie (niet-bedr. terr.) - -343 -343 -1.974 -1.631

Totaal Lasten -5.404 -1.575 -6.979 -10.856 -3.877
Baten

0.1 Bestuur - 490 490 159 -331
0.2 Burgerzaken - 65 65 5 -60
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - - - 5.313 5.313
0.4 Overhead 355 42 397 379 -18
0.5 Treasury 3.629 - 3.629 3.629 -
0.61 OZB woningen - 50 50 50 -
0.7 Alg. uitk. Ov. Uitk.fonds - 454 454 2.933 2.479
0.8 Overige baten en lasten 581 -199 382 872 490
1.2 Openbare orde en veiligheid - 38 38 38 -
2.1 Verkeer en vervoer - 265 265 175 -90
2.2 Parkeren 242 156 398 390 -8
3.1 Economische ontwikkeling 253 65 318 196 -122
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 96 - 96 96 -
3.4 Economische promotie 50 77 127 127 -
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - 202 202 202 -
5.1 Sportbeleid en activering 12 -12 - - -
5.2 Sportaccommodaties 300 -300 - - -
5.3 Cultuurpresentatie- prod. en part. - 30 30 30 -
5.7 Openbaar gr en (openlucht) recreatie - 72 72 20 -52
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 400 373 773 736 -37
6.2 Wijkteams - 38 38 16 -22
6.3 Inkomensregelingen 675 -743 -68 -68 -
6.5 Arbeidsparticipatie 436 1.722 2.158 2.158 -
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ - 1.279 1.279 1.713 435
 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - 39 39 16 -23
7.4 Milieubeheer 190 98 288 255 -33
7.5 Begraafplaatsen en crematoria - - - 18 18
8.1 Ruimtelijke ordening 100 1.121 1.221 1.215 -6
8.2 Grondexploitatie (niet-bedr. terr.) - 343 343 343 -
8.3 Wonen en bouwen 120 -46 74 72 -2

Totaal Baten 7.439 5.717 13.156 21.088 7.931
Eindtotaal 2.035 4.143 6.177 10.232 4.055

Primitieve 
begroting

Wijzigingen Totaal 
begroting

Rekening Verschil
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Op pagina 5 en 6 worden de afwijkingen op totaalniveau toegelicht.  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -6.607 -6.283 324 
Baten 6.283 8.555 2.272 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Wettelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

Context van het taakveld

0.11

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0. Bestuur en ondersteuning

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen
aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het begrote resultaat over de gehele gemeentebegroting: het saldo van baten 
en lasten binnen dit taakveld komt overeen met de beginstand van de programmabegroting 2019 - 2022 (vóór verwerking van de
voorgestelde begrotingsbijstellingen, zie hoofdstuk 3.1 voor het totaaloverzicht van baten en lasten).
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BBV indicatoren 

 
Definitie: De toegestane formatie, 
volgens het vastgestelde 
formatieplan in fte, van het 
ambtelijk apparaat per 1 januari 
2019 per 1000 inwoners. 
 
 
Bron: Gemeente Lelystad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Definitie: Het werkelijk aantal fte dat 
werkzaam is in het ambtelijk 
apparaat per 1 januari 2018 per 
1000 inwoners. 
 
 
Bron: Gemeente Lelystad 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Definitie: Apparaatskosten zijn alle 
personele en materiele kosten die 
verbonden zijn aan het functioneren 
van de organisatie, exclusief griffie 
en bestuur. De kosten worden 
weergegeven in euro per inwoner. 

Bron: Gemeente Lelystad 

 

 

 

  

2016 2017 2018 2019

Lelystad 7,77 7,86 7,68 7,81

 6,0

 6,5

 7,0

 7,5

 8,0

Formatie per 1000 inwoners

2016 2017 2018 2019

Lelystad 7,18 7,14 7,13 7,25

 6,0

 6,5

 7,0

 7,5

Bezetting per 1000 inwoners

2016 2017 2018 2019

Lelystad 715,13 712,31 704,88 672,41

 600

 620

 640

 660
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 720

 740

Apparaatskosten per inwoner
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Definitie: Onder externe inhuur 
wordt verstaan het tegen betaling 
inzetten van personele capaciteit 
en deskundigheid, zonder dat daar 
een arbeidsovereenkomst of 
aanstelling tussen organisatie en 
de daarbij ingezette personen aan 
ten grondslag ligt. De kosten 
externe inhuur zijn weergegeven 
als % van (totale loonsom + kosten 
inhuur externen). 

Bron: Gemeente Lelystad 

 

 

 

Definitie: Overheadkosten zijn alle 
kosten die samenhangen met de 
sturing en ondersteuning van 
medewerkers in het primaire proces 
als % van de totale lasten. De 
relatieve stijging in de periode 2016 
– 2018 hangt samen met de 
gewijzigde BBV voorschriften, 
waardoor een groter deel van de 
kosten als overhead wordt 
gerekend.   

Bron: Gemeente Lelystad 

  2016 2017 2018 2019

Lelystad 6,95 7,22 8,96 7,49

 5

 6

 7

 8

 9

 10

Overhead als % van de totale lasten

2016 2017 2018 2019

Lelystad 15,81 15,02 14,54 16,38

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

Externe inhuur als % van de totale loonsom + 
kosten inhuur
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1. Veiligheid 
 

 

De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer, 
openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende 
lasten en baten.  

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over 
de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke 
portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2019 binnen 
dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen 
beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren. 

 

  

1.  Veiligheid

Bedragen x €1.000

Lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer -5.427 -223 -5.650 -5.827 -177

1.2 Openbare orde en veiligheid -2.134 -3 -2.136 -1.977 159

Totaal lasten -7.560 -226 -7.786 -7.804 -18

Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 91 - 91 144 53

1.2 Openbare orde en veiligheid 71 - 71 112 41

Totaal baten 162 - 162 256 94

Totaal 1.  Veiligheid -7.398 -226 -7.625 -7.548 77

Primitieve 
begroting

Wijzigingen Totaal 
begroting

Rekening Verschil
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Veiligheidsregio 
Door een wijziging in de begroting van de Veiligheidsregio is de bijdrage verhoogd van 4,4 miljoen naar 
4,8 miljoen (totale regionale begroting bedraagt 21 miljoen euro). Deze verhoging komt door de jaarlijkse 
loon- en prijscompensatie en extra kosten voor het programma Brandweer (maatregelen om te kunnen 
voldoen aan de wettelijke eisen).  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -5.650 -5.827 -177 
Baten 91 144 53 

Aard activiteiten: 
 I. Adema                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Crisisbeheersing en brandweer

1. Veiligheid

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de
brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten
vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur
van de veiligheidsregio. Lelystad maakt samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde onderdeel uit van
de veiligheidsregio Flevoland. 

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Binnen de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Flevoland (VRF) wordt gewerkt om de brandweerzorg, rampenbestrijding,
crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening goed te organiseren. 

Lelystad Airport
Het rampbestrijdingsplan over Lelystad Airport is in 2019 van kracht gegaan. Hier is een multidisciplinaire werkgroep voor samengesteld
waarin alle betrokken partijen zitting hebben gehad. Tussen de veiligheidsregio (Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg) en de
calamiteitenorganisatie van Lelystad Airport is een intensievere samenwerking tot stand gekomen. Doel is kwalitief adequate
hulpverlening. 

Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst tussen de veiligheidsregio Flevoland, veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek en de twee betrokken GGD 
instellingen (GHOR afdelingen) is getekend. Hier kan men nu verdere invulling aan geven. 

De Taskforce Financiën
De taskforce financiën heeft de resultaten, conclusies en aanbevelingen opgeleverd. Op basis hiervan is een nieuwe begroting opgesteld
waarbij zowel de hulpverlening op orde kan worden gebracht als een eerlijkere verdeling van bijdragen van gemeenten binnen de
gemeenschappelijke regeling wordt voorgesteld. De definitieve besluitvorming hierover volgt in 2020.

Dekkingsplan/Risicoprofiel
In 2019 is een start gemaakt met het actualiseren van essentiële planvorming op aanrijtijden en risico's van grootschalige calamiteiten. 
Dit traject zal  afgerond worden in 2020.

Operatie Drieslag 
(samenvoeging meldkamers, samengaan Veiligheidsbureaus en een gezamenlijk kenniscentrum). Hierin zal samen gewerkt gaan
worden met de regio’s Gooi & Vechtstreek en Utrecht. In 2019 is de nieuwe organisatie structuur neergezet waardoor er strakkere
coördinatie plaats kan vinden op de onderwerpen. Zoals eerder aangegeven lopen deze projecten meerdere jaren.

1.1

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

GR Veiligheidsregio FlevolandIntegraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022

Financiële verschillen:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Veiligheidsregio I -4.523 -4.806 283 N - - - 283 N

Niet toegelichte kleine verschillen I -1.127 -1.021 106 V 91 144 53 V 159 V

Totaal exploitatie -5.650 -5.827 177 N 91 144 53 V 124 N

Totaal -5.650 -5.827 177 N 91 144 53 V 124 N

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -2.136 -1.977 159 
Baten 71 112 41 

Aard activiteiten: 
 I. Adema                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Integraal veiligheidsplan 2018 - 2022
Nota prostitutie en seksbranche Lelystad

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In 2019 is er veel gebeurd en gedaan op gebied van openbare orde en veiligheid.

Zo is de nieuwe Wet op de verplichte GGZ geïmplementeerd, heeft lachgas een speciaal plan van aanpak gekregen en is een speciaal
team tegen ondermijning gestart (met als uitvalbasis het stadhuis van Lelystad).

Samen met het Trimbos instituut is een onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van het gebruik van de harddrug GHB in Lelystad. 
Lelystad heeft zich aangemeld voor het landelijke wietexperiment, helaas is de keuze op andere gemeenten gevallen. We hebben
dwangsommen voor drugsdealers ingesteld.

Verder is veel tijd gestoken in het ordentelijke verloop van demonstraties in Lelystad (Boerenprotesten, Kick out Zwarte Piet,
Oostvaardersplassen).

In de tussenevaluatie van het veiligheidsplan staan verder alle activiteiten genoemd die zijn uitgevoerd onder de drie prioriteiten en de
acht strategische thema's onder het integrale veiligheidsbeleid. Zo'n 82% van alle acties ligt op koers!

1.2

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Openbare orde en veiligheid

1. Veiligheid

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van artikel 172 van de gemeentewet is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Om de
regierol op het gebied van veiligheid goed in te vullen wordt elke vier jaar een integraal veiligheidsplan (IVP) opgesteld. Het IVP 2018 -
2022 is eind 2017 vast gesteld door de gemeenteraad.

Financiële verschillen:

1.2 Openbare orde en veiligheid

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen I -2.136 -1.977 159 V 71 112 41 V 200 V

Totaal exploitatie -2.136 -1.977 159 V 71 112 41 V 200 V

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - - - 38 38 - -

Totaal reserves - - - 38 38 - -

Totaal -2.136 -1.977 159 V 109 150 41 V 200 V

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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BBV indicatoren 
Definitie: het aantal verwijzingen 
naar Halt, per 10.000 inwoners in 
de leeftijd van 12-17 jaar.1  

Bron: Bureau Halt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Definitie: het aantal 
winkeldiefstallen per 1.000 
inwoners. 
Bron: CBS - Geregistreerde 
criminaliteit & Diefstallen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Definitie: het aantal 
geweldsmisdrijven, per 1.000 
inwoners. Voorbeelden van 
geweldsmisdrijven zijn seksuele 
misdrijven, levensdelicten zoals 
moord en doodslag en dood en 
lichamelijk letsel door schuld 
(bedreiging, mishandeling, etc.). 
 
Bron: CBS - Geregistreerde 
criminaliteit & Diefstallen 
 
 
 

 

 

                                                      

1 De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website: 
"http://www.waarstaatjegemeente.nl". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een 
vergelijking mogelijk wordt. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 147 142 136 167 179 152

Lelystad 128 151 162 204 250 210

Nederland 142 138 134 137 131 119

0
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Verwijzingen Halt

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 2,9 3,3 3,5 3,1 3,0 3,5 2,9

Lelystad 3,7 3,8 3,7 4,3 3,6 5,2 4,6

Nederland 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2

 -

 1,0

 2,0

 3,0

 4,0

 5,0

 6,0

Winkeldiefstallen
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Definitie: het aantal diefstallen uit 
woningen, per 1.000 inwoners. 
 
Bron: CBS - Geregistreerde 
criminaliteit & Diefstallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitie: het aantal vernielingen en 
beschadigingen, per 1.000 
inwoners. 

Bron: CBS - Geregistreerde 
criminaliteit & Diefstallen 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 9,6 10,0 8,6 9,4 7,2 7,1 6,2 5,7

Lelystad 8,9 8,4 8,5 9,7 8,1 8,5 6,9 7,4

Nederland 10,3 9,7 8,4 8,0 7,3 6,8 6,0 5,4

4
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11

Vernielingen en beschadigingen 
(in de openbare ruimte)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 6,6 7,2 5,1 4,2 3,9 4,2 3,6

Lelystad 6,6 6,3 5,1 5,4 3,9 4,2 3,2

Nederland 5,5 5,2 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5

2

3

4

5

6

7

8

Diefstallen uit woning
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2. Verkeer, vervoer en waterstaat 
 

 

De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en 
vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld 
inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. 

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over 
de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke 
portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2019 binnen 
dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen 
beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren. 

  

2.  Verkeer, vervoer en waterstaat

Bedragen x €1.000

Lasten

2.1 Verkeer en vervoer -16.129 -1.179 -17.307 -17.319 -12

2.2 Parkeren -2.293 -240 -2.533 -2.428 106

2.3 Recreatieve havens -227 -18 -245 -254 -9

2.4 Economische havens en waterwegen - - - - -

2.5 Openbaar vervoer -2.431 -122 -2.553 -2.484 69

Totaal lasten -21.080 -1.559 -22.639 -22.484 154

Baten

2.1 Verkeer en vervoer 558 -19 540 673 133

2.2 Parkeren 407 60 467 757 289

2.3 Recreatieve havens 71 19 90 79 -12

2.4 Economische havens en waterwegen - - - - -

2.5 Openbaar vervoer 2.390 100 2.490 2.392 -98

Totaal baten 3.427 161 3.588 3.900 312

Totaal 2.  Verkeer, vervoer en waterstaat -17.653 -1.398 -19.051 -18.584 466

Primitieve 
begroting

Wijzigingen Totaal 
begroting

Rekening Verschil
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Energie openbare verlichting 
In de afgelopen jaren is er sprake van stijgende energieprijzen. Deze is niet meer op te vangen door 
toepassing van ledverlichting en energiezuinige lampen binnen de huidige begroting. Via de Kadernota 
is de begroting hiervoor met ingang van 2020 structureel aangepast met €150.000.   
   
Belastingen/ heffingen 
De begroting is gebaseerd op de "Kostentoedelingsverordening waterschap Zuiderzeeland 2019". De 
kern van deze nieuwe verordening is dat de hoogte van de heffing voor de gemeente op het onderdeel 
wegen stijgt met 100%. In de aanslag voor 2019 is deze stijging nog niet opgenomen.  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -17.307 -17.319 -12 
Baten 540 673 133 

Aard activiteiten: 
 N. den Os  P. Schot Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Verkeer en vervoer

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en
vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de 
uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied  van verkeer en vervoer.

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Uitgangspunt voor het onderhoud aan wegen zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KSP. Op hoofdlijnen is hier aan voldaan.
Uitzonderingen zijn er op het gebied van machinaal vegen en bestrijding van onkruid op verhardingen. Hier is niet altijd het gewenste
kwaliteitsbeeld gerealiseerd. Dit is vooral veroorzaakt door de overstap van chemische naar mechanische bestrijding van onkruid op
verharding, het uitblijven van inovatieve ontwikkelingen op dit terrein en afstemming met de aannemer over de uitvoering.

In april is het Beleidsplan Gladheidbestrijding 2019 - 2024 door de raad vastgesteld. De gladheidbestrijding is conform dit plan, met een
kleine overschrijding uitgevoerd. 
Door het aantrekken van de economie en daarbij behorende activiteiten zijn ten opzichte van de begroting meer legesinkomsten
gerealiseerd op het gebied van het (ver)leggen van kabels en leidingen.

Bij de provincie is subsidie aangevraagd. Deze subsidie is ingezet voor verkeerseducatie. De resterende subsidie over 2019 is
gereserveerd voor de doorstromingsmaatregelen voor het OV (busbaan) langs de Middenweg/Middendreef. Met de provincie is
gestudeerd op verdere maatregelen voor het stationsgebied; de ombouw van de rotonde bij het provinciehuis is daarom 'on hold' gezet. 

De verkeerslichten bij de kruising Zuigerplasdreef/Geldersedreef zijn geplaatst en in werking gesteld. 
De ontsluiting van Porteum is ontworpen.
Met het rijk en de provincie wordt gestudeerd op de verbreding van de A6 en de capaciteit van de aansluitende wegen/kruisingen. 
Over de Mobiliteitsvisie zijn sessies met de raad gehouden, en de visie is aan de raad aangeboden.

2.1

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

-

Visie fietsen in Lelystad

Kwaliteitsstructuurplan (KSP) 2002
Beleidsplan Openbare verlichting 2005
Bewegwijzering in Lelystad 2016
Beleidsplan Gladheidbestrijding 2019 - 2024

Financiële verschillen:

2.1 Verkeer en vervoer

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Energie openbare verlichting I -420 -591 171 N - - - 171 N

Belastingen/ heffingen I -272 -128 144 V - - - 144 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -16.616 -16.600 16 V 540 673 133 V 149 V

Totaal exploitatie -17.307 -17.319 12 N 540 673 133 V 121 V

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - - - 265 175 90 N 90 N

Totaal reserves - - - 265 175 90 N 90 N

Totaal -17.307 -17.319 12 N 805 847 43 V 31 V

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Bijdragen Flevo Golf Resort 
In 2019 zijn bijdragen voor 25 gerealiseerde woningen ontvangen van Flevo Golf Resort BV voortvloeiend 
uit de grondaanbieding van 8 november 2000. Volgens besluitvorming in 2000 was deze bijdrage ooit 
bedoeld als onderdeel van de realisatie parkeren kust. Volgens de contractvoorwaarden wordt de bijdrage 
betaald door de project ontwikkelaar bij verkoop van woningen. De bijdrage staat niet begroot omdat het 
niet in te schatten is wanneer en in welke aantallen de woningen worden gerealiseerd.  
        

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -2.533 -2.428 106 
Baten 467 757 289 

Aard activiteiten: 
 P. Schot                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Parkeren

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie
daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld
2.2 Parkeren.

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In 2019 is het parkeerbeheer weer uitgevoerd door de Coöperatie Parkeerservice. Ook is in 2019 de parkeerapparatuur in de
parkeergarages en bij het ziekenhuis vervangen door moderne en klantvriendelijke apparatuur. Het achter de slagboom brengen van het
ABC-terrein is vertraagd door uitstel van de herinrichting.

In het Hanzepark is het vergunningparkeren uitgebreid. Ook is het draagvlak onderzocht voor vergunningparkeren bij de Saerdam e.o. en
uitebreiding vergunningparkeren Botter (in beide gevallen onvoldoende draagvlak).

In 2019 is het verstrekken van gehandicaptenparkeerkaarten en aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken voortgezet.

Samen met ProRail, NS en provincie is gestart met de alternatievenstudie naar verbetering en capaciteitsvergroting van het fietsparkeren
bij het station. Ook in 2019 zijn weesfietsen en fietswrakken verwijderd. 
De bewaakte stalling Dukaatpassage is open gehouden in afwachting van het fietspakhuis in het Theaterkwartier.

2.2

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Gemeentelijk
[ 0 % - 20 %]
[ 0 % - 20 %]

Coöperatie ParkeerServiceParkeerverordening Lelystad 2017

Financiële verschillen:

2.2 Parkeren

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Bijdragen Flevo Golf Resort I - - - - 284 284 V 284 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -2.533 -2.428 106 V 467 473 6 V 112 V

Totaal exploitatie -2.533 -2.428 106 V 467 757 289 V 395 V

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen -126 -126 - 398 390 8 N 8 N

Totaal reserves -126 -126 - 398 390 8 N 8 N

Totaal -2.660 -2.554 106 V 865 1.147 282 V 388 V

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -245 -254 -9 
Baten 90 79 -12 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Recreatieve havens

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling
van de kust.

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
De exploitatie van de haven is verzorgd door de stichting Bataviahaven op basis van de Dienstverleningsovereenkomst 2019 t/m 2023.

Met het groot onderhoud zijn de bergruimtes waterdicht gemaakt.

Als uitwerking van het krediet vrijetijdsinvestering kust is de aanlichting van de haven aanbesteed. Begin 2020 worden de
werkzaamheden uitgevoerd en afgerond.

De HISWA 2019 was wederom een succes.

2.3

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Gemeentelijk
[ 0 % - 20 %]
[ 0 % - 20 %]

Stichting BataviahavenIntegraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)

Financiële verschillen:

2.3 Recreatieve havens

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen I -245 -254 9 N 90 79 12 N 21 N

Totaal exploitatie -245 -254 9 N 90 79 12 N 21 N

Totaal -245 -254 9 N 90 79 12 N 21 N

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -                      -                      -                      
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 J. Sparreboom                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Gemeentelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In 2018 heeft de provincie de buitendijkse haven opgeleverd en in gebruik genomen. Via de haven worden containers van bedrijven op- en 
overgeslagen. De gemeente heeft in 2019 de eerste fase van 7,4 hectare binnendijks industrieterrein bouwrijp gemaakt. In november
2019 is deze opgeleverd. Met ENGIE (eigenaar van de Maximacentrale) en de provincie Flevoland is de intentieovereenkomst
'duurzamegebiedsontwikkeling Flevokust Haven" ondertekend. Het eerste project van die samenwerkingsovereenkomst, een zonnepark
van 30 hectare, is ingebruik genomen. Buitendijks en Binnendijks vormen samen Flevokust Haven. Eind 2018 heeft de raad in principe
besloten om samen met de provincie Flevoland een Besloten Vennootschap (B.V.) Havenbedrijf uit te werken als organisatievorm voor
de doorontwikkeling van Flevokust Haven. De raad heeft daarvoor een aantal kaders meegegeven. In februari 2019 is AT Osborne in
opdracht van de gemeente en de provincie begonnen met de uitwerking van het havenbedrijf. In 2020 wordt die uitwerking afgerond en
voor besluitvorming ingebracht. In 2019 is met twee bedrijven een intentieovereenkomst getekend voor de aankoop van grond ten
behoeve van de vestiging van twee bedrijven.

2.4

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Economische havens en waterwegen

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld geen lasten en baten
zijn gekoppeld. De overslaghaven Flevokust wordt door de provincie Flevoland gerealiseerd en daarnaast vallen de economische
hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende insteekhavens) en de
Noordersluis eveneens onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, IJsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen
vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid
van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft.
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -2.553 -2.484 69 
Baten 2.490 2.392 -98 

Aard activiteiten: 
 P. Schot                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Nota Mobiliteit Lelystad

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Met Arriva is gewerkt aan een nieuwe opzet van de lijnvoering en dienstregeling van de bussen in Lelystad. De aanpassingen zijn per 5
januari 2020 ingevoerd. 

Het abri-contract met ExterionMedia is voor 3 jaar verlengd. Het contract omvat extra abri's die in 2020 geplaatst worden.

De eerste verkenningen zijn uitgevoerd naar mogelijke ontwikkelingen van het stationsgebied, inclusief een nieuw busstation en
doorstromingsmaatregelen voor de bus. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheden voor laadinfra voor de bussen uit de concessie
IJssel-Vecht. De Airport Express gaat op Lelystad Airport laden. Realisatie van een halte voor de Airport Express op het Stationsplein is
uitgesteld vanwege het uitstel van opening van de luchthaven voor groot commercieel handelsverkeer. 

De gemeente heeft de provincie geadviseerd over de nieuwe concessie IJssel-Vecht. De provincie heeft niet alle adviezen overgenomen
Met de provincie en Keolis zijn gesprekken gestart over het stads- en streekvervoer in de nieuwe concessie IJssel-Vecht. 

2.5

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Openbaar vervoer

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

De gemeente Lelystad heeft de vanuit de provincie gedelegeerde bevoegdheid met betrekking tot het openbaar vervoer in Lelystad. Op
basis van deze delegatie is de concessie aan Arriva verstrekt. Voor de Airport Express is de delegatie door de provincie ingetrokken.
Deze is door de provincie aanbesteed. Per 4 september 2021 vervalt ook de delegatie voor het overige openbaar vervoer. De provincie
heeft de stadsbussen per deze datum aanbesteed als onderdeel van de concessie IJssel-Vecht.

Financiële verschillen:

2.5 Openbaar vervoer

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen I -2.553 -2.484 69 V 2.490 2.392 98 N 30 N

Totaal exploitatie -2.553 -2.484 69 V 2.490 2.392 98 N 30 N

Totaal -2.553 -2.484 69 V 2.490 2.392 98 N 30 N
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S
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3. Economie 
 

 

De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke 
bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel 
hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.  

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over 
de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke 
portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2019 binnen 
dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen 
beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren. 

  

3. Economie

Bedragen x €1.000

Lasten

3.1 Economische ontwikkeling -566 -78 -644 -561 83

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -4.758 -11.034 -15.792 -4.209 11.583

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -416 -155 -571 -590 -19

3.4 Economische promotie -2.109 -235 -2.344 -2.171 173

Totaal lasten -7.849 -11.501 -19.351 -7.530 11.821

Baten

3.1 Economische ontwikkeling 25 10 35 102 67

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.731 11.031 15.763 6.064 -9.699

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 265 148 413 329 -84

3.4 Economische promotie - 45 45 45 0

Totaal baten 5.021 11.234 16.256 6.540 -9.716

Totaal 3. Economie -2.828 -267 -3.095 -990 2.105

Primitieve 
begroting

Wijzigingen Totaal 
begroting

Rekening Verschil
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Beschrijving taakvelden binnen dit cluster 
 

 

 

 

 

 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -644 -561 83 
Baten 35 102 67 

Aard activiteiten: 
 J. Sparreboom Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

-

Strategische agenda toerisme in de MRA 2025

Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2017 - 2021
Evaluatie 2017 & actieplan 2018 uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie
Business case regionale versterking vrijetijdseconomie kust Flevoland Lelystad
Actie-Agenda 2016-2020 Metropoolregio Amsterdam

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In 2019 is er een vervolg gegeven in de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie. De focus lag met name op de
ontwikkeling van Lelystad als toeristische bestemming. Enerzijds het verbeteren van de bereikbaarheid waaronder de reconstructie van
het Pionierspad, de realisatie van een TOP bij de Oostvaardersplassen en nieuwe wandel- en fietsroutes. Maar ook het vergroten van het 
aanbod, beleving en bekendheid door onder andere de inzet van acquisitie, realisatie van voorzieningen tbv evenementen in
Bataviakwartier, voorbereidingen voor ontwikkeling informatievoorziening op het werkeiland, de stimuleringsregeling voor nieuwe
toeristische activiteiten/producten is gelanceerd en de participatie in verschillende marketingsporen zoals Nederland Waterland van het
NBTC en 'Amsterdam Bezoeken, Holland Zien'. De ontwikkelingen aan de kust, zoals het Mountaindijken, watersportstrand en
riviercruises in Batavia Haven zijn in gang gezet. De samenwerking met Amsterdam & Partners, de MRA, de provincie en Almere is
verder versterkt.

3.1

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Gemeentelijk
[ 100 % ]
[ 0 % ]

Economische ontwikkeling

3. Economie

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar zijn van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van
de stad.

Financiële verschillen:

3.1 Economische ontwikkeling

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen I -644 -561 83 V 35 102 67 V 150 V

Totaal exploitatie -644 -561 83 V 35 102 67 V 150 V

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - -14 14 N 318 196 122 N 136 N

Totaal reserves - -14 14 N 318 196 122 N 136 N

Totaal -644 -575 69 V 354 298 56 N 13 V
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Grondexploitatie bedrijventerreinen 
Toelichting op Balansmutaties: Het verschil tussen lasten (investeringen) en baten (opbrengsten) per 
grondexploitatie -exclusief het eventuele resultaat- is de mutatie op de grondvoorraad op de balans. Dat 
betekent o.a. dat als er meer baten zijn dan lasten (investeringen), de waarde van de grondvoorraad op 
de balans toeneemt. Daarnaast neemt de waarde van de voorraad af bij verkoop of winstneming (POC). 
De Balansmutaties zijn apart inzichtelijk gemaakt waardoor de toelichting op de realisatie transparanter 
wordt en beter aansluit bij de nieuwe MPG die in 2020 aan de raad wordt aangeboden.  

Toelichting realisatie lasten en baten: 

De afwijking in de lasten is als gevolg van een volumeverschil in de jaarschijf 2019 ten opzichte van de 
begroting ca. €8,9 mln. voordelig, met name ontstaan door: 

- lagere kosten bouwrijp maken en terreinafwerking €6,8 mln. Dit is voor het grootste deel gevolg 
van lagere investeringen in de grondexploitatie Flevokust.  

- lagere  planvoorbereidingskosten €1 mln.  
- lagere overige kosten die direct gerelateerd zijn aan de investeringen. Eveneens zijn de 

toegerekende rentekosten lager door lagere doorbelaste rente. Totaal ruim €1,1 mln. 

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -15.792 -4.209 11.583 
Baten 15.763 6.064 -9.699 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

MPG 2019 (verschijnt bij de jaarrekening 2018)
Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid
Verordening grond- en grondontwikkeling

NV Omala
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In 2019 is 4 hectare grond verkocht voor een bedrag van € 3,8 miljoen. Nader specifcatie en verantwoording geschiedt via de Meerjaren
prognose grondexploitaties. 

3.2

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3. Economie

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar
dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in
de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties
bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen
grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het resultaat van de
grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de
uitgifte heeft een positieve doorwerking in het tempo van het te realiseren van de opbrengst, maar niet zo zeer in de hoogte van deze te
realiseren opbrengst. 

Gemeentelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

Financiële verschillen:

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Grondexploitatie bedrijventerreinen I -11.416 -2.445 8.970 V 10.026 4.024 6.002 N 2.969 V

Balansmutaties I -4.108 -1.475 2.634 V 5.498 1.774 3.724 N 1.091 N

Niet toegelichte kleine verschillen I -268 -288 20 N 239 266 27 V 7 V

Totaal exploitatie -15.792 -4.209 11.583 V 15.763 6.064 9.699 N 1.885 V

Reserves

Grondexploitatie bedrijventerreinen I - -1.878 1.878 N - - - 1.878 N

Totaal reserves - -1.878 1.878 N - - - 1.878 N

Totaal -15.792 -6.087 9.706 V 15.763 6.064 9.699 N 7 V
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De afwijking in de baten is als gevolg van een volumeverschil in de jaarschijf 2019 ten opzichte van de 
begroting ca. €6 mln. nadelig, met name ontstaan door: 

- Minder opbrengsten grondverkopen € 6,1 mln. voornamelijk door een (nog) niet gerealiseerde 
grondverkoop op Flevokust.  

Gerealiseerd resultaat: Op grond van gewijzigde regelgeving de Percentage of completion-methode voor 
winstneming, verplicht gesteld voor gemeenten. De POC (Percentage of Completion) betekent dat een 
deel van de winst afhankelijk van de voortgang genomen moet worden. Hoewel minder bouwgrond dan 
gepland is verkocht zijn de investeringen ook beperkt gebleven. Het resultaat van de grondexploitaties 
bedrijventerreinen is daardoor over 2019 circa  €1.8 mln. positief. Het per saldo positieve resultaat over 
2019 is overeenkomstig de bestendige gedragslijn gestort in de egalisatiereserve grondexploitatie. 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de MPG 2020.  
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -571 -590 -19 
Baten 413 329 -84 

Aard activiteiten: 
 J. Sparreboom                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3. Economie

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij
aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie' en bevat derhalve
enkel de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit
de markt.

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
De gemeente vervult een faciliterende rol bij het innen van reclamebelasting in het Stadshart. het geïnde bedrag wordt na aftrek van
perceptiekosten uitgekeerd in de vorm van en subsidie aan het Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum. Hiermee is een impuls
gegeven aan marketing en promotie van het Stadshart. Lichtjesparade, groen, Sinterklaas en kerstmarkt, zijn maatschappelijk
waardevolle projecten die een gemeentelijke bijdrage vergen en gezelligheid moeten brengen. Daarnaast is de sfeerverlichting
opgehangen in het Stadshart voor de donkere maanden en zijn de bloempotten en "hanging baskets" onderhouden. 

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk investeren in een veilige en
aantrekkelijke bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen in de vorm van een BIZ-bijdrage. De gemeente ondersteunt dit
door middel van het opleggen van BIZ-aanslagen om vervolgens de inkomsten als subsidie uit te keren aan de stichting BIZ Larserpoort.
De stichting BIZ Larserpoort heeft de activiteiten die de ondernemers willen uitvoeren vastgelegd in een plan. Het gaat onder andere om
de verbetering van de veiligheid, het realiseren van een schoon en aantrekkelijk Larserpoort en versterking van de samenwerking tussen
de op het bedrijvenpark gevestigde ondernemingen. 

Wekelijks worden 2 markten georganiseerd. Op de dinsdag in het Lelycentre en op zaterdag in het stadshart. 

3.3

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Gemeentelijk
[ 100 % ]
[ 0 % ]

-

Masterplan stadshart 3.0

Verordening marktgelden Lelystad 2015
Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017
Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré
Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart

Financiële verschillen:

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen I -571 -590 19 N 413 329 84 N 103 N

Totaal exploitatie -571 -590 19 N 413 329 84 N 103 N

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - - - 96 96 - -

Totaal reserves - - - 96 96 - -

Totaal -571 -590 19 N 509 425 84 N 103 N
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Personele kosten 
Als gevolg van moeilijk vervulbare vacatures is er een incidenteel voordeel ontstaan op het vlak van 
personele kosten.  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -2.344 -2.171 173 
Baten 45 45 0 

Aard activiteiten: 
 J. Sparreboom                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Lelystad PartnersJaarplan Citty Marketing Lelystad
Actualisatie Strategisch acquisitiebeleid

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Voor de uitvoering van de jaarlijkse acitiviteiten van City Marketing Lelystad op het gebied van vergroting van de bekendheid en
versterking van het imago van Lelystad ontvangt CML een bijdrage. CML is daarnaast actief geweest op het gebied van woonmarketing,
waar zij voor de gemeente al jaren de uitvoering voor haar rekening neemt. De jaarlijkse verantwoording vindt plaats in de jaarverslagen
van CML zelf, als zelfstandige stichting.

Voor wat betreft de acquisitie- en accountmanagementactiviteiten kan gemeld worden dat in 2019 zijn er net als in 2018 in totaal 1.000
extra banen bijgekomen (een stijging van 2,9%). De werkgelegenheid is met 37.265 banen op het hoogste niveau ooit, ondanks het
verlies van banen van het ziekenhuis. De groei van de werkgelegenheid zat in 2019 voornamelijk in de sectoren logistiek, distributie,
industrie, groothandel en opslag. We verwachten dat de groei van de werkgelegenheid in Lelystad zal doorzetten. De gemeente blijft hier
actief op inspelen om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe bedrijven. 

Verwacht wordt dat de huidige groeiers ook de groeiers zullen zijn van de toekomst. In 2017 en 2018 is een flink aantal bedrijfskavels
uitgegeven. Deze nieuwe bedrijven zijn in de loop van 2019 of zullen in 2020 geheel operationeel worden. Deze bedrijven zijn op dit
moment nieuw personeel aan het werven. Een verdere stijging van de werkgelegenheid in 2020 ligt daarmee voor de hand en het
operationeel worden van Flevokust Haven kan hieraan een verdere versnelling geven. Er zijn nog volop logistieke leads aanwezig en ook
in de industrie/maak sector is er veel interesse van bedrijven. 

3.4

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Gemeentelijk
[ 100 % ]
[ 0 % ]

Economische promotie

3. Economie

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere)
ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en bevat de
activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie.

Financiële verschillen:

3.4 Economische promotie

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Personele kosten I -1.212 -1.062 150 V - - - 150 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -1.132 -1.109 23 V 45 45 0 V 23 V

Totaal exploitatie -2.344 -2.171 173 V 45 45 0 V 173 V

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen -35 -35 - 127 127 - -

Totaal reserves -35 -35 - 127 127 - -

Totaal -2.379 -2.206 173 V 172 172 0 V 173 V

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo



Jaarrekening 2019  

 47 

 

BBV indicatoren 
Definitie: de functiemengingsindex 
(FMI) weerspiegelt de verhouding 
tussen banen en woningen, en 
varieert tussen 0 (alleen wonen) en 
100 (alleen werken). Bij een 
waarde van 50 zijn er evenveel 
woningen als banen. 

Bron: Landelijk Informatiesysteem 
van Arbeidsplaatsen (LISA) 

 

 

 

 

Definitie: het aantal vestigingen 
van bedrijven, per 1.000 inwoners 
in de leeftijd van 15-64 jaar. 

Bron: Landelijk Informatiesysteem 
van Arbeidsplaatsen (LISA). 
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Aanvullende lokale indicatoren 
Definitie: Het percentage van de 
beroepsbevolking dat tenminste 
middelbaar is opgeleid (% voor 
Lelystad zijn gemiddelden over 3 
jaar).  

Bron: CBS / EBB 

 

Geen nieuwe gegevens 
beschikbaar. 

 

 

 

Definitie: Het aantal verkochte 
hectaren bedrijventerrein per jaar.  

Bron: Gemeente Lelystad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitie: Het aantal personen dat 
werkzaam is in de horeca-
recreatieve sector.  

Bron: Provincie Flevoland, 
werkgeversonderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lelystad 75,56 71,00 74,00 76,00 74,00 74,39 75,68

Nederland 73,41 74,28 77,00 75,00 75,00 74,90 75,60
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Percentage van de beroepsbevolking dat 
tenminste middelbaar is opgeleid

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lelystad 1.971 2.002 1.936 2.104 2.111 2.283 2.303 2.586 2.712
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Aantal werkzame personen in de horeca-
recreatieve sector 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lelystad 1,3 0,3 2,0 0,8 2,0 0,5 4,4 6,6 4,0
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Definitie: De toename van het 
aandeel voltijdbanen die deel 
uitmaken van het industrieel- 
logistiek profiel.  

Bron: Provincie Flevoland, 
werkgeversonderzoek. 

 

 

 

 

 

 

Definitie: het gemiddelde 
rapportcijfer dat bezoekers van het 
stadscentrum geven.  

Bron: Goudappel Coffeng 

Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lelystad 48 46 42 44 46 47 49 49 51
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60

Toename van het aandeel voltijdbanen die deel 
uitmaken van het industrieel-logistiek profiel 

2012 2016

Lelystad 6,56 5,50

 4

 5

 6

 7

Gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers van het 
stadscentrum geven
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4. Onderwijs 
 

 

De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, 
onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de 
bijbehorende lasten en baten.  

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over 
de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke 
portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2019 binnen 
dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen 
beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren. 

  

4.  Onderwijs

Bedragen x €1.000

Lasten

4.1 Openbaar basisonderwijs - - - - -

4.2 Onderwijshuisvesting -10.745 -79 -10.824 -10.971 -147

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -3.281 -3.202 -6.483 -6.554 -71

Totaal lasten -14.026 -3.281 -17.307 -17.525 -218

Baten

4.1 Openbaar basisonderwijs - - - - -

4.2 Onderwijshuisvesting 1.944 -90 1.854 2.151 297

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 146 2.760 2.906 2.970 64

Totaal baten 2.091 2.670 4.760 5.121 361

Totaal 4.  Onderwijs -11.935 -611 -12.547 -12.404 143

Primitieve 
begroting

Wijzigingen Totaal 
begroting

Rekening Verschil
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Duiding taakvelden binnen dit cluster 
 

 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -                      -                      -                      
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 N. den Os                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

0
0%
0%

Context van het taakveld

4.1

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Openbaar basisonderwijs

4. Onderwijs

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van openbaar basisonderwijs. De gemeente Lelystad voert niet zelf het
bestuur van het basisonderwijs, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit van het
volgende taakveld 4.2 en onderwijsbeleid en leerlingzaken maken onderdeel uit van taakveld 4.3.  
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Gebouwen onderwijshuisvesting 
Ondanks het voordeel op de lasten doordat de interne rente op de investeringen lager was dan begroot 
(begroot 1%, werkelijk 0,66%), is er door een hoger onderhoud aan de scholen en MFA's als gevolg van 
o.a. een onverwachte dakrenovatie van de Borg en meer schades tijdens de forse regenbuien van 2019, 
meer besteed dan begroot. De baten vallen mee, doordat oa. de bijdrages voor het gebruik van de ruimten 
in de Dukdalf en de Zuiderzeewijk meevielen en er ook meer bijdrages vanuit de schoolbesturen is 
ontvangen. Alleen al  voor Warande werd € 47.000 meer ontvangen dan begroot.   

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -10.824 -10.971 -147 
Baten 1.854 2.151 297 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Onderwijshuisvesting

4. Onderwijs

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. 
Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel
van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van
schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen.

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]
[ 0 % - 20 %]

-
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Met de vaststelling van het IHP jaarprogramma 2019-2020 is voldaan aan de wettelijke taak om jaarlijks een huisvestingsplan voor het
onderwijs op te stellen. Het IHP geeft concrete invulling aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente om te voorzien in voldoende en
adequate huisvesting voor het Primair- Speciaal- en Voortgezet onderwijs in de stad. Het IHP is getoetst aan de wettelijke kaders, de
gemeentelijke verordening huisvesting onderwijs, de jaarlijks meest recente leerlingenprognoses en het beleidskader
onderwijshuisvesting uit 2012. In 2019 is daarnaast een herzien beleidskader voor de toetsing van onderwijshuisvestingsvoorzieningen
en een meerjareninvesteringsplan voor het basisonderwijs vastgesteld. Dit investeringsplan betreft de fasegewijze vernieuwing van de
gebouwen van het basisonderwijs in de stad en omvat een concrete planning voor investeringen in de periode 2020-2027.   

In 2019 is verder uitvoering gegeven aan projecten uit eerdere IHP's, waaronder de herhuisvesting van Het Aurum College (havo/vwo
school voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum). Het nieuwe gebouw voor deze school aan de Zuigerplasdreef is
inmiddels in gebruik genomen. De voor deze school gehuurde tijdelijke voorzieningen aan 't Kofschip konden daarmee worden
verwijderd. Ook is gestart met de bouw van de nieuwe huisvesting voor het voortgezet onderwijs in de stad. Gestreefd wordt naar de
oplevering van dit gebouw medio 2021.  

4.2

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

IHP jaarprogramma 2019-2020

Beleidskader onderwijshuisvesting 2012
IHP 2017-2026
Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs
IHP 2018-2027

Financiële verschillen:

4.2 Onderw ijshuisvesting

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Gebouw en onderw ijshuisvesting S -9.936 -10.033 97 N 1.854 2.151 297 V 200 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -889 -938 49 N - - 0 V 49 N

Totaal exploitatie -10.824 -10.971 147 N 1.854 2.151 297 V 150 V

Totaal -10.824 -10.971 147 N 1.854 2.151 297 V 150 V

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -6.483 -6.554 -71 
Baten 2.906 2.970 64 

Aard activiteiten: 
 N. den Os                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4. Onderwijs

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een
verscheidenheid van wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken. 

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

-
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Voor en vroegschoolse educatie (onderwijsachterstandenbeleid)
De gemeente zorgt (met partners) voor indicatie van peuters en voldoende voorschoolplekken waar gewerkt wordt aan het wegwerken
van achterstanden. Op de VVE basisscholen wordt gewerkt aan ouderbetrokkenheid en het wegwerken van achterstanden bij de jongste
groepen. In voorbereiding op de wetswijziging per 1 aug 2020 naar 16 uur per week voorschool is op een aantal locaties pilots gedraaid
voor de uitbreiding van uren. Sinds 2019 ontvangt de gemeente hiervoor meer middelen dan voorheen. Hiervoor wordt een nieuw kader
opgesteld dat ingaat in de loop van 2020. 

Logopedie primair onderwijs
Alle kleuters worden logopedisch getest door logopedisten in dienst van St SchOOL. Dit is conform begroting uitgevoerd.

Stimuleren van schooldeelname en voorkomen voortijdig schoolverlaten
Verzuim (spijbelen) is een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten. We zetten stevig in op verzuim middels de methodische
aanpak schoolverzuim (MAS). De methode zet in op preventie, vrijwillige hulp en ketensamenwerking. We werken in een preventief kader
door scholen en jongeren te informeren over de rechten en plichten binnen de Leerplichtwet en de gevolgen van ongeoorloofd
schoolverzuim. De gemeente heeft met het basis- t/m beroepsonderwijs afspraken over onder meer doorlopende leerlijnen in een
protocol vastgelegd om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen de wal en het schip vallen en om het aantal thuiszitters te
verminderen.

Leerlingenvervoer
In de afgelopen jaren is het budget leerlingenvervoer teruggelopen vanwege bezuinigingen. Door dit teruglopend budget, de verplichte
indexeringen en een toename van het aantal leerlingen in het vervoer en het feit dat het een openeinderegeling betreft konden we in 2019
niet binnen het budget blijven. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot nieuwe bezuinigingen. Er zal
opnieuw een verplichte indexering doorgevoerd worden in de kosten voor het leerlingenvervoer. 

Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaalwerk)
De gemeente zorgt ervoor dat toegang tot peuteropvang voor alle ouders gelijk is. Ouders die hiervoor geen kinderopvangtoeslag kunnen
inzetten, komen – via de kinderopvangaanbieder- in aanmerking voor subsidie. Hierdoor betalen alle ouders in de stad netto dezelfde
inkomensafhankelijke bijdrage. 

Lokale Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid 
Samen met de partners uit het onderwijs wordt binnen de LEA 2019-2023 ingezet op kwaliteit onderwijs, doorgaande lijnen en
ondersteuning in en om de school. De gemeente ondersteunt het onderwijs door subsidie te verstrekken voor de activiteiten die
vastgelegd zijn in de werkagenda 2019. Deze subsidies zijn niet structureel, het gaat om ‘aanjaagmiddelen’ die het onderwijs
ondersteunen om de veranderingen tot stand te brengen. 

4.3

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Kadernota LEA 2019 - 2022, (raadsbehandeling eind 2018)
Werkagenda LEA 2019, (raadsbehandeling eind 2018)
Beleidskader OAB 2020, (startnotitie in raad eind 2018)

Financiële verschillen:

4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Leerlingenvervoer I -868 -1.101 233 N 23 5 18 N 252 N

Niet toegelichte kleine verschillen I -5.615 -5.453 162 V 2.883 2.965 82 V 244 V

Totaal exploitatie -6.483 -6.554 71 N 2.906 2.970 64 V 7 N

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - -105 105 N 202 202 - 105 N

Totaal reserves - -105 105 N 202 202 - 105 N

Totaal -6.483 -6.659 176 N 3.108 3.172 64 V 112 N

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Leerlingenvervoer 
In de afgelopen jaren is het budget leerlingenvervoer onder druk komen te staan. Door het teruglopend 
budget, de verplichte indexeringen en een toename van het aantal leerlingen in het vervoer en het feit 
dat het een open einderegeling betreft konden we in 2019 niet binnen het budget blijven. Bij de 
programmabegroting 2020-2023 is op grond van deze ontwikkelingen extra middelen aan het budget 
toegevoegd om deze meer reëel te maken. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn tot nieuwe bezuinigingen. Er zal opnieuw een verplichte indexering doorgevoerd 
worden in de kosten voor het leerlingenvervoer.    
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BBV indicatoren 

Definitie: Het aantal leerplichtigen 
dat niet staat ingeschreven op een 
school, per 1.000 leerlingen. 

Bron: DUO - Dienst Uitvoering 
Onderwijs 

 

 

 

 

 

 

Definitie: Het aantal leerplichtigen 
dat wel staat ingeschreven op een 
school, maar ongeoorloofd afwezig 
is, per 1.000 leerlingen. 

Bron: DUO - Dienst Uitvoering 
Onderwijs 

 

 

 

 

 

Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente 
en sluiten aan bij de definities die zijn ontwikkeld door het ministerie van OCW en DUO bij wat er op 
rijksniveau wordt gemeten.  

 
Definitie: Het percentage van het 
totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) 
dat voortijdig, dat wil zeggen zonder 
startkwalificatie, het onderwijs 
verlaat. 
 
Bron: DUO - Dienst Uitvoering 
Onderwijs  

Geen nieuwe cijfers beschikbaar 

2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 2,18 2,15 2,95 2,96 2,71

Lelystad 0,71 1,87 1,69 6,15 2,43

Nederland 2,82 2,34 1,81 1,82 1,91

 -

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

Absoluut verzuim

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 4,0% 3,6% 2,5% 2,1% 2,2% 2,3% 2,4%

Lelystad 4,8% 4,6% 3,3% 2,5% 2,9% 2,9% 3,2%

Nederland 3,5% 3,2% 2,1% 1,7% 1,7% 1,8% 1,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Vroegtijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv-ers)
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5. Sport, cultuur en recreatie 
 

 

De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en 
activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen 
en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende 
lasten en baten.  

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over 
de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke 
portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2019 binnen 
dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen 
beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren. 

  

 5.  Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x €1.000

Lasten

5.1 Sportbeleid en activering -215 11 -204 -213 -9

5.2 Sportaccommodaties -3.977 -154 -4.130 -4.171 -41

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

-4.651 -93 -4.744 -4.643 101

5.4 Musea - - - - -

5.5 Cultureel erfgoed - - - - -

5.6 Media -2.398 31 -2.367 -2.393 -26

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -7.544 -294 -7.838 -7.189 649

Totaal lasten -18.785 -497 -19.283 -18.607 675

Baten

5.1 Sportbeleid en activering - - - - -

5.2 Sportaccommodaties - 393 393 393 -0

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

286 - 286 292 6

5.4 Musea - - - - -

5.5 Cultureel erfgoed - - - - -

5.6 Media - - - - -

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 131 6 137 212 75

Totaal baten 417 399 816 897 81

Totaal  5.  Sport, cultuur en recreatie -18.368 -98 -18.466 -17.710 756

Primitieve 
begroting

Wijzigingen Totaal 
begroting

Rekening Verschil
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Duiding taakvelden binnen dit cluster 

 

 

 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -204 -213 -9 
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Sportbeleid en activering

5. Sport, cultuur en recreatie

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

De gemeente heeft geen wettelijke verplichting op het gebied van het stimuleren van professionele- en/of amateursporten. De gemeente
heeft als centrale doelstelling dat het sportbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad. 

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Er is subsidie verleend aan:
het Sportbedrijf Lelystad
op basis van de Ondersteuningsovereenkomst 2019 als bijdrage in de kosten voor de activiteiten op het gebied van maatschappelijke
sportstimulering in Lelystad, inclusief de ondersteuning van sport-verenigingen en de uitvoering van het scholierensportprogramma.

33 organisaties en verenigingen
voor activiteiten op het gebied van sport en bewegen ten behoeve van de inwoners van Lelystad.

In 2019 zijn de Hoofdlijnennotitie en de Kadernota Sport en Bewegen 2019 - 2022 'Lelystad in beweging' door de gemeenteraad
vastgesteld.  
Er is een Sportmonitor uitgevoerd. Rapportage volgt in 2020.

5.1

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Gemeentelijk
[ 100 % ]
[ 0 % ]

N.V. Sportbedrijf LelystadBeleidsvisie Sport en bewegen (raadsbehandeling eind 2018)

Financiële verschillen:

5.1 Sportbeleid en activering

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen I -204 -213 9 N - - - 9 N

Totaal exploitatie -204 -213 9 N - - - 9 N

Totaal -204 -213 9 N - - - 9 N

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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BTW en BTW compensatie 
"Per 1 januari 2019 is een nieuw belastingplan door het rijk vastgesteld. Dit houdt ondermeer in dat sport 
op grond van een uitspraak van het Europeese hof vanaf 2019 niet meer een BTW-belast prestatie is en 
onder de BTW-vrijstelling valt. Deze aanpassing heeft vergaande gevolgen voor het Sportbedrijf Lelystad. 
Omdat door de vrijstelling de betaalde btw op opdrachten en inkoop niet meer kan worden 
teruggevorderd, leidt dit tot een aanzienlijke kostenstijging en een nadelig effect op de exploitatie.  

Het Rijk heeft hiervoor twee compensatieregelingen (SPUK en BOSA) ingesteld met een gemaximeerd 
budget. Landelijk is het uitkeringsplafond vastgesteld op € 185 miljoen, terwijl de ingediende aanvragen 
zijn uitgekomen op een bedrag € 226 miljoen. Elke aanvraag is daarom voor 81,7% toegekend.  

Omdat het Sportbedrijf een privaatrechtelijke organisatie is waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als 
een financieel belang heeft, kan de aanvraag voor compensatie bij de SPUK samen met de gemeente 
worden aangevraagd. De gemeente heeft de SPUK-aanvraag ingediend mede namens het Sportbedrijf 
Lelystad. De hoogte van de totale aanvraag betreft € 646.000, waarvan € 165.000 betrekking heeft op de 
gemeente (gymzalen) en € 481.000 op het Sportbedrijf. Op 30 september 2019 is van de Dienst 
Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het ministerie VWS een voorlopige beschikking 
ontvangen voor een bedrag van € 528.000 (zijnde 81,7%). De definitieve compensatie voor 2019 vanuit 
de SPUK wordt door het Rijk later bepaald op grond van de beoordeling van de jaarrekeningen 2019. De 
definitieve beschikking 2019 volgt uiterlijk op 31 januari 2021.  

De gemeente Lelystad heeft het Sportbedrijf Lelystad ten behoeve van haar liquiditeit voor € 481.000 
gecompenseerd en daartegenover een voorlopige subsidie van € 393.000 van het Rijk een SPUK bijdrage 
ontvangen om het wegvallen van de btw-aftrek te compenseren.   

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -4.130 -4.171 -41 
Baten 393 393 -0 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Sportaccommodaties

5. Sport, cultuur en recreatie

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

De gemeente heeft geen wettelijke verplichting om accommodaties voor sportbeoefening te faciliteren. De gemeente heeft als centrale
doelstelling dat het sportbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad. 

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Op basis van de Ondersteuningsovereenkomst 2019 is subsidie verleend aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad als bijdrage in de kosten voor
de uitvoering van het beheer, de exploitatie en de instandhouding van de bij de N.V. Sportbedrijf Lelystad in eigendom zijnde
sportaccommodaties en zwembaden, ten behoeve van de sportbeoefening door de sportverenigingen uit Lelystad en overige gebruikers.

Er is subsidie verleend aan 2 sportverenigingen ten behoeve van aanpassingen aan hun (sport)accommodaties.

In 2019 zijn de Hoofdlijnennotitie en de Kadernota Sport en Bewegen 2019 - 2022 'Lelystad in beweging' door de gemeenteraad
vastgesteld.  
Er is onderzoek uitgevoerd naar een eventuele verplaatsing Sportpark Doggersbank.
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een kunstgrasveld op Sportpark Doggersbank.
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een kunstgras korfbalveld.
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de totstandkoming van een Lokaal Sportakkoord.

5.2

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Gemeentelijk
[ 100 % ]
[ 0 % ]

N.V. Sportbedrijf LelystadBeleidsvisie Sport en bewegen (raadsbehandeling eind 2018)

Financiële verschillen:

5.2 Sportaccommodaties

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

BTW S -393 -481 88 N - - - 88 N

BTW compensatie I - - - 393 393 - -

Niet toegelichte kleine verschillen I -3.737 -3.690 47 V - - - 47 V

Totaal exploitatie -4.130 -4.171 41 N 393 393 0 N 41 N

Totaal -4.130 -4.171 41 N 393 393 0 N 41 N

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Met het oog op de continuïteit van het Sportbedrijf Lelystad is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van de gemeente Lelystad (in rol van subsidient en enig aandeelhouder) en het Sportbedrijf Lelystad om 
te bekijken op welke wijze een eventueel definitief negatief financiële verschil kan worden opgelost. 
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -4.744 -4.643 101 
Baten 286 292 6 

Aard activiteiten: 
 P. Schot                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020

Gemeentelijk
[ 100 % ]
[ 0 % ]

-
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Er is subsidie verleend aan:

- de stichting Agora voor de culturele programmering van het Agora theater;
- de stichting CKC De Kubus voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie in het onderwijs en het vrijetijdsaanbod en voor de
ondersteuning van de amateurkunst in Lelystad;
- de stichting CKC De Kubus voor de programmering van het poppodium Corneel; 

- aan 41 organisaties en verenigingen op het gebied van (amateur)kunsten en letteren voor de organisaties van uitvoeringen,
presentaties, optredens en manifestaties in Lelystad. 

Er is een onderhoudsprogramma voor de kunst in de openbare ruimte uitgevoerd.
Er is onderzoek uitgevoerd naar de verplaatsing van kunstwerken (Van Munster,  Lewitt);
Er is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke verplaatsing poppodium Corneel naar Theaterkwartier.
Er zijn exposities georganiseerd in de Burgerzaal van het stadhuis.
Er is deelgenomen aan de MRA KUnst, Cultuur en Erfgoed.

5.3

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

5. Sport, cultuur en recreatie

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

De gemeente heeft geen wettelijke verplichting ter stimulering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. De gemeente heeft als
centrale doelstelling dat het cultuurbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad. 

Financiële verschillen:

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie 
en cultuurparticipatie

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen I -4.744 -4.643 101 V 286 292 6 V 107 V

Totaal exploitatie -4.744 -4.643 101 V 286 292 6 V 107 V

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - - - 30 30 - -

Totaal reserves - - - 30 30 - -

Totaal -4.744 -4.643 101 V 316 322 6 V 107 V

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -                      -                      -                      
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 P. Schot                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Musea

5. Sport, cultuur en recreatie

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische
archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet van
toepassing is.

Binnen dit taakveld is er wel sprake van een verbonden partij, zijnde de stichting Uiver Constellation. Met de deelname in deze stichting
heeft de gemeente samen met andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation verkregen, waarmee
de stichting destijds heeft bijgedragen aan het behoud van het Aviodrome voor Lelystad. 

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

5.4

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

0
0%
0%

Stichting Uiver Constellation-
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -                      -                      -                      
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 P. Schot                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Cultureel erfgoed

5. Sport, cultuur en recreatie

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in
Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente
Lelystad financiert in dit kader wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten of manifestaties op het gebied van
erfgoed (gezien de beperkte omvang maken deze lasten onderdeel uit van de overige taakvelden binnen cluster 5). Er is over gegaan tot
de aankoop van Oostvaardersdijk 15, zodat er op het Werkeiland een informatiepunt kan worden ingericht met museale functie. De
hieraan verbonden lasten zullen worden opgenomen in dit taakveld.

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In 2019 zijn aanwijzingprocedures doorlopen voor de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De definitieve besluitvorming vindt
plaats in 2020.

Er heeft onderzoek plaats gevonden naar de mogelijkheden voor een museale functie voor de het pand Oostvaardersdijk 15. 

5.5

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

0
0%
0%

-Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -2.367 -2.393 -26 
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 P. Schot                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Media

5. Sport, cultuur en recreatie

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van
bibliotheekwerk. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een goede
en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van
een adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie. 

Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit
van de lokale omroep te waarborgen. Met haar informatieve programma’s heeft Radio Lelystad een intermediairfunctie tussen de
bevolking en het lokale stichting- en verenigingsleven, met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid. 

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Er is subsidie verleend aan:

- de stichting FlevoMeer Bibliotheek voor het uitvoeren van het bibliotheekwerk in Lelystad;
- de stichting Radio Lelystad voor de uitvoering van de publieke lokale omroep in Lelystad.

5.6

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Gemeentelijk
[ 100 % ]
[ 0 % ]

-Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Financiële verschillen:

5.6 Media

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen I -2.367 -2.393 26 N - - - 26 N

Totaal exploitatie -2.367 -2.393 26 N - - - 26 N

Totaal -2.367 -2.393 26 N - - - 26 N

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Groenonderhoud 
Als gevolg van capaciteitsproblemen zijn resultaatverplichtingen in het groenonderhoud niet gehaald en 
ook niet betaald.         

Niet ingevulde vacatures 
Als gevolg van moeilijk vervulbare vacatures zijn de personeelskosten lager uitgevallen dan begroot. 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -7.838 -7.189 649 
Baten 137 212 75 

Aard activiteiten: 
 N. den Os Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor 
inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op het Kwaliteits
StructuurPlan (KSP).

-

Groenbeheerplan parken (2015)

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Wettelijk
[ 20 % - 40 %]

[ 0 % ]

Integrale nota armoedebeleid en schuldhulpverlening Lelystad

Bosbeleidsplan (2019)
Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (2002)
Speelruimtebeleidsplan (2013)
Meerjarenraming (MJR 2015)

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Uitgangspunt voor het groenonderhoud zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KSP. Afgelopen jaar zijn er, als gevolg van
capaciteitsproblemen bij zowel onze eigen dienst als bij derden, achterstanden in het groenonderhoud ontstaan waardoor niet altijd aan
het gewenste kwaliteitsbeeld is voldaan. 

In 2019 was er een enorme toename van overlast door de eikenprocessierups. 

In tegenstelling tot de verwachting is er afgelopen jaar meer overlast van blauwalg geweest in 't Bovenwater. Met het waterschap heeft
hierover afstemming plaatsgevonden en zij verkennen in samenspraak met de kankbordgroep 't Bovenwater de maatregel baggeren.
Baggerspecie wordt gezien als één van de mogelijke oorzaken van het probleem.

Afgelopen jaar was het tweede jaar voor de uitvoering van het plan van aanpak om de schimmelziekte essentaksterfte te bestrijden. Dit
tweede jaar heeft de nadruk gelegen op het inplanten van eerder deels gekapte bosvakken met aandacht voor bomen en struiken welke
klimaatbestendiger zijn en een meerwaarde kunnen geven aan biodiversiteit. 

Dit jaar heeft een actualisatie van het bosbeleidsplan plaatsgevonden en deze is in december door de raad vastgesteld.

5.7

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Financiële verschillen:

5.7 Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Groenonderhoud I -1.536 -992 544 V - - - 544 V

Niet ingevulde vacatures I -1.709 -1.560 149 V - - - 149 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -4.593 -4.637 44 N 137 212 75 V 31 V

Totaal exploitatie -7.838 -7.189 649 V 137 212 75 V 724 V

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - - - 72 20 52 N 52 N

Totaal reserves - - - 72 20 52 N 52 N

Totaal -7.838 -7.189 649 V 209 232 23 V 672 V

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo
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BBV indicatoren 
 

Definitie: Het percentage inwoners 
dat niet sport ten opzichte van het 
totaal aantal inwoners. 

Bron: RIVM – Zorgatlas 
 

Dit onderzoek wordt om de 4 jaar 
uitgevoerd. De indicator 
‘Percentage niet-sporters’ blijft 
gehandhaafd, echter de bron wordt 
aangepast. VWS en het RIVM 
hebben hierover afspraken 
gemaakt. Voortaan is de bron voor 
deze indicator de 
Gezondheidsenquête (CBS, 
RIVM).  

 

Aanvullende lokale indicatoren  

 

Definitie: Het Percentage 
omwonenden dat van mening is dat 
het (zeer) prettig recreëren is in 
Lelystad.  

Bron: Peiling Intomart onder 
omwonenden en de Gemeente 
Lelystad, Beeld van Lelystad. 

Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 

 

 

 

 

 

Definitie: het percentage 
omwonenden dat het er (helemaal) 
mee eens is dat het ideaal wonen is 
in Lelystad als je kinderen hebt.  

Bron: Peiling Intomart onder 
omwonenden en de Gemeente 
Lelystad, Beeld van Lelystad. 

Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 

 

 

 

 

  

2013 2016 2018

Lelystad 41 32 48
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Percentage omwonenden dat van mening is dat 
het (zeer) prettig recreeëren is in Lelystad
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2012 2016

Flevoland 51,5 51,9
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Nederland 46,6 48,7
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Definitie: Percentage inwoners dat 
naar eigen mening in voorgaande 
jaar actief is geweest om de buurt te 
verbeteren.  

Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, 
Leefbaarheid en Veiligheid. 

Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 

 

 

 

 

 

Definitie: Percentage inwoners dat 
zich medeverantwoordelijk voelt 
voor de leefbaarheid van de buurt.  

Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, 
Leefbaarheid en Veiligheid. 

Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 

 

 

 

 

 

Definitie: Het percentage van de 
inwoners van de gemeente dat 
(zeer) tevreden is over het aanbod 
van de culturele voorzieningen. 

Bron: Cultuur-peiling Gemeente 
Lelystad. 

(wordt elke 4 jaar uitgevoerd, 
nieuwe cijfers komen in q2 2020 in 
de besluitvorming) 

  

2011 2013 2015 2017

Lelystad 22,60 29,28 32,60 32,60

 -
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Percentage inwoners dat naar eigen mening in 
voorgaande jaar actief is geweest om de buurt te 

verbeteren

2011 2013 2015 2017

Lelystad 87,20 90,59 87,90 88,00
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6. Sociaal Domein 

 

De taakvelden binnen het cluster ‘6. Sociaal domein’ hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, 
de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de Wmo en de Jeugdhulp. In de 
tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten.  

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over 
de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke 
portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2019 binnen 
dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen 
beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren. 

  

6.  Sociaal domein

Bedragen x €1.000

Lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -9.934 -1.623 -11.558 -10.370 1.187

6.2 Wijkteams -3.016 29 -2.988 -3.120 -132

6.3 Inkomensregelingen -47.267 725 -46.542 -45.517 1.026

6.4 Begeleide participatie -6.807 -463 -7.270 -6.897 373

6.5 Arbeidsparticipatie -5.006 -2.342 -7.348 -6.375 973

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -2.508 -300 -2.808 -2.032 776

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -13.136 -1.084 -14.221 -17.264 -3.044

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -19.163 -10.049 -29.212 -32.181 -2.969

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ -764 253 -511 -544 -33

6.82 Ge-escaleerde zorg 18- -3.154 644 -2.510 -2.861 -351

Totaal lasten -110.756 -14.212 -124.967 -127.162 -2.194

Baten

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 33 -4 29 7 -22

6.2 Wijkteams - - - - -

6.3 Inkomensregelingen 36.527 922 37.449 36.901 -548

6.4 Begeleide participatie - - - - -

6.5 Arbeidsparticipatie - 133 133 310 177

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) - - - - -

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 920 -400 520 742 222

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - - - -14 -14

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 75 725 800 1.254 454

6.82 Ge-escaleerde zorg 18- - - - - -

Totaal baten 37.555 1.377 38.932 39.199 268

Totaal 6.  Sociaal domein -73.201 -12.835 -86.036 -87.962 -1.926

Primitieve 
begroting

Wijzigingen Totaal 
begroting

Rekening Verschil
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Duiding taakvelden binnen dit cluster 
 

 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -11.558 -10.370 1.187 
Baten 29 7 -22 

Aard activiteiten: 
 N. den Os                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Samenkracht en burgerparticipatie

6. Sociaal domein

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Om de diverse wettelijke taken binnen dit cluster uit te kunnen voeren zijn algemene sociale basisvoorzieningen een belangrijke
randvoorwaarde. Deze algemene voorzieningen hebben een (indirecte) relatie met de overige 9 taakvelden binnen dit cluster en zijn
gericht zijn op het (kunnen blijven) meedoen van inwoners. 

Gemeentelijk
[ 20 % - 40 %]

[ 0 % ]

-
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die samenhangen met de sociale basis, die gericht is op de participatie van inwoners en een

gezonde opvoed- en opgroeiomgeving voor kinderen en jongeren. Deze basisvoorzieningen zijn in principe voor iedereen toegankelijk en
hiermee kan worden voorkomen dat er (op termijn) er zwaardere vormen van ondersteuning nodig zijn. 

Het gaat in dit taakveld om de inzet in 2019 op de volgende onderdelen:
Welzijnswerk in de wijk (www.welzijnlelystad.nl)
Welzijn Lelystad ondersteunt en faciliteert inwoners op tal van terreinen. Daarnaast organiseert Welzijn Lelystad diverse activiteiten in
de wijken en in MFA's., zoals ontmoetingsactiviteiten voor ouderen.

Mensen Maken de Buurt
Steeds meer Lelystedelingen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontwikkelen. In dit kader is ook de ideeenmakelaar actief. Voor
deze activiteiten wordt niet alleen ruimte geboden maar tevens worden deze initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. De afgelopen jaren
is het aantal initiatieven onder de noemer van 'Mensen Maken de Buurt' sterk toegenomen, van initiatieven primair gericht op verhoging
van de gebruikswaarde van de fysieke leefomgeving tot initiatieven die bijdragen aan de versterking van de sociale structuur en
participatie. 

Mantelzorgondersteuning / vrijwilligerswerk
Naast een brede inzet binnen het algemene welzijnswerk faciliteert Welzijn Lelystad ook mantelzorgers én vrijwilligers. Er is een breed
ondersteuningsaanbod ten behoeve van mantelzorgers en er is een vrijwilligerscentrale, waar vraag en aanbod bij elkaar worden
gebracht. Ook wordt de inzet van zorgvrijwilligers gestimuleerd.

Maatschappelijke dienstverlening /schuldhulpverlening/preventief armoedebeleid
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. Het gaat daarbij
naast het algemene maatschappelijke werk om de inzet op schuldhulpverlening, ondersteuning bij budgetbeheer en
beschermingsbewind. Daarnaast hebben inwoners de mogelijkheid om de hulp in te roepen van sociaal raadslieden of een
gezinscoach/gezinsadviseur. Ook zijn er mogelijkheden voor buurtbemiddeling en heeft MDF de beschikking over gekwalificeerde
vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden op diverse terreinen. 

In het Programmaplan Sociaal Domein 2020, onderdeel Wmo is meer uitgebreide informatie te vinden over de activiteiten die in dit kader
zijn/worden uitgevoerd. 

Preventieve inzet jeugd
Er is informatie en advies beschikbaar voor ouders en jeugdigen gericht op het gewone opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Tevens zijn
er lichte vormen van opvoedsteun en preventieve hulp beschikbaar zoals schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk op straat. Met de
inzet wordt voorkomen dat normale opgroei- en opvoedvragen uitgroeien tot (ernstige) problemen en kan worden voorkomen dat een
beroep op jeugdhulp noodzakelijk wordt.

6.1

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

 Integrale nota armoedebeleid en schuldhulpverlening Lelystad 
 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 
Programmaplan Sociaal Domein 2020, onderdeel Wmo.
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Algemene voorzieningen Wmo 
Op de overige onderdelen binnen de Wmo (o.a. algemene voorzieningen en uitvoeringskosten) is de 
afwijking ten opzichte van de begroting relatief gering met €13.550. Binnen dit taakveld is er een voordeel 
van €167.026 en staat tegenover een nadeel van €153.476 in taakveld 6.2.   
   

Bijstelling rijksbijdrage en post onvoorzien 
In het Programmaplan Sociaal Domein onderdeel Wmo 2019 is rekening gehouden met een neerwaartse 
bijstelling van de rijksbijdrage van €200.000. In de septembercirculaire 2019 bleek dat er wel sprake was 
van een neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage, maar eveneens werd de loon- en prijscompensatie 
toegevoegd. Per saldo was hierdoor geen sprake van een neerwaartse bijstelling, maar een positieve 
bijstelling van €445.000. De bijstelling van de rijksbijdrage is daarmee €645.000 voordeliger dan 
verwacht. 

In het genoemde Programmaplan werd daarnaast nog uitgegaan van een post onvoorzien. Op deze post 
wordt geen specifiek beroep gedaan wat een voordeel oplevert van €281.000 die bij het totaalresultaat 
van de Wmo betrokken wordt.  

Maatschappelijke begeleiding statushouders 
Conform artikel 18 van de Wet inburgering voorziet het college in de maatschappelijke begeleiding van 
inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Deze middelen worden vertrektaan de hand 
van het aantal inburgeringsplichtige in de gemeente. In de meicirculaire 2019 heeft de Gemeente Lelystad  
€ 99.540 toegekend gekregen. In 2019 zijn 3 inburgeringstrajecten ad. € 7.110. Dit betekent dat er € 
92.430 over wat nog niet benut is. Dit bedrag wordt via een beslispunt in de jaarrekening 2019 
doorgeschoven naar 2020.  

Financiële verschillen:

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Algemene voorzieningen Wmo I -1.356 -1.189 167 V - - - 167 V

Bijstelling rijksbijdrage en post onvoorzien I -926 - 926 V - - - 926 V

Maatschappelijke begeleiding statushouders I -100 -7 92 V - - - 92 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -9.176 -9.175 1 V 29 7 22 N 21 N

Totaal exploitatie -11.558 -10.370 1.187 V 29 7 22 N 1.165 V

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - -51 51 N 773 736 37 N 88 N

Totaal reserves - -51 51 N 773 736 37 N 88 N

Totaal -11.558 -10.421 1.136 V 802 743 59 N 1.077 V

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Algemene voorzieningen Wmo 
Zie integrale toelichting "Algemene voorzieningen Wmo" bij taalveld 6.1.     

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -2.988 -3.120 -132 
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 N. den Os                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Wijkteams

6. Sociaal domein

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning,
waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. Dit taakveld vormt het voorportaal bij de uitvoering van deze wet. In de uitvoering van de Jeugdwet wordt er ingezet
op de 'jeugd- en gezinsteams', welke ook een voorportaalfunctie vervullen (begrotingstechnisch maken deze teams onderdeel uit van
taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-).

Wettelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

-
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Sociaal Wijkteams
De toegang voor alle ondersteuningsvragen in het kader van de Wmo verloopt via de Sociaal Wijkteams. De Sociaal Wijkteams hebben
in 2019 circa 2655 ondersteuningsplannen opgesteld. 

Administratieve verwerking van beschikkingen en financiering van maatwerkvoorzieningen 
De administratieve taken zijn in 2019 deels uitgevoerd door de gemeente en deels belegd bij een externe partij. Er zijn in 2019
voorbereidingen getroffen om het administratieve proces voor zowel Wmo als jeugdhulp met ingang van 2020 op een uniforme en
efficiënte manier in te richten.  

6.2

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 

Financiële verschillen:

6.2 Wijkteams

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Algemene voorzieningen Wmo -2.950 -3.103 153 N - - - 153 N

Niet toegelichte kleine verschillen I -38 -17 21 V - - - 21 V

Totaal exploitatie -2.988 -3.120 132 N - - - 132 N

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - - - 38 16 22 N 22 N

Totaal reserves - - - 38 16 22 N 22 N

Totaal -2.988 -3.120 132 N 38 16 22 N 154 N

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -46.542 -45.517 1.026 
Baten 37.449 36.901 -548 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

GR IJsselmeergroep

Integrale nota armoedebeleid en schuldhulpverlening Lelystad

Nota Op weg met Werken naar Vermogen 2011
Nota Werk in Uitvoering 2012
Businessplan Social Firm
Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

6.3 Inkomensregelingen

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Bijstandsuitkeringen - Participatiewet
Het betreft hier de inwoners van Lelystad die recht hebben op een inkomen in het kader van de Participatiewet en de IOAW, gedurende
de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. In 2019 is gemiddeld aan 2121 klanten (exclusief
Loonkostensubsidie) een uitkering Participatiewet verstrekt. Het rijksbeleid voor het krijgen van een Wajong-uitkering is met ingang van
2015 aangescherpt voor nieuwe aanvragen, wat maakt dat de instroom in de gemeentelijke bijstandsuitkeringen in de aankomende jaren
verder toe zal nemen. De inzet van de gemeente is erop gericht inwoners zoveel mogelijk te laten uitstromen naar betaald werk en het
bevorderen van maatschappelijke participatie. De inzet van de gemeente op het gebied van maatschappelijke participatie en reïntegratie
maken onderdeel uit van taakvelden '6.4 Begeleide participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.

Bijstandsverlening zelfstandigen - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004
Het toekennen van bijstand / uitkering aan de gevestigde zelfstandige die niet over de middelen beschikt om te voorzien in de algemeen
noodzakelijke kosten van het bestaan, alsmede het verstrekken van kapitaal aan ondernemers die dit op andere wijze niet gefinancierd
krijgen. Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in opdracht van de 6 gemeenten
in Flevoland.

Armoedebeleid 
Inwoners kunnen financiële ondersteuning krijgen wanneer zij rond moeten komen van een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau.
Daarnaast is vanuit het armoedebeleid ingezet op het voorkomen van overerving van armoede. Dit is gedaan door extra in te zetten op
het bestrijden van risicofactoren van armoede, waaronder gezondheidsachterstanden en onderwijsachterstanden. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Inwoners die onvoldoende inkomen en/of vermogen hebben komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gecombineerde
belastingaanslag van de gemeente. Het gaat hierbij met name om de kwijtschelding van de afvalstoffen- en de rioolheffing.

Jaarstukken 2019

6.3

Cluster: 6. Sociaal domein

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

Inkomensregelingen

6. Sociaal domein

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de participatiewet heeft de gemeente de wettelijke taak om uitkeringen te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet in hun
levensonderhoud kunnen voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Samen met andere vormen van
inkomensregelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, vormt dit taakveld het grootste onderdeel
uit de gemeentebegroting. Er bestaat een duidelijke relatie met de taakvelden '6.1 Samenkracht en burgerparticipatie', '6.4 Begeleide
participtatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.
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Rijksbijdrage BUIG 
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de 
uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende 
ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS). De rijksbijdrage is bij de definitieve 
vaststelling in oktober 2019 naar beneden bijgesteld. De oorzaak hiervan is de landelijke trend van 
dalende klantenaantallen, die ook lokaal zichtbaar is. De bijstelling betekent een nadeel van €183.173 
ten opzichte van de begroting.         

Bijstandsuitkeringen BUIG 
In de begroting 2019 is uitgegaan van een gemiddeld aantal klanten van 2.350 (inclusief LKS klanten) 
met een gemiddelde prijs van ca. €14.200,- per klant (bron: Ministerie SZW). Totaalbedrag verwachte 
uitkeringslast €33.158.503,-. Gedurende 2019 is reeds gemeld dat het aantal klanten lager uitvalt in 2019. 
De instroom van het aantal klanten is gedaald terwijl de uitstroom op peil is gebleven. De gemiddelde 
prijs stijgt parallel van €14.200 naar €14.450 per klant (bron: Ministerie SZW). De realisatie 2019 is 
gemiddeld 2.121 klanten exclusief LKS met een gemiddelde prijs van ca. €14.350 en er is €982.904 
loonkostensubsidie verstrekt. Het totale voordeel op de BUIG uitkeringen bedraagt hiermee €1,74 mln. 

Terugvorderingen uitkering BUIG en Voorziening dubieuze debiteuren 
Het aantal opgelegde terugvorderingen is in 2019 lager dan werd verwacht. Het risico van de 
oninbaarheid van deze en eerder opgelegde vorderingen is afgedekt door de ophoging van het saldo van 
de voorziening dubieuze debiteuren. Met deze extra storting is het toekomstige risico van het financieel 
op kunnen vangen van het verwachte oninbare deel op de vorderingen debiteuren in het sociale domein 
beperkt. Het lager aantal terugvorderingen kan onder meer verklaard worden door toenemende aandacht 
voor fraudepreventie, wat wordt bevestigd door een besparing vanwege niet toegekende uitkeringen. 

Minimabeleid 
Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke bijzondere kosten voor inwoners die niet in staat 
zijn deze kosten zelf te voldoen. Er is hierop voor €159.000 meer beroep gedaan. Daarnaast blijven de 
geraamde baten uit opgelegde terugvorderingen achter op de verwachtingen. Een terugvordering 
ontstaat voornamelijk door het verstrekken van leenbijstand. Deze twee redenen zorgen voor een 
budgetoverschrijding op het onderdeel minimabeleid / inkomensondersteuning van totaal is €337.000.  

Uitvoeringskosten BUIG 
De werkelijke personele kosten binnen het sociaal domein (cluster 6) zijn gedurende 2019 anders 
geweest dan begroot hierdoor ontstaan binnen dit cluster op verschillende taakvelden grotere afwijkingen 
die niet los van elkaar gezien kunnen worden. In 2020 zal de structurele doorwerking bekeken worden en 
de benodigde technische wijzigingen in de begroting worden doorgevoerd. 

 
  

Financiële verschillen:

6.3 Inkomensregelingen

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Rijksbijdrage BUIG I - - - 33.175 32.992 183 N 183 N

Bijstandsuitkeringen BUIG I -33.159 -31.417 1.741 V - - - 1.741 V

Terugvorderingen uitkering BUIG en Voorziening dubieuze debiteurenI -300 -774 474 N 1.200 725 475 N 950 N

Minimabeleid I -3.751 -3.922 171 N 444 278 166 N 337 N

Uitvoeringskosten BUIG I -4.397 -4.606 209 N - - - 209 N

Uitvoering BBZ I -1.265 -882 383 V 991 802 190 N 193 V

Bedrijfsvoering Zelfstandigenloket Flevoland I -1.790 -2.438 648 N 1.639 2.105 466 V 183 N

Kw ijtscheldingen belastingen I -1.504 -1.602 98 N - - - 98 N

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren ZLF I - 541 541 V - - - 541 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -377 -416 40 N - 0 - 40 N

Totaal exploitatie -46.542 -45.517 1.026 V 37.449 36.901 548 N 477 V

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - - - -68 -68 - -

Totaal reserves - - - -68 -68 - -

Totaal -46.542 -45.517 1.026 V 37.381 36.833 548 N 477 V

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo
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Uitvoering BBZ & Bedrijfsvoering Zelfstandigenloket Flevoland 
"De onderdelen Uitvoering Bbz en bedrijfsvoering ZLF moeten in relatie met elkaar bekeken worden 
omdat allen het Zelfstandigenloket Flevoland betreffen. Per saldo sluit het ZLF het jaar af met een 
voordeel van €458.000. Zie hieronder een toelichting. 

Bbz: zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf 
bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz). De Bbz is een open einde regeling. In 2019 zijn meer rentedragende leningen 
verstrekt. De lasten voor de bruto uitkeringen levensonderhoud maar ook het beroep op de 
schuldhulpverlening door zelfstandigen zijn daarentegen lager. Per saldo leidt dit tot een lagere last. Wel 
is meer rijksbijdrage met betrekking tot 2019 ontvangen. Per saldo sluit de uitvoering van de Bbz met een 
voordeel van €641.000. 

Bedrijfsvoering ZLF: de lasten voor de deelnemende gemeenten worden in rekening gebracht, zo ook de 
bijdrage van Lelystad. Zowel de lasten als baten lagen op een hoger niveau als gevolg van een hoger 
activiteitenniveau dan verwacht. Per saldo is sprake van een voordeel van €144.000.   

Kwijtscheldingen belastingen  
Inwoners die onvoldoende inkomen en/of vermogen hebben komen in aanmerking voor kwijtschelding 
van de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. In 2019 heeft dat voor met name bij de 
rioolheffing (k€ 65) en afvalstoffen (k€ 51)  geleid  tot een nadeel. Daarnaast zijn een aantal andere kleine 
afwijking wat leidt tot een totaal nadeel van € 98.000. 

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren ZLF 
Jaarlijks wordt er een berekening gemaakt om de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren ZLF te 
bepalen. De berekening 2019 van de voorziening komt uit op € 1.175.649,15. Het saldo boven het 
benodigde bedrag valt daarom vrij in het resultaat.  
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Wet sociale werkvoorziening 
De GR IJsselmeergroep voert (o.a. voor de gemeente Lelystad) de WSW uit. Zij ontvangt hiervoor de 
rijksbijdrage die de deelnemende gemeenten ontvangen alsook een bijdrage per gemeente voor 
uitvoeringskosten. Deze laatste wordt bepaald op basis van het aantal sw-ers per deelnemende 
gemeente. Nu instroom in de WSW niet meer mogelijk is en er nog wel enige uitstroom plaatsvindt, daalt 
het aantal sw-ers. Met deze daling, neemt ook de te betalen ambtelijke bijdrage voor de GR 
IJsselmeergroep af en dit leidt tot lagere lasten in  2019. 

Daarnaast is er in de programmabegroting 2018-2021 voor het jaar 2019 €215.000 aan de begroting 
toegevoegd om een eventueel tekort op de WSW bij de GR IJsselmeergroep op te vangen. De Wsw 
wordt de komende jaren namelijk afgebouwd en dit gebeurt financieel sneller dan de geprognosticeerde  
afname van het aantal medewerkers binnen de Wsw. Dit zorgt - naast de jaarlijkse krimpende bijdrage 
per gerealiseerde arbeidsplaats (uitgedrukt in arbeidsjaren) - voor financiële uitdagingen. In 2019 kan de 

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -7.270 -6.897 373 
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Implementatie plan Social Firm (raadsbehandeling begin 2019)
Businessplan Social Firm

Wettelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

GR IJsselmeergroep
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
De doorontwikkeling van Concern voor Werk naar een sociale onderneming is in najaar 2019 met de raden van de deelnemende
gemeenten besproken. De besluitvorming van de structuurwijziging van de GR, van openbaar lichaam naar bedrijfsvoeringsorganisatie,
is bij de drie betrokken raden afgerond. De nieuwe GR is vanaf 1 januari 2020 gestart. Het uittreden van de gemeente Zeewolde uit de
GR IJsselmeergroep is formeel en financieel afgerond. De uittredevergoeding bedroeg € 192.000. De daling van het aantal medewerkers
sociale werkvoorziening daalt conform verwachting.  
Mede door de goede operationele resultaten van het Concern voor Werk, het LIV (Lage Inkomensvoordeel) en de bijgestelde WSW
subsidie n.a.v. de septembercirculaire zal het begrote tekort van 572K binnen de GR substantieel lager uitvallen. 

6.4

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Begeleide participatie

6. Sociaal domein

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende
taakvelden: 

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben)
- Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening)
- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering)

De gemeente geeft uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening via de GR IJsselmeergroep waarin ook Noordoostpolder en Urk
participeren (de gemeente Zeewolde heeft hun deelname aan de GR IJsselmeergroep in 2019 beëindigd). Na besluitvorming in de drie
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is de GR IJsselmeergroep per 01-01-2020 omgezet in een bedrijfsvoeringsorganisatie.

De Wsw wordt de komende jaren afgebouwd en dit gebeurt financieel sneller dan de geprognosticeerde afname van het aantal
medewerkers binnen de Wsw. Dit zorgt - naast de jaarlijkse krimpende bijdrage per gerealiseerde arbeidsplaats (uitgedrukt in
arbeidsjaren) - op middellange termijn voor financiële uitdagingen. Op verzoek van de raad is er gekeken naar mogelijke
oplossingsrichtingen en zijn er scenario's uitgewerkt over het oprichten van een regionale social firm. 

Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.5 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde
uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden
uitgevoerd.

Financiële verschillen:

6.4 Begeleide participatie

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Wet sociale w erkvoorziening -7.270 -6.896 373 V - - - 373 V

Totaal exploitatie -7.270 -6.897 373 V - - - 373 V

Totaal -7.270 -6.897 373 V - - - 373 V

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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GR IJsselmeergroep het tekort nog via het eigen vermogen opvangen zodat een extra bijdrage vanuit de 
gemeenten en daarmee beroep op deze middelen niet nodig is. 

Genoemde twee redenen leiden tezamen tot een voordeel op de uitvoeringslasten van €373.000 van de 
WSW. 
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -7.348 -6.375 973 
Baten 133 310 177 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                                Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Nota VB Nieuwe Banen 2016

Implementatie Beschut Werken 2017
Businessplan Social Firm
Bestedingsnota re-integratiegelden participatiebudget 2019
Implementatieplan Social firm (raadsbehandeling eind 2018)

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

GR IJsselmeergroep
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In-, door- en uitstroom
De re-integratieactiviteiten van de gemeente Lelystad zijn ondergebracht bij het Werkbedrijf Lelystad BV. Ultimo 2019 zijn 722 cliënten
gestart in een re-integratievoorziening en zijn er 351 plaatsingen in betaald werk gerealiseerd. Hiermee hebben wij de jaardoelstelling, het 
vervullen van 300 vacatures, in ruime mate gehaald (realisatie van 117%). Ultimo 2019 hebben 589 cliënten een traject in de
verschillende routes. Dit is 98% van het afgesproken continue volume. 
Jaarlijks wordt de duurzaamheid van de plaatsingen gemeten. Onder duurzame uitstroom wordt verstaan dat een cliënt minimaal een
halfjaar en een dag volledig uit de uitkering is. Over het meetjaar 2018 was 84% van de plaatsingen duurzaam. Het percentage
plaatsingen dat (nog) gedeeltelijk gebruik maakte van een uitkering was 5%. Het percentage niet duurzame uitstroom bedroeg 11%.
Project Toeleiding Langdurig Werklozen
Het doel van dit project is om bijstandsgerechtigden die langer dan 3 jaar werkloos zijn extra ondersteuning en scholing te bieden om

(weer) aan de slag te gaan bij een werkgever. De belangrijkste hiervan waren het WijkLeerbedrijf Zorg, een maatwerk sollicitatietraining,
extra persoonlijke coaching en een basisopleiding Logistiek voor Inditex. In totaal zijn 187 cliënten actief in dit project. In totaal zijn 25
cliënten vanuit dit project uitgestroomd naar betaald werk. 
Project Nieuwe Banen
30 kandidaten zijn geplaatst in dit project. Deze kandidaten worden gemonitord door TNO en Windesheim. Hiernaast zijn door TNO de
evaluaties van het project en de eindrapportage afgerond. De winstpunten van het project Nieuwe Banen gaan verder dan het aantal
geplaatste kandidaten in een traject Nieuwe Banen. De methodiek heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de omslag naar vraaggericht 
werken. Daarnaast is de ontwikkeling van Maatschappelijke Banen zeker een exponent van het project Nieuwe Banen. 
Inditex en Simei
Ook in het eerste halfjaar zijn door het samenwerkingsverband gemeente Almere, gemeente Lelystad en UWV kandidaten voor Inditex
geworven en geselecteerd. De kandidaten hebben een basisopleiding Logistiek Medewerker gevolgd bij Scala/MBO College Lelystad. In
totaal zijn door het samenwerkingsverband 129 kandidaten voorgedragen, waarvan er 62 een dienstverband voor onbepaalde tijd hebben
gekregen. Het aandeel Lelystadse kandidaten hierin was 49, waarvan er 14 een dienstverband hebben gekregen. 15 afgewezen
kandidaten zijn door Werkbedrijf Lelystad doorbemiddeld naar andere werkgevers in de logistiek. Beide samengevoegd is een
succespercentage van 58%. Voor Simei – businesspartner en strijkcentrale van Inditex – zijn in de afgelopen periode, samen met UWV,
29 kandidaten voorgesteld, waarvan er 19 een dienstverband kregen. Hiervan waren 9 cliënten van het Werkbedrijf Lelystad.  
Statushouders: Ultimo september 2019 hadden 50 statushouders een geïntegreerd traject richting betaald werk. Na het succesvolle
proefproject Taal op de Werkvloer heeft dit project een structureel vervolg gekregen. 
Project Lelytalent
Tot en met het derde kwartaal zijn de in 2018 gestarte studenten begonnen aan hun stageperiode van 20 weken. Hiernaast zijn twee
groepen inmiddels actief in de opleidingsbedrijven om in de bedrijven zelf onderwijs te volgen (hybride leren) dat gericht is op het
aanleren van basale werknemers-vaardigheden en vakvaardigheden. In totaal zitten er 70 studenten in het project. 
WijkLeerbedrijf Zorg: Lelystad heeft een WijkLeerbedrijf Zorg. Samen met ROC Flevoland, Calibris Advies en drie grote zorgorganisaties
in de stad, Woonzorg Flevoland, Coloriet en Triade Vitree, sloot het Werkbedrijf Lelystad een convenant om 20 bijstandscliënten in een
BBL-traject op te leiden voor de zorg met de garantie voor een baan na één jaar. Van de 24 voorgestelde kandidaten zijn er 19
geselecteerd.
Lelystad Akkoord
Het Lelystad Akkoord organiseerde wederom een aantal activiteiten voor de vrienden van het Lelystad Akkoord. Zo vond de traditionele
leerwerkverkiezing plaats en was er het rondetafelgesprek met Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland. Naast een Masterclass over
de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is er met Google een bustour georganiseerd om inwoners en ondernemers te leren hoe om te
gaan met social media.

6.5

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Arbeidsparticipatie

6. Sociaal domein

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende
taakvelden: 

- Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben)
- Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening)
- Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering)
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Bijstelling rijksbijdrage 
De mei- en septembercirculaire 2019 resulteren in een positieve bijstelling van de rijksbijdrage voor re-
integratie die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds. Deze middelen zijn aan het budget 2019 
toegevoegd. Door de onzekerheid bij aanvang van 2019 over de omvang van deze middelen, zijn deze 
niet meegenomen in het Programmaplan Sociaal domein onderdeel Participatie waardoor hier geen 
uitgaven tegenover staan.         

Aandeel Werkbedrijf Lelystad 
Door het Werkbedrijf Lelystad (WBL) is binnen de toeleiding naar werk op onderdelen minder uitgegeven 
dan in het Programmaplan sociaal domein onderdeel Participatie 2019 is beschreven. Binnen een aantal 
projecten kon het verwachte aantal kandidaten niet worden gehaald. Daarnaast is een minder groot 
beroep gedaan op de maatwerkvoorzieningen en de werkgeversbijdrage. Tot slot had het Werkbedrijf 
Lelystad een schuld aan een partij welke in 2019 definitief failliet is verklaard door de curator zonder dat 
de schuld bij het WBL is opgeëist. Deze vrijval is door het Werkbedrijf terugbetaald aan de gemeente. Al 
deze factoren tezamen levert een voordeel op van €350.000. 

Europees Sociaal Fonds (ESF) 
Voor het geleiden van mensen naar werk wordt een ESF subsidie ontvangen. Dit wordt deels uitgevoerd 
door de gemeente Almere en deels door de gemeente Lelystad. De deelnemende gemeenten - 
waaronder Lelystad - betalen hiervoor een vergoeding. Daarnaast zijn kosten gemaakt voor het project 
TNO Nieuwe Banen. Doordat niet al deze kosten begroot waren, ontstaat aan de lastenkant een afwijking 
van €116.000.  

Aan de batenkant ontstaat een voordeel van €167.000 met drie oorzaken die niet in de begroting waren 
opgenomen. Ten eerste was geen rekening gehouden met de ESF Sits subsidie voor 2019 (€110.000). 
Ten tweede is meer reguliere ESF-subsidie over 2018 ontvangen in 2019 dan verwacht (€35.000). Tot 
slot heeft Lelystad voor uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de reguliere ESF subsidie (2019) 
een bijdrage ontvangen van de deelnemende gemeenten van €22.000.  

Per saldo ontstaat op dit onderdeel een voordeel van €51.000.   

Personele kosten 
Binnen dit taakveld is er sprake geweest van vacatures. Daarnaast zijn werkelijke personele kosten 
binnen het sociaal domein (cluster 6) gedurende 2019 anders geweest dan begroot hierdoor ontstaan 
binnen dit cluster op verschillende taakvelden grotere afwijkingen die niet los van elkaar gezien kunnen 
worden. In 2020 zal de structurele doorwerking bekeken worden en de benodigde technische wijzigingen 
in de begroting worden doorgevoerd. 
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Woningaanpassingen incl. verhuiskosten & Rolstoelen & Scootmobielen 
De realisatiecijfers voor het gebruik van rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen zijn verdeeld 
over taakveld 6.6 en 6.71 opgenomen i.v.m. de splitsing tussen pgb en zin. Op totaalniveau (zin en pgb) 
is er sprake van een overschrijding van het budget van €1.423.000.  

De raad is gedurende 2019 via de reguliere cyclus geïnformeerd dat er een toename zichtbaar is in de 
kosten. Het gebruik van hulpmiddelen neemt toe en er is sprake van stijgende kosten voor 
woningaanpassingen. Als oorzaken hiervan wordt gezien de invoering van het abonnementstarief 
waarvan een aanzuigende werking uit gaat alsook de verdere vergrijzing en het feit dat ouderen steeds 
langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast zijn er vaker relatief duurdere woningaanpassingen doordat 
een passende andere woning moeilijk gevonden kan worden door krapte op de woningmarkt. Er wordt 
daarbij overigens steeds gezocht naar de goedkoopste adequate oplossing. 

Ondanks een verhoging van het budget in 2019 ten opzichte van 2018, is het budget ontoereikend om de 
toename in het gebruik op te vangen.        

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -2.808 -2.032 776 
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 N. den Os                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Programmaplan Sociaal Domein 2020, onderdeel Wmo.
Kadernota Sociaal domein 2019 - 2022
Beleidsplan Wonen Welzijn en Zorg in Lelystad 2016-2020

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

-
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Onder dit taakveld vallen de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen: woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen. Deze
voorzieningen zorgen er voor dat mensen met fysieke beperkingen zelfstandig kunnen blijven functioneren. Er zijn ca. 2.000 inwoners die
vanuit de Wmo de beschikking hebben over een rolstoel of scootmobiel.

6.6

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6. Sociaal domein

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning,
waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking
worden verstrekt. Er bestaat een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de
Wmo is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Wmo met de
daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.

Financiële verschillen:

6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO)

naar onderw erp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Woningaanpassingen incl. verhuiskosten I -1.052 -189 863 V - - - 863 V

Rolstoelen I -786 -382 404 V - - - 404 V

Scootmobielen I -970 -1.461 491 N - - - 491 N

Totaal exploitatie -2.808 -2.032 776 V - - - 776 V

Totaal -2.808 -2.032 776 V - - - 776 V

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -14.221 -17.264 -3.044 
Baten 520 742 222 

Aard activiteiten: 
 N. den Os                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

-Uitvoeringsplan Wmo 2019
Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Onder dit taakveld vallen de Wmo maatwerkdiensten die worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke
beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad. 

1. Huishoudelijke ondersteuning
Er zijn ruim 1.300 inwoners die in 2019 vanuit de Wmo huishoudelijke ondersteuning hebben ontvangen.

2. Ondersteuning thuis
Er is in 2019 vanuit de Wmo aan ruim 1.200 inwoners ondersteuning thuis geboden. Naast ondersteuning op het gebied van structuur en
dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het bevorderen, behouden en vergroten van zelfredzaamheid.

3. Dagbesteding
In 2019 hebben ca. 450 inwoners gebruik gemaakt van dagbesteding vanuit de Wmo. Deze dagbesteding biedt enerzijds een zinvolle
daginvulling en anderzijds zorgt dit voor ontlasting van de mantelzorger. 

4. Kortdurend verblijf / respijthuis
Er kan vanuit de Wmo kortdurend verblijf worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Het gaat dan om logeren in een instelling
gedurende maximaal drie etmalen per week. In 2018 is het respijthuis geopend. Hier kunnen inwoners tijdelijk verblijven zodat de
mantelzorger ontlast wordt en de ruimte krijgt zelf activiteiten te ontplooien. 

5. Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken
In 2019 was er een uitgebreide aanvullende ziektekostenverzekering beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Deze aanvullende
verzekering is met name aantrekkelijk voor inwoners met veel zorgkosten. In 2019 hebben ruim 2800 huishoudens gebruik gemaakt van
een aanvullende ziektekostenverzekering. 

6. Regiotaxi
Inwoners die minder mobiel zijn kunnen op grond van de Wmo in aanmerking komen voor een vervoerspas waarmee ze kunnen reizen
met de Regiotaxi. Het gaat hier om vervoer van deur tot deur. Eind 2018 is, in verband met het faillissement van het ziekenhuis,
afgesproken dat met deze vervoerspas naar de ziekenhuizen in Harderwijk en Almere gereisd mag worden. In 2019 is hier veelvuldig
gebruik van gemaakt. 

6.71

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

Maatwerkdienstverlening 18+

6. Sociaal domein

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en
ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van voorzieningen, die op basis van een beschikking
worden verstrekt. 

Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Wmo is
opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken binnen de daarvoor beschikbare
rijksmiddelen worden uitgevoerd.
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Aanvullende ziektekostenverzekering 
De verwachting voor 2019 was dat het aantal gebruikers van de aanvullende zorgverzekering voor 
chronisch zieken zou stijgen - net als in 2018. Om die reden is het budget in 2019 opgehoogd. Deze 
verdere groei heeft zich niet in de verwachte mate voorgedaan zodat een budgetonderschrijding van 
€139.000 ontstaat.          

Huishoudelijke ondersteuning Zin en Pgb 
Het gebruik van huishoudelijke ondersteuning (zin en pgb) is sterk toegenomen. De raad is over deze 
ontwikkeling eind mei 2019 geïnformeerd via een separate informatienota.  De toename wordt - naast 
vergrijzing en extra-muralisering - mede veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief per 
01-01-2019. De uitgaven stijgen hierdoor en komen aanzienlijk hoger uit dan het bedrag dat hiervoor is 
gereserveerd. De uiteindelijke overschrijding komt uit op €1.030.855. 

Dienstencheques 
Het gebruik van dienstencheques kent de afgelopen jaren een stijgende lijn maar blijft relatief beperkt. In 
2019 is het gebruik iets lager dan geraamd zodat een voordeel ontstaat van €31.048. 

Ondersteuning Thuis & Dagbesteding Zin en Pgb 
Ten aanzien van de ondersteuning thuis en dagbesteding (zin en pgb) zijn lumpsumafspraken gemaakt 
met de zorgaanbieders. Op het budget 2019 zal derhalve geen afwijking plaatsvinden. Wel wordt een 
marginale afwijking van €27.177 gemeld. Dit betreft een afwikkelingsverschil met betrekking tot eerdere 
jaren. Cliënten die gebruik maken van persoonsgebonden budget kunnen tot vijf jaar na inzet van het 
budget declaraties indienen. Voor deze nakomende kosten wordt jaarlijks een inschatting gemaakt die 
iets kan afwijken van de werkelijke kosten. 

Kortdurend verblijf incl. respijthuis 
In 2019 is er vanuit deze middelen subsidie verstrekt aan het respijthuis (€146.262). Er is daarnaast 
slechts marginaal gebruik gemaakt van de faciliteit Kortdurend Verblijf zodat een voordeel van €10.038 
ontstaat. 

  

Financiële verschillen:

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Aanvullende ziektekostenverzekering I -750 -611 139 V - - - 139 V

Huishoudelijke ondersteuning Zin en Pgb S -3.900 -4.931 1.031 N - - - 1.031 N

Dienstencheques I -200 -169 31 V - - - 31 V

Ondersteuning Thuis & Dagbesteding Zin en Pgb I -7.749 -7.722 27 V - 27 V

Kortdurend verblijf incl. respijthuis S -156 -146 10 V - - - 10 V

Projecten en uitvoeringskosten I -592 -561 31 V - - - 31 V

Regiotaxi I -830 -846 16 N 120 130 10 V 6 N

Eigen bijdragen I - - - 400 599 199 V 199 V

Rolstoelen, scootmobielen, w oningaanpassingen incl. verhuiskostenS - -2.199 2.199 N - 13 13 V 2.186 N

Niet toegelichte kleine verschillen I -43 -79 36 N - - - 36 N

Totaal exploitatie -14.221 -17.264 3.044 N 520 742 222 V 2.822 N

Reserves

Beschermd w onen I -725 -1.037 312 N - 312 N

Onttrekking reserve sociaal domein I - - - - 435 435 V 435 V

Niet toegelichte kleine verschillen -570 -570 - 1.279 1.279 - -

Totaal reserves -1.295 -1.607 312 N 1.279 1.713 435 V 123 V

Totaal -15.516 -18.871 3.356 N 1.799 2.455 657 V 2.699 N

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo
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Projecten en uitvoeringskosten 
Het project 'Ggz problematiek in de wijk' is conform het projectplan uitgevoerd, maar in een andere 
tijdsfasering. Door een wat latere start van het project waren enkele werkzaamheden vanuit 2018 
doorgeschoven naar 2019. Financiële afwijking is nihil.  

In het Programmaplan Sociaal Domein onderdeel Wmo 2019 is daarnaast een aparte reservering 
opgenomen die het, indien noodzakelijk, mogelijk maakt specifieke maatwerkoplossingen te bieden die 
niet vanuit het reguliere pakket geboden kunnen worden. In 2019 is er vanuit deze middelen voor afgerond 
€57.350 aan maatwerkoplossingen gerealiseerd zodat er nog €42.650 budget resteert.  

Voor de aanbesteding van de backoffice Wmo en Jeugdhulp die eind 2019 afgerond is, is extra capaciteit 
ingezet. Oude systemen werden uitgefaseerd terwijl gelijktijdig een nieuw systeem opgestart wordt. 
Gedurende een korte periode heeft dit geleid tot extra uitgaven (€11.548,18 nadelig).   

Per saldo leiden deze drie oorzaken tot een budgetonderschrijding op het onderdeel projecten en 
uitvoeringskosten van afgerond €31.000.        

Regiotaxi 
Het gebruik van het Wmo vervoer ligt redelijk in lijn met de verwachting in het Programmaplan Sociaal 
Domein onderdeel Wmo. Het gebruik van de regiotaxi is iets hoger dan begroot waarmee ook de eigen 
bijdragen iets hoger uitvallen. Per saldo is sprake van een geringe afwijking van ca. €6.000.  

Eigen bijdragen 
De inkomensafhankelijke eigen bijdrage is per 01-01-2019 door de rijksoverheid losgelaten. Iedere 
gebruiker van Wmo maatwerkvoorzieningen betaalt in 2019 een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 
persoon per vier weken. Deze stelselwijziging leidt onder andere tot minder inkomsten voor gemeenten. 
Voor 2019 gingen we er vanuit dat de inkomsten uit eigen bijdrage/abonnementstarief zouden halveren 
ten opzichte van 2018. Deze verwachting lijkt reëel. Omdat er in 2019 ook nog eigen bijdragen met 
betrekking tot 2018 zijn ontvangen ontstaat in 2019 een (incidenteel) voordeel ondanks lagere 
ontvangsten over het lopende jaar. 

Rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen incl. verhuiskosten 
Wordt toegelicht onder taakveld 6.6, onderdeel  "Rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen". 

Beschermd wonen 
In de decembernotitie 2019 is besloten de verwachte afrekening Beschermd Wonen, die vanuit 
centrumgemeente Almere met betrekking tot 2019 ontvangen wordt, mee te nemen naar 2020. De 
prognose was dat deze afrekening €725.000 bedroeg, maar uit een recentere kwartaalrapportage van 
centrumgemeente Almere is de bijgestelde verwachting een ontvangst van €1.037.000. Dit volledige 
bedrag wordt meegenomen naar 2020, zodat een afwijking van €312.000 ontstaat. De afrekening vanuit 
de gemeente Almere zal worden onder andere ingezet voor de beweging naar extramuralisering zoals 
bijvoorbeeld projecten als GGZ in de wijk. De hieraan gerelateerde activiteiten vinden plaats binnen dit 
taakveld. Deze mutatie hangt samen met hetgeen verantwoord is binnen taakveld 6.81 onder "Beschermd 
Wonen". 

Onttrekking reserve sociaal domein 
Gedurende 2019 is de raad via de reguliere cyclus geïnformeerd dat de lasten van de Wmo hoger zouden 
vallen dan het beschikbare budget. Ultimo 2019 is om deze reden een beroep op de risicoreserve sociaal 
domein gedaan. In totaal is €434.994 aan deze reserve onttrokken voor de Wmo. Tezamen met het 
onderdeel Jeugd welke €2.479.006 aan de reserve heeft onttrokken is hiermee de reserve sociaal domein 
volledig aangewend.   
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Overig boven lokaal jeugd 
Het tekort wordt veroorzaakt door een nadeel op jeugdhulp met verblijf.  Bij een aantal gemeenten, 
waaronder Lelystad, blijkt lokaal veel meer maatwerk jeugdhulp met verblijf te zijn afgegeven in 2018 
dan meegenomen in de regionale aanbestedingsprocedure voor de lump sum bekostiging vanaf 2019.  
Daardoor is sprake van een nadeel over 2019.  Het regionaal budget en de individuele inleg per 
gemeente zal op basis van deze gecorrigeerde gegevens per 2020 worden herijkt.  In de begroting 
2020 is hierop reeds – in belangrijke mate - geanticipeerd.  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -29.212 -32.181 -2.969 
Baten -                      -14 -14 

Aard activiteiten: 
 N. den Os                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Maatwerkdienstverlening 18-

6. Sociaal domein

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdhulp. Dit
taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdhulp is
opgenomen.

De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de
oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de
Jeugdhulp met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdhulp op termijn
binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene
middelen in te zetten voor het tekort op jeugdhulp.

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In 2019 zijn binnen jeugdzorg een aantal grote ontwikkelingen geweest: 
- N.a.v. vaststelling van de Kadernota Sociaal Domein 2019-2022 is het Programmaplan Jeugd 2019/2020 opgesteld.
- Vanwege de flinke tekorten op de jeugdhulp heeft een taskforce “Intensiveren bedrijfsvoering en versnellen ombuigingen jeugdhulp” het
financieel resultaat jeugdhulp geactualiseerd en is gekomen met mogelijkheden om de kosten versneld te verminderen. Hierbij is de
taskforce ondersteund door een externe deskundige (Adri van Montfoort).
- De raad is in oktober geïnformeerd over de verwachte tekorten op de jeugdhulp in de komende jaren en het voorgenomen
maatregelenpakket om het tekort jeugdhulp in te perken:
                * Opdracht JGT aanscherpen
                * Kritischer kijken naar alle gemeentelijke inzet in het onderwijs
                * Terugdringen aantal kinderen en duur van behandelingen in jeugd GGZ, samenwerking huisartsen
                * Terugdringen aantal kinderen en duur van trajecten begeleiding, behandeling en kortdurend verblijf.
- Deze bezuinigingsrichtingen zijn verder geconcretiseerd naar een aanpak jeugdzorg 2020. 
- Voorbereidingen zijn getroffen voor het opstellen van het Aanvalsplan jeugd en onderwijs. 

Hieronder volgen andere ontwikkelingen, specifiek voor dit taakveld. In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij de vormen van
jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt en de lasten van het Jeugd- en
Gezinsteam (JGT):

6.72

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Wettelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

-Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022
Programmaplan Jeugd 2019/2020

Financiële verschillen:

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Overig boven lokaal jeugd S -6.360 -8.888 2.528 N - - - 2.528 N

Overig maarw erk jeugd S -15.615 -16.938 1.323 N - 48 48 V 1.275 N

PGB S -1.500 -857 643 V - - - 643 V

Personele kosten I -437 -276 161 V - 161 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -5.300 -5.221 78 V - -62 62 N 16 V

Totaal exploitatie -29.212 -32.181 2.969 N - -14 14 N 2.983 N

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - - - 39 16 23 N 23 N

Totaal reserves - - - 39 16 23 N 23 N

Totaal -29.212 -32.181 2.969 N 39 2 37 N 3.006 N

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Overig maatwerk jeugd 
Overig maatwerk jeugd: Door verstopping in de keten (wachtlijsten bij o.a. Veilig Thuis en Raad voor de 
Kinderbescherming) blijven zaken langer liggen in het lokale veld en JGT. De werkdruk bij het JGT leidt 
ertoe, dat meer jongeren extern verwezen worden naar begeleiding/behandeling bij een 
jeugdhulpaanbieder i.p.v. zelf oppakken door het JGT. 

PGB 
Er wordt gestuurd op een afname van PGB; deze afname komt vervolgens wel (deels) terug in de stijging 
genoemd onder 2. Beide moeten dan ook in samenhang worden bezien. 

Personele kosten 
De onderschrijding op personele kosten wordt veroorzaakt door het niet invullen en toerekenen van 
contract- en leveranciersmanagement. M.i.v. 2020 wordt hieraan invulling gegeven. 
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Ggz problematiek in de wijk 
Van de beschikbare middelen is een subsidie verstrekt voor de inloopvoorziening ggz. Op de lasten is de 
afwijking nihil.   

Aan de batenkant is rekening gehouden met een afrekening vanuit centrumgemeente Almere met 
betrekking tot 2019. Verwacht was een afrekening van €725.000 te ontvangen, maar uit een meer recente 
kwartaalrapportage van centrumgemeente Almere is de bijgestelde verwachting een ontvangst van 
€1.037.000. Dit leidt tot een gunstige afwijking van €312.000. Conform de decembernotitie is het totale 
bedrag gestort in de reserve beschermd wonen en terug te vinden op taakveld 6.71. 

Maatschappelijke opvang 
Vanuit gemeente Almere is een hogere bijdrage ontvangen voor de dag- en nachtopvang; deze is niet 
volledig besteed in 2019. Met het oog op de noodzakelijke verhuizing van de dag- en nachtopvang in 
2020 wordt voorgesteld het overschot van € 98.000 via resultaatbestemming hiervoor te reserveren.  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -511 -544 -33 
Baten 800 1.254 454 

Aard activiteiten: 
 N. den Os                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Geëscaleerde zorg 18+

6. Sociaal domein

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De
wet schrijft voor dat er op regionaal niveau met andere gemeenten samengewerkt dient te worden, indien dat voor een doeltreffende en
doelmatige uitvoering van deze wet noodzakelijk is. In de huidige uitvoering hebben de centrumgemeenten een regierol en ontvangen
hiervoor de financiële middelen van het Rijk. De centrumgemeente in de regio Flevoland is Almere.

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die betrekking hebben op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd
wonen. In aanvulling op de in de vorige taakvelden beschreven maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo gaat het binnen dit taakveld om
de volgende zaken: 

Dak- en thuislozenopvang
Het bieden van dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen wordt uitgevoerd binnen dit taakveld. 

Vrouwenopvang en huiselijk geweld
De ketensamenwerking huiselijk geweld wordt gecoördineerd binnen dit taakveld. Er is begeleiding en hulp verleend aan slachtoffers van
huiselijk geweld. Voor opgelegde huisverboden is er uitvoering gegeven aan de coördinatie en het opstarten van hulptrajecten. 

Beschermd wonen
Met ingang van 2015 is beschermd wonen een gemeentelijke taak geworden, waarvoor de centrumgemeenten een rijksbijdrage
ontvangen. Het gaat hierbij om huisvesting en begeleiding van mensen met zware psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig
kunnen wonen. In de aankomende jaren worden deze middelen overgeheveld naar de individuele gemeenten. 
In 2019 is in regionaal verband de nota Regionaal kader zorglandschap Wmo opgesteld waarin aangegeven is hoe de gemeenten in de
toekomst om willen gaan met beschermd wonen. Deze nota zal in de eerste helft 2020 aan alle gemeenteraden worden voorgelegd. 

6.81

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Wettelijk
[ 40 % - 60 %]

[ 0 % ]

-Uitvoeringsplan Wmo 2019
Regionaal Kompas 2018 - 2019
Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Financiële verschillen:

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Ggz problematiek in de w ijk -115 -114 2 V 725 1.037 312 V 314 V

Maatschappelijke opvang -315 -359 44 N 75 217 142 V 98 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -80 -71 9 V - - - 9 V

Totaal exploitatie -511 -544 33 N 800 1.254 454 V 421 V

Totaal -511 -544 33 N 800 1.254 454 V 421 V

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) 
Er zijn meer kinderen met een jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregel dan was voorzien. 
Dit levert een nadeel op de lasten op.         

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -2.510 -2.861 -351 
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 N. den Os                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2018/2019
Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Wettelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

-
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In 2019 zijn binnen jeugdzorg een aantal grote ontwikkelingen geweest: 
- N.a.v. vaststelling van de Kadernota Sociaal Domein 2019-2022 is het Programmaplan Jeugd 2019/2020 opgesteld.
- Vanwege de flinke tekorten op de jeugdhulp heeft een taskforce “Intensiveren bedrijfsvoering en versnellen ombuigingen jeugdhulp” het
financieel resultaat jeugdhulp geactualiseerd en is gekomen met mogelijkheden om de kosten versneld te verminderen. Hierbij is de
taskforce ondersteund door een externe deskundige.
- De raad is in oktober geïnformeerd over de verwachte tekorten op de jeugdhulp in de komende jaren en het voorgenomen
maatregelenpakket om het tekort jeugdhulp in te perken:
                * Opdracht JGT aanscherpen
                * Kritischer kijken naar alle gemeentelijke inzet in het onderwijs
                * Terugdringen aantal kinderen en duur van behandelingen in jeugd GGZ, samenwerking huisartsen
                * Terugdringen aantal kinderen en duur van trajecten begeleiding, behandeling en kortdurend verblijf.
- Deze bezuinigingsrichtingen zijn verder geconcretiseerd naar een aanpak jeugdzorg 2020. 
- Voorbereidingen zijn getroffen voor het opstellen van het Aanvalsplan jeugd en onderwijs. 

Hieronder volgen andere ontwikkelingen, specifiek voor dit taakveld. In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij de vormen van
jeugdhulp die behoren tot het gedwongen kader
1. Jeugdbescherming en -reclassering (JB/JR) 
Voor 2019 hebben de zes Flevolandse gemeenten nieuwe meerjarige afspraken gemaakt met Samen Veilig Midden Nederland voor het
beschikbaar hebben van de maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Deze afspraken gelden ook voor de
Landelijk Werkende (gezins)voogdij-Instellingen (William Schrikker Stichting en Leger de Heils Jeugdbescherming), die in
onderaannemerschap van Samen Veilig maatregelen uitvoeren.

2. Veilig Thuis Flevoland (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)
In 2019 is de verscherpte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd om meer signalen en vermoedens op de
radar bij Veilig Thuis Flevoland te krijgen. Vanaf 1 januari 2019 voert Veilig Thuis Flevoland de radarfunctie uit als extra wettelijke taak en
monitort daarmee actief de veiligheid. De verscherpte meldcode heeft geleid tot een stijging van het aatal adviezen en meldingen.
Gemiddeld per kwartaal steeg het aantal meldingen met ruim 20% ten opzichte van 2018. 

6.82

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Geëscaleerde zorg 18-

6. Sociaal domein

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdhulp. Dit
taakveld heeft een relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdhulp is
opgenomen.

De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de
oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken met de daarvoor
beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdhulp op termijn binnen de beschikbare
middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor
het tekort op jeugdhulp.

Financiële verschillen:

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) I -2.510 -2.771 261 N - - - 261 N

Niet toegelichte kleine verschillen I - -90 90 N - - - 90 N

Totaal exploitatie -2.510 -2.861 351 N - - - 351 N

Totaal -2.510 -2.861 351 N - - - 351 N

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo
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BBV indicatoren 
Definitie: Het aantal banen, per 
1.000 inwoners in de leeftijd van 15-
64 jaar. 
 
Bron: LISA 
 

 
 

 

 

 

 

 

Definitie: het percentage jongeren 
(12-21 jaar) dat met een delict voor 
de rechter is verschenen. 

 
Bron: CBS (vanaf 2015)* 

 

 

 

 

 

* tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 

 

Definitie: Het percentage kinderen 
tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat 
van een bijstandsuitkering moet 
rondkomen. 

Bron: CBS (vanaf 2015)* 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
* tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel 

 
 

 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 3% 3% 2% 1% 2% 1% 1%

Lelystad 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1%

Nederland 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

Jongeren met een delict voor de rechter

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 7% 7% 7% 7% 8% 7% 7%

Lelystad 8% 9% 9% 9% 9% 9% 8%

Nederland 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7%

 -
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

Kinderen in uitkeringsgezin
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Definitie: Het percentage van de 
werkzame beroepsbevolking ten 
opzichte van de beroepsbevolking. 
 
Bron: CBS - Arbeidsdeelname 

 

 

 

 

 

 

 

Definitie: Het percentage 
werkeloze jongeren (16-22 jaar). 

Bron: CBS * 

 

 

 

 

 

 

* tot en met 2015 werden de cijfers aangeleverd door Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel. Deze data is door het CBS 
overgenomen en op hele % afgerond. 

 

Definitie: Het aantal personen met 
een bijstandsuitkering, per 10.000 
inwoners. 
 
Bron: CBS - Participatie Wet 

 
 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 67,6% 66,4% 64,8% 66,0% 66,9% 67,7% 69,3%

Lelystad 63,5% 62,6% 60,9% 62,9% 63,5% 63,0% 65,3%

Nederland 66,4% 65,4% 64,9% 65,4% 65,8% 66,6% 67,8%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

Netto arbeidsparticipatie

1e helft 2016 2e helft 2016 1e helft 2017 2e helft 2017 1e helft 2018 2e helft 2018 1e helft 2019

Flevoland 437,7 449,1 447,0 437,0 420,6 407,3 392,9

Lelystad 532,5 542,6 544,0 528,9 511,0 489,4 467,9

Nederland 412,8 418,1 418,6 411,3 401,1 390,4 381,7

0
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Personen met een bijstandsuitkering
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Definitie: Het aantal re-
integratievoorzieningen, per 10.000 
inwoners in de leeftijd van 15-64 
jaar. 
 
Bron: CBS - Participatie Wet 

  

1e helft 2015 2e helft 2015 1e helft 2016 2e helft 2016 1e helft 2017 2e helft 2017 1e helft 2018

Flevoland 266,8 282,9 300,8 297,9 322,0 320,9

Lelystad 242,2 254,1 274,9 270,9 272,0 296,0 289,5

Nederland 249,8 251,0 255,5 259,7 271,3 290,0 305,2

0
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Aantal re-integratievoorzieningen
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Definitie: Het percentage jongeren 
tot 18 jaar met jeugdhulp ten 
opzicht van alle jongeren tot 18 
jaar. 

Bron: CBS - Beleidsinformatie 
Jeugd 

 

 

 

 

 
Definitie: Het percentage jongeren 
tot 18 jaar met een 
jeugdbeschermingsmaatregel ten 
opzichte van alle jongeren tot 18 
jaar. 
 
Bron: CBS - Beleidsinformatie 
Jeugd 
 

 

 

Definitie: Het percentage jongeren 
(12-22 jaar) met een 
jeugdreclasseringsmaatregel ten 
opzichte van alle jongeren (12-22 
jaar). 

Bron: CBS - Beleidsinformatie 
Jeugd 

 

 

 

Definitie: Aantal per 10.000 
inwoners in de betreffende 
bevolkingsgroep. Een 
maatwerkarrangement is een vorm 
van specialistische ondersteuning 
binnen het kader van de Wmo. 

Bron: CBS – Monitor Sociaal 
Domein Wmo 

 

  

1e helft 2016 2e helft 2016 1e helft 2017 2e helft 2017 1e helft 2018 2e helft 2018 1e helft 2019

Flevoland 8,2 9 8,9 9,3 9,1 9,7 9,3

Lelystad 8,7 9,7 9,3 9,7 8,9 9,6 9,6

Nederland 8,9 9,5 9,5 9,9 9,7 10,4 10

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

Jongeren met jeugdhulp

1e helft 2016 2e helft 2016 1e helft 2017 2e helft 2017 1e helft 2018 2e helft 2018 1e helft 2019

Flevoland 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Lelystad 1,6 1,5 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3

Nederland 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Jongeren met jeugdbescherming

1e helft 2016 2e helft 2016 1e helft 2017 2e helft 2017 1e helft 2018 2e helft 2018 1e helft 2019

Flevoland 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

Lelystad 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5

Nederland 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

 -

 0,1

 0,2

 0,3

 0,4

 0,5

 0,6

Jongeren met jeugdreclassering

2e helft 2016 1e helft 2017 2e helft 2017 1e helft 2018 2e helft 2018 1e helft 2019

Flevoland 436,0 455,0 462,0 463,0 477,0 515,0

Lelystad 390,0 520,0 540,0 440,0 480,0 590,0

Nederland 560,0 570,0 570,0 590,0 600,0 610,0
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 400,0

 500,0
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Cliënten met een maatwerkarrangement
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Aanvullende lokale indicatoren 
 

Definitie: Het percentage cliënten 
dat aangeeft dat het Jeugd en 
gezinsteam goed vindbaar is. 
 
Bron: CEO Jeugd 
 
Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Definitie: Het rapportcijfer dat 
cliënten geven aan het Jeugd en 
gezinsteam. 
 
Bron: CEO Jeugd 
 
Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

2016 2017 2018

Lelystad 48 47 50

40

45

50

55

60

Percentage clienten dat aangeeft dat het Jeugd 
en Gezinsteam goed vindbaar is

2016 2017 2018

Lelystad 6,6 6,7 6,9

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

Rapportcijfer Jeugd en Gezinsteam
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Definitie: Het rapportcijfer dat 
cliënten geven aan het sociaal 
wijkteam.  
 
Bron: CEO Wmo 
 
Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Definitie: Het percentage cliënten 
dat aangeeft dat het sociaal 
wijkteam goed vindbaar is.  
 
Bron: CEO Wmo 

 
Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Definitie: Het cijfer dat aangeeft in 
hoeverre gebruikers van de Wmo 
tevreden zijn. 
 
Bron: CEO Wmo 
 
Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

2015 2016 2017 2018

Lelystad 6,8 7,1 7,6 7,7

 6,0

 6,5

 7,0

 7,5

 8,0

 8,5

 9,0

Rapportcijfer Sociaal Wijkteam

2015 2016 2017 2018

Lelystad 52 60 66 74
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Definitie: Het cijfer dat aangeeft in 
hoeverre gebruikers van de Wmo 
tevreden zijn. 
 
Bron: CEO Wmo 
 
Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Definitie: Het percentage cliënten 
dat aangeeft dat ze door de 
ontvangen ondersteuning een 
betere kwaliteit van leven hebben.  
 
Bron: CEO Wmo  

Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 

  

2015 2016 2017 2018

Lelystad 6,9 7,5 7,6 7,9
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Tevredenheid van gebruikers van Wmo 
diensten 

2015 2016 2017 2018

Lelystad 59 66 70 74

Nederland 74 75

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Percentage clienten dat aangeeft dat ze door de 
ontvangen ondersteuning een betere kwaliteit 

van leven hebben



Jaarrekening 2019  

 91 

7. Volksgezondheid en milieu 
 

 

De taakvelden binnen het cluster ‘7. Volksgezondheid en milieu’ hebben betrekking op volksgezondheid, 
riolering, afval, begraafplaats en milieu. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de 
bijbehorende lasten en baten.  

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over 
de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke 
portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2019 binnen 
dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen 
beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren. 

  

7.  Volksgezondheid en milieu

Bedragen x €1.000

Lasten

7.1 Volksgezondheid -3.122 -278 -3.400 -3.426 -27

7.2 Riolering -5.275 74 -5.201 -5.127 74

7.3 Afval -7.204 -147 -7.351 -8.063 -712

7.4 Milieubeheer -4.075 -486 -4.561 -4.471 90

7.5 Begraafplaatsen en crematoria -178 -5 -183 -207 -24

Totaal lasten -19.855 -841 -20.696 -21.295 -599

Baten

7.1 Volksgezondheid - - - - -

7.2 Riolering 5.606 -98 5.508 5.510 2

7.3 Afval 9.437 141 9.578 9.714 136

7.4 Milieubeheer 39 1.400 1.439 123 -1.315

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 439 - 439 329 -110

Totaal baten 15.521 1.443 16.964 15.676 -1.287

Totaal 7.  Volksgezondheid en milieu -4.334 602 -3.732 -5.618 -1.886

Primitieve 
begroting

Wijzigingen Totaal 
begroting

Rekening Verschil
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Duiding taakvelden binnen dit cluster 
 

 

 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -3.400 -3.426 -27 
Baten -                      -                      -                      

Aard activiteiten: 
 I. Adema                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

GGD begroting 2017

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

GR GGD Flevoland
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Het jaar 2019 stond, na de overname van de ziekenhuiszorg door St Jansdal, in het teken van hernieuwde samenwerkingsverbanden en
het goed afstemmen en organiseren van de aanwezige zorg. Als gemeente zijn we niet wettelijk verantwoordelijk maar we hebben een
groot belang bij het zo goed en efficiënt mogelijk inrichten van de zorg, dichtbij onze inwoners. 
Waar we als gemeente volgens de Wpg verantwoordelijk zijn voor het beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners (niet
zijnde zorg), lag de nadruk in 2019 op:
1) het opkomen voor de belangen van onze inwoners als het gaat om goede zorg dichtbij, 
2) het faciliteren van gesprekken over (de organisatie van) zorg en de koppeling met voorliggende voorzieningen en preventie activiteiten, 
3) Lelystadse inbreng leveren aan de Flevolandse visie op zorg van de toekomstverkenner, samen en in afstemming met lokale partners
en 
4) in co creatie met lokale partners een Lelystadse visie op zorg, preventie en welzijn ontwikkelen.

Deze laatst genoemde Lelystadse visie is geland in de nieuwe nota gezondheidsbeleid 2020-2024 die in januari 2020 door het college
aan de raad is aangeboden. Inzet op de vier genoemde punten kwam o.a. tot uiting in diverse bestuurlijke gesprekken met de Minister
van Medische zorg en relevante stakeholders (zoals zorgverzekeraars, de Inspectie en Nederlandse Zorgautoriteit) waarin de knelpunten
rond zorg in Lelystad onder de aandacht zijn gebracht/gehouden, de opzet van een structurele samenwerking tussen lokale partners
o.g.v. zorg, preventie en welzijn in Lelystad, de opzet van structurele afstemming tussen diverse gemeenten en de provincie betreffende
dit onderwerp. 
Naast bovengenoemde inzet ten aanzien van de overname van het ziekenhuis, is er in 2019 gewerkt aan verdere uitrol van het
programma Jongeren op Gezond Gewicht. Er is een breed draagvlak gecreëerd onder de betrokken lokale partners; een belangrijke
voorwaarde voor duurzame gezamenlijke inzet op dit thema. Dit zal in 2020 verder in de wijken worden vormgegeven. N.a.v. die inzet en
de resultaten is JOGG Nederland voornemens om Lelystad als goed voorbeeld op te nemen in het landelijke programma. 
Via het programma Gezonde Wijkaanpak zijn inwonersinitiatieven o.g.v. gezondheid/gezonde leefstijl gekoppeld aan professionele
begeleiding. 
I.s.m. het sportbedrijf worden sportverenigingen gestimuleerd om de beweging rookvrije generatie structureel in hun beleid vorm te
geven. De werkwijze Welzijn Op Recept is verder verfijnd en zal in 2020 breder worden uitgerold/gestimuleerd. 
Op het gebied van Verslavingsbeleid heeft Trimbos op verzoek een Quickscan gedaan rond GHB gebruik in Lelystad. Bevindingen geven
richting voor een evt. aanpak. Via GGD en i.s.m. JOGG zijn diverse scholen ondersteund volgens de Gezonde School methode, waarbij
gezondheid/gezonde leefstijl structureel onderdeel wordt van het schoolbeleid. Daarnaast zijn alle wettelijke taken die het
gezondheidsbeleid kent volgens afspraken uitgevoerd. 

7.1

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Volksgezondheid

7. Volksgezondheid en milieu

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente diverse wettelijke taken en verantwoordelijkheden, waaronder de uitvoering
van de Jeugdgezondheidszorg en het instellen en instandhouden van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Om efficiënter te
kunnen werken hebben gemeenten samenwerkingsverbanden afgesloten. De GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst
van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. 

Financiële verschillen:

7.1 Volksgezondheid

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Niet toegelichte kleine verschillen I -3.400 -3.426 27 N - - - 27 N

Totaal exploitatie -3.400 -3.426 27 N - - - 27 N

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen -13 -13 - - - - -

Totaal reserves -13 -13 - - - - -

Totaal -3.413 -3.440 27 N - - - 27 N

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo



Jaarrekening 2019  

 93 

 

 

 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -5.201 -5.127 74 
Baten 5.508 5.510 2 

Aard activiteiten: 
 N. den Os                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Riolering

7. Volksgezondheid en milieu

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de Wet milieubeheer hebben gemeenten een afvalwaterzorgplicht en op basis van de Waterwet hebben gemeenten een
hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. De uitwerking van deze zorgplichten dient iedere gemeente uit te werken in een
zogeheten Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin de bijbehorende kosten inzichtelijk worden gemaakt evenals de dekking (in de
vorm van rioolheffing). 

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
De gemeentelijke riolering is op functionaliteit onderzocht:
- de drainage is doorgespoten;
- riolering is volgens planning gereinigd en geinspecteerd;
- de informatie daaruit is verwerkt in het beheersysteem;
- de data van gemalen is geanalyseerd en levert vervolgacties op;
- op meldingen is adequaat gereageerd;
- (groot) onderhoud is waar nodig uitgevoerd.
De conclusie is dat de functionaliteit van de gemeentelijke riolering op orde is.

Er is een rioleringsbeheerplan opgesteld, dat binnenkort door het college wordt vastgesteld.

In de Samenwerking Afvalwaterketen Flevoland (SAF) wordt gezamenlijk gewerkt aan innovatie o.a. in relatie tot de vervangingsopgave,
de invoering van de omgevingswet (van belang o.a. voor het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan) en aan een visie op data en data-
analyse op weg naar data gedreven beheer.

7.2

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Wettelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

-Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016 - 2021
Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)
Rioleringsbeheerplan 2020 t/m 2025

Financiële verschillen:

7.2 Riolering

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen I -5.201 -5.127 74 V 5.508 5.510 2 V 76 V

Totaal exploitatie -5.201 -5.127 74 V 5.508 5.510 2 V 76 V

Totaal -5.201 -5.127 74 V 5.508 5.510 2 V 76 V

Saldo
I 

of 
S

Lasten Baten
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Projectkosten "Nieuwe inzamelen" 
Onderdeel van afvalstoffenbeleid is de uitrol van het  project “het  nieuwe inzamelen”. Deze projectkosten 
vallen hoger uit omdat door het gehele traject met enquête, schouwen en locatievoorstellen langer heeft 
geduurd en ook de communicatie is veel uitgebreider geweest dan oorspronkelijk begroot. Tegelijkertijd 
is de eerste verdeling van de 4de bak in een aantal wijken al uitgevoerd in 2019, terwijl deze in 2020 zijn 
begroot. 

Verbrandingsbelasting 
Er zijn verschillen in de exploitatie ontstaan door de verhoging van de verbrandingsbelasting op afval. 
Deze verhoging is afgekondigd nadat de begroting 2019 was vastgesteld en heeft geleid tot structureel 
hogere lasten. Deze kosten zijn vanaf 2020 reeds structureel in de begroting verwerkt. 

Hogere inkomsten afvalstoffenheffing 
Beoogd was om in 2019 de baten te verlagen; de verhoogde afvalstoffenbelasting leidde echter tot een 
aanpassing van het tarief bij besluitvorming over de tarievennota, waardoor meer baten zijn gerealiseerd 
dan begroot. 

Inzamelen afvalstoffen 
De hogere lasten in de verwerking van afvalstoffen komen voort uit de afkeur van partijen PMD. Bewoners 
scheiden onvoldoende het afval bij verzamelcontainer waardoor er meer partijen PMD worden afgekeurd. 
Daar waar een opbrengst voor deze grondstof werd verwacht, zijn er kosten gerekend voor de verwerking 
van deze afgekeurde partijen als restafval.  

De nieuwe manier van verzamelen is dat bewoners gebruik maken van een eigen plastic mini container. 
De verwachting is dat er beter gescheiden zal worden ook omdat het aanleveren niet meer anoniem is 
zoals bij de verzamelcontainers. Daardoor zal minder afgekeurd worden.  

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -7.351 -8.063 -712 
Baten 9.578 9.714 136 

Aard activiteiten: 
 P. Schot                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Afval

7. Volksgezondheid en milieu

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verplichtingen op het gebied van het inzamelen- en verwerken van afvalstoffen. De 
gemeente rekent de kosten door aan de inwoners in de vorm van de afvalstoffenheffing, die in Lelystad 100% kostendekkend is.

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In 2019 is gestart met het schouwen van de locaties voor ondergrondse containers voor restafval. De stadsdelen 1, 2 en 3 zijn
geschouwd en besproken met omwonenden. De resultaten hiervan worden nu verwerkt tot het definitieve locatieplan. Daarnaast is de
aanbestedingsprocedure voor de ondergrondse containers doorlopen. Behalve projectmatige activiteiten is het huishoudelijk afval
ingezameld door HVC volgens de afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst en zijn kleinschalige projecten uitgevoerd ten dienste
van verbetering van afvalscheiding.

7.3

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]
[ 0 % - 20 %]

NV HVCAfvalstoffenbeleidsplan 2015

Financiële verschillen:

7.3 Afval

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Projectkosten "Nieuw e inzamelen" I - -203 203 N - - - 203 N

Verbrandingsbelasting I -210 -492 282 N - - - 282 N

Hogere inkomsten afvalstoffenheff ing I - - - 8.645 8.917 272 V 272 V

Inzamelen afvalstoffen I -4.353 -4.557 204 N 933 758 175 N 379 N

Niet toegelichte kleine verschillen I -2.788 -2.811 23 N - 39 39 V 16 V

Totaal exploitatie -7.351 -8.063 712 N 9.578 9.714 136 V 576 N

Totaal -7.351 -8.063 712 N 9.578 9.714 136 V 576 N
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Windplan blauw 
Binnen dit taakveld is een afwijking te zien van 1,4 miljoen. Deze wordt veroorzaakt door een vertraging 
in de uitvoering van Windplan Blauw. Inmiddels heeft dit Windplan alle benodigde vergunningen binnen 
waarmee deze inkomsten voor 2020 veilig zijn gesteld. 

  

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -4.561 -4.471 90 
Baten 1.439 123 -1.315 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Uitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)
Nota Bodembeheer

Wettelijk
[ 20 % - 40 %]

[ 0 % ]

Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Duurzaamheid
Binnen het thema duurzaamheid is in 2019 verdere invulling gegeven aan het Uitvoeringsplan duurzaamheid en de tussenrapportage van
de achterliggende jaren. Daarnaast is veel van de beschikbare capaciteit gegaan naar de Transitievisie Warmte, de Regionale
Energiestrategie, Klimaatadaptatie en circulaire economie. Elke van deze thema's zijn omvangrijk, maar ook nieuw. Veel van de kennis
om deze thema's uit te werken moet daarom worden opgedaan en zelf ontwikkeld. Daarnaast hebben zich in het afgelopen jaar een paar
personeelswisselingen voortgedaan. Dit te samen maakt dat een deel van het beschikbare budget onbenut is gebleven en door is
geschoven naar 2020. In de kadernota 2020 is aanvullende capaciteit beschikbaar gesteld wat maakt dat we in 2020 daadwerkelijk de
gestelde doelen kunnen halen. Een voorbehoud wordt gemaakt voor de projecten in het Uitvoeringsplan duurzaamheid die gericht zijn op
het verduurzamen van bedrijven. Daar is het cruciaal dat het LEF op korte termijn tot oprichting komt. We zien dat door het vertragen van
het LEF de resultaten daar achterblijven. Op korte termijn biedt het college de evaluatue Uitvoeringsplan duurzaamheid 2019 aan de raad
aan, waarin dieper wordt ingegaan op de behaalde resultaten in 2019.

Wind
Bij wind is een afwijking te zien van 1,4 miljoen. Deze wordt veroorzaakt door een vertraging in de uitvoering van Windplan Blauw.
Inmiddels heeft dit Windplan alle benodigde vergunningen binnen waarmee deze inkomsten voor 2020 veilig zijn gesteld.

Bodembeleid
De geldigheid van de Nota bodembeheer is naar aanleiding van de evaluatie verlengd. Ook is een provinciebrede bodemkwaliteitskaart
vastgesteld. 
Naar aanleiding van de invoering van normen voor PFAS in juli 2019 is de provinciebrede bodemkwaliteitskaart aangevuld (vaststelling
begin 2020).

Asbestsanering
De ondersteuning aan particuliere woningeigenaren bij de vervanging van hun asbestdak is voortgezet, inmiddels is ruim de helft van de
640 woningdaken vervangen. 

7.4

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Milieubeheer

7. Volksgezondheid en milieu

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

De gemeente heeft diverse wettelijke verplichtingen op grond van de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet bodembescherming en
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden binnen dit taakveld diverse activiteiten uitgevoerd op het
gebied van duurzaamheid en ondersteunt de gemeente inwoners op het gebied van asbestsanering van dakbedekking, op basis van het
wettelijke verbod met ingang van 2024.

Financiële verschillen:

7.4 Milieubeheer

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Windplan blauw I -467 -330 137 V 1.400 - 1.400 N 1.263 N

Niet toegelichte kleine verschillen I -4.094 -4.141 47 N 39 123 85 V 38 V

Totaal exploitatie -4.561 -4.471 90 V 1.439 123 1.315 N 1.225 N

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen -81 -81 - 288 255 33 33 N

Totaal reserves -81 -81 - 288 255 33 N 33 N

Totaal -4.642 -4.552 90 V 1.726 378 1.348 N 1.258 N
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Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -183 -207 -24 
Baten 439 329 -110 

Aard activiteiten: 
 N. den Os                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Begraafplaatsexploitatie 2015 - 2035

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]
[ 0 % - 20 %]

-
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In 2019 zijn 88 begrafenissen uitgevoerd: 33 minder dan geprognosticeerd. Er is niet alleen minder begraven, ook de verhouding tussen
begraven in bestaande graven (bijzetting) en begraven in nieuwe particuliere graven lag ongunstiger dan was voorzien. Bijzettingen
brengen minder op dan nieuwe particuliere graven. Daarnaast zijn er 60 opgezegde graven op grafveld III leeggemaakt zodat deze weer
opnieuw kunnen worden uitgegeven om aan de behoefte te kunnen blijven voldoen. 

7.5

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Begraafplaatsen en crematoria

7. Volksgezondheid en milieu

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de Wet op de lijkbezorging heeft de gemeente diverse wettelijke verplichtingen, zoals het hebben van een begraafplaats.

Financiële verschillen:

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen I -183 -207 24 N 439 329 110 N 134 N

Totaal exploitatie -183 -207 24 N 439 329 110 N 134 N

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen -115 - 115 V - 18 18 V 132 V

Totaal reserves -115 - 115 V - 18 18 V 132 V

Totaal -297 -207 90 V 439 347 92 N 2 N
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BBV indicatoren 
Definitie: De hoeveelheid restafval 
per bewoner per jaar (kg). 
 
Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk 
afval. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Definitie: Hernieuwbare elektriciteit 
is elektriciteit die is opgewekt uit 
wind, waterkracht, zon of biomassa. 
 
Bron: Rijkswaterstaat 
Klimaatmonitor 
Door aanscherping van de cijfers 
en het gebruik van extra bronnen 
zijn diverse waarden van de 
indicator ‘Hernieuwbare elektriciteit’ 
gewijzigd.  

 

 
 
 
 
Aanvullende lokale indicatoren 

Definitie: Percentage inwoners dat 
eigen gezondheid in het algemeen 
als “goed” beoordeeld.  

Bron: Gemeente Lelystad: 
Leefsituatie  

 

  

2012 2014 2017 2019

Lelystad 78 79 80 80
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Percentage inwoners dat eigen gezondheid in het 
algemeen als “goed” beoordeelt 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 57% 70% 76% 99% 110% 129%

Lelystad 74% 86% 81% 95% 83% 94% 101%

Nederland 13% 12% 12% 14% 15% 17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Hernieuwbare elektriciteit

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flevoland 213 204 199 192 185 176 166

Lelystad 217 213 209 211 209 207 200

Nederland 219 210 206 200 189 178 172
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8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 
 

 

De taakvelden binnen het cluster ‘8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing’ 
hebben betrekking op ruimtelijke ordening, grondexploitaties van niet- bedrijventerreinen en de 
beleidsterreinen wonen en bouwen. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de 
bijbehorende lasten en baten.  

In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over 
de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke 
portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2019 binnen 
dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de 
beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen 
beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren. 

  

8. VHROSV

Bedragen x €1.000

Lasten

8.1 Ruimtelijke ordening -2.100 -1.600 -3.700 -7.356 -3.655

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -12.602 -5.224 -17.826 -15.568 2.258

8.3 Wonen en bouwen -1.712 -51 -1.763 -2.007 -244

Totaal lasten -16.414 -6.876 -23.290 -24.930 -1.640

Baten

8.1 Ruimtelijke ordening 50 106 156 238 82

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 12.601 5.174 17.775 17.165 -611

8.3 Wonen en bouwen 1.500 - 1.500 3.366 1.866

Totaal baten 14.151 5.280 19.431 20.769 1.337

Totaal 8. VHROSV -2.262 -1.596 -3.858 -4.161 -303

Primitieve 
begroting

Wijzigingen Totaal 
begroting

Rekening Verschil
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Duiding taakvelden binnen dit cluster 
 

 

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -3.700 -7.356 -3.655 
Baten 156 238 82 

Aard activiteiten: 
 P. Schot  J. Sparreboom Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Startnota Omgevingsvisie Lelystad 2030

Structuurplan Lelystad 2015
Lichte actualisatie structuurplan 2015
Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018
Woonvisie Lelystad 2016 - 2020

Veiligheidsregio
GGD

Wettelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

OFGV
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Omgevingswet
De implementatie vindt plaats in vijf deelprojecten: omgevingsvisie, omgevingsvergunning, omgevingsplan, digitalisering en participatie.

Elk deelproject heeft een trekker en een teamleider als opdrachtgever. 
- Voor de Omgevingsvisie zijn verschillende documenten (Het verhaal van Lelystad, Het Ruimtelijke Raamwerk en het Koersdocument)
vastgesteld door het College en de Raad, deze vormen de basis voor de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie moet in 2020 worden
vastgesteld door de Gemeenteraad. 
- Het Omgevingsplan wordt vormgegeven als een pilot Omgevingsplan Boswijk (bestemmingsplan verbrede reikwijdte vooruitlopend op
de inwerkingtreding van de Omgevingswet). Hiervoor moet begin 2021 een ontwerp pilot-omgevingsplan in procedure zijn gebracht.
Naast het pilotplan wordt de werkwijze en de invulling van de transitieperiode uitgewerkt.
- Voor de deregulering is een inventarisatie gemaakt van alle verordeningen en beleidsregels. Er worden voorbereidingen getroffen om
deze te vertalen naar het Omgevingsplan en klaar te maken om ze op te nemen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
- Voor het participatiebeleid moeten nog de nodige stappen worden gemaakt. Voor de participatie in het kader van de Omgevingswet
(zowel door het bevoegd gezag als door initiatiefnemers) is een gemeentelijke visie nodig. Na een verkenning die nagenoeg is afgerond
volgt een uitwerking van de visie in een participatiebeleid met mogelijk concrete handreikingen, activiteiten of pilots.
- Het verbeteren van de dienstverlening vindt plaats door middel van digitalisering (aansluiting Digitaal Stelsel Omgevingswet) en het
verder standaardiseren en optimaliseren van het vergunningsproces. Dit onderdeel hangt ook samen met de visie voor participatie.  
- Voor Platform Omgevingswet Flevoland zijn meerdere werkgroepen op onderdelen van de Omgevingswet ingericht. Komend jaar wordt
met ketenpartners om een Omgevingstafel ingericht en geëxperimenteerd met casussen. Afspraken voor integraal samenwerken als
één overheid worden hieruit geformuleerd.

Afgelopen jaar is bekend gemaakt dat de actualisatieplicht van bestemmingsplannen wegvalt; deze hoeven dus niet meer geactualiseerd
te zijn voordat leges mogen worden geheven.

Ruimtelijke ordening
Voor de wettelijke taken op het gebied van de ruimtelijke ordening ligt de start in de planvorming: het formuleren, monitoren en
actualiseren strategisch ruimtelijk beleid (onder meer uitvoering actualisatie structuurvisie). Daarnaast gaat het om het actualiseren van
bestemmingsplannen, het planologisch mogelijk maken van nieuwe initiatieven, afhandelen van planschades en bezwaar en beroep. 
Zie verder Omgevingswet.

Stedelijke ontwikkeling
In 2019 is er gewerkt aan stedelijke ontwikkeling om een beeld te geven, waren dat: Theaterkwartier, Ontwikkeling stationgebied,
kustvisie Lelystad, Parkwijk, Oost Zilverpark en Lelyscenter.

8.1

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Ruimtelijke ordening

8. VHROSV

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de Wet Ruimtelijke ordening hebben gemeenten diverse taken gericht op de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu. De gemeente richt zich in dit kader op onderzoeken van maatschappelijk relevante
ontwikkelingen en het formuleren, monitoren en actualiseren van strategisch ruimtelijk beleid in de integrale (desgewenst
intergemeentelijke) structuurvisie, bestemmingsplannen of aspecten daarvan. 

De beinvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien hier uitvoering wordt gegeven aan een wettelijke taak en er een directe
relatie bestaat met andere beleidsterreinen. Zo dienen de bestemmingsplannen op orde te zijn om leges voor omgevingsvergunningen te
kunnen innen en heeft dit taakveld grote raakvlakken met de invoering van de Omgevingswet.
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Planschade groene velden 
Vanaf 2004 heeft de gemeente een juridisch geschil met 2 ondernemers over het gebruik van een aantal 
percelen op de groene velden. Begin 2019 heeft de rechtbank bepaald dat de gemeente ca 3,7 mln euro 
aan planschadevergoeding en wettelijke rente moet betalen. De gemeente heeft tegen de uitspraak hoger 
beroep ingesteld  bij de Raad van State. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is er wel voor gekozen om  
voor een bedrag van 3,3 mln., plus wettelijke rente, in totaal een voorziening van 3,7 mln. euro op te 
nemen in deze jaarrekening. 

  

Financiële verschillen:

8.1 Ruimtelijke ordening

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Planschade groene velden I - -3.650 3.650 N - - - 3.650 N

Niet toegelichte kleine verschillen I -3.700 -3.705 5 N 156 238 82 V 77 V

Totaal exploitatie -3.700 -7.356 3.655 N 156 238 82 V 3.573 N

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen -38 -38 - 1.221 1.215 6 6 N

Totaal reserves -38 -38 - 1.221 1.215 6 N 6 N

Totaal -3.738 -7.393 3.655 N 1.377 1.452 76 V 3.579 N

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo
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Grondexploitaties woningbouw 
Toelichting op Balansmutaties: Het verschil tussen lasten (investeringen) en baten (opbrengsten) per 
grondexploitatie -exclusief het eventuele resultaat- is de mutatie op de grondvoorraad op de balans. Dat 
betekent o.a. dat als er meer baten zijn dan lasten (investeringen), de waarde van de grondvoorraad op 
de balans toeneemt. Daarnaast neemt de waarde van de voorraad af bij verkoop of winstneming (POC). 
De Balansmutaties zijn apart inzichtelijk gemaakt waardoor de toelichting op de realisatie transparanter 
wordt en beter aansluit bij de nieuwe MPG die in 2020 aan de raad wordt aangeboden.  

Toelichting realisatie lasten en baten: Conform MPG 2019 aangevuld met de in 2019 door de raad 
vastgestelde Grondexploitaties 2019, zou er circa € 11,1 miljoen worden geïnvesteerd. Dit is verdeeld 
over verwervingen, civiele koste, plankosten en afdrachten. In werkelijkheid is er € 7,2 miljoen 
geïnvesteerd. Het verschil van € 3,9 mln. kan op hoofdlijnen worden verklaard door het (nog) niet benutten 
van budget voor natuurmitigatiemaatregelen in Warande (verschoven naar 2020) en een terugbetaling 
(Houtribhoogte) die is verschoven.  

In de MPG 2019 was gerekend met circa €16,6 mln. aan inkomsten. Er is € 14,9 mln., gerealiseerd. Dit 
verschil wordt verklaard door verschuivingen in programma.   

Gerealiseerd resultaat: Op grond van gewijzigde regelgeving de Percentage of completion-methode voor 
winstneming, verplicht gesteld voor gemeenten. De POC (Percentage of Completion) betekent dat een 
deel van de winst afhankelijk van de voortgang genomen moet worden. Per saldo is dat voor 2019 een 

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -17.826 -15.568 2.258 
Baten 17.775 17.165 -611 

Aard activiteiten: 
 J. van den Heuvel                               Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

MPG 2019 (jaarrekening)
Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid
Verordening grond- en grondontwikkeling

Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
In 2019 is eigen grondexploitaties bouwgrond verkocht voor 306 woningen. Daarnaast zijn er bijdragen ontvangen voor 66 woningen
(Golfresort en Buitenhof). In totaal is voor €14,7 miljoen (15 hectare) aan bouwgrond verkocht. In de Meerjaren prognose grondexploitatie
wordt u nader geinformeerd. 

8.2

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

8. VHROSV

NeeOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor woningbouw zijn, behoudens sociale woningbouw, geen wettelijke
taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Het zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening is echter wel
een wettelijke taak.  

De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en
verkocht moeten worden. Voor zowel grondexploitaties voor bedrijvigheid als voor woningbouw geldt dat ze zijn gebaseerd op een door
de raad vastgesteld ruimtelijk en inhoudelijk programma. Dit programma wordt uitgewerkt in een bouwgrondbegroting die als basis dient
voor inkomsten en uitgaven. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere
parameters. Op grond van wettelijkek regels is een degelijke en realistische onderbouwing van alle kosten en baten en de uitgifte
snelheid noodzakelijk. 

Gemeentelijk
[ 0 % ]
[ 0 % ]

Financiële verschillen:

8.2 Grondexploitatie (niet-
bedrijventerreinen)

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Grondexploitatie w oningbouw I -11.159 -7.256 3.903 V 16.616 14.567 2.049 N 1.854 V

Balansmutaties I -6.616 -8.277 1.661 N 1.159 2.562 1.403 V 258 N

Niet toegelichte kleine verschillen I -51 -35 16 V - 36 36 V 51 V

Totaal exploitatie -17.826 -15.568 2.258 V 17.775 17.165 611 N 1.647 V

Reserves

Grondexploitatie w oningbouw I -343 -1.939 1.596 N 343 343 - 1.596 N

Niet toegelichte kleine verschillen - -35 35 N - - - 35 N

Totaal reserves -343 -1.974 1.631 N 343 343 - 1.631 N

Totaal -18.169 -17.542 627 V 18.118 17.508 611 N 16 V

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo
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bedrag van €1,596 mln. Dit positieve resultaat over 2019 is overeenkomstig de bestendige gedragslijn 
gestort in de egalisatiereserve grondexploitatie. 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de MPG 2020.   
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Bouwleges 
In 2019 zijn meer aanvragen voor omgevingsvergunningen binnengekomen, waaronder enkele grotere 
projecten als een zonnepark, een hotel, een distributiecentrum, Giant en enkele grotere woningprojecten. 

 

De overige niet toegelichte kleine verschillen bestaan voor het grootste gedeelte uit hogere inhuurkosten 
dan begroot door meer en grotere vergunningaanvragen. 

 
  

Financiële verschillen:

8.3 Wonen en bouwen

naar onderwerp (bedragen x €1.000) begroting realisatie verschil begroting realisatie verschil

Exploitatie

Bouw leges I - - - 1.500 3.355 1.855 V 1.855 V

Niet toegelichte kleine verschillen I -1.763 -2.007 244 N - 12 12 V 232 N

Totaal exploitatie -1.763 -2.007 244 N 1.500 3.366 1.866 V 1.623 V

Reserves

Niet toegelichte kleine verschillen - - - 74 72 2 N 2 N

Totaal reserves - - - 74 72 2 N 2 N

Totaal -1.763 -2.007 244 N 1.574 3.439 1.864 V 1.621 V

I 
of 
S

Lasten Baten
Saldo

Bedrag x €1.000 Begroting Gerealiseerd Afwijking
Lasten -1.763 -2.007 -244 
Baten 1.500 3.366 1.866 

Aard activiteiten: 
 J. Sparreboom  P. Schot Beinvloedbaarheid lasten:

Beinvloedbaarheid baten:

Beleidsplan Wonen, Welzijn en Zorg in Lelystad 2016 - 2020

Structuurplan Lelystad 2015
Lichte actualisatie structuurplan 2015
Nota stedelijke vernieuwing op uitnodiging 2015 - 2018
Woonvisie Lelystad 2016 - 2020

Veiligheidsregio

Wettelijk
[ 0 % - 20 %]

[ 0 % ]

OFGV
Gerelateerde beleidsnota's Gerelateerde verbonden partijen

Context van het taakveld

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld?
Woonbeleid
De huidige Woonvisie loopt tot en met 2020. In 2019 is daarom gestart met de voorbereidingen voor het actualiseren van de Woonvisie
2021-2030 en het opstellen van een Woonagenda 2021-2025. De Prestatieafspraken 2019 zijn afgerond en er zijn nieuwe
prestatieafpraken voor 2020 vastgesteld met Centrada, Harmonisch Wonen en WZN. Stedelijke Vernieuwing op Uitnodiging is
geëvalueerd, voor de besteding van het restantbedrag zal in 2020 een voorstel worden geschreven dat in lijn is met Lelystad Next Level.
In 2019 is ook de woningbouwproductie gemonitord en de programmering kort bijgesteld. Dit heeft niet geleid tot grote aanpassingen in
de programmering. 

WABO
In 2019 zijn er meer en grotere aanvragen voor omgevingsvergunningen binnengekomen dan verwacht. Daardoor was er meer inzet
nodig dan begroot. De legeskosten die daarmee samenhangend zijn in 2019 ook hoger uitgevallen dan begroot.

8.3

Cluster:
Portefeuillehouder(s):

Wonen en bouwen

8. VHROSV

JaOnderdeel begrotingsmonitor 2019:

Op basis van de Woningwet en de Huisvestingswet hebben gemeenten diverse wettelijke taken uit te voeren op het gebied van wonen en 
bouwen. Zo moeten gemeenten beschikken over een actueel en vastgesteld woonbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van een woonvisie.
Daarnaast schrijft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gemeenten voor hoe om te gaan met de
omgevingsvergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De wet- en regelgeving op dit terrein is volop in
beweging, zo werken het Rijk en gemeenten al enkele jaren aan een stelselherziening van het omgevingsrecht. Op dit moment wordt
uitgegaan van de inwerkingtreding van de omgevingswet in 2021. Zie ook 8.1. Ruimtelijke Ordening. Het taakveld wonen en bouwen heeft
relaties met diverse andere taakvelden waaronder maatwerkvoorzieningen (WMO), grondexploitatie en openbaar groen en (openlucht)
recreatie. Er wordt binnen dit taakveld samengewerkt met woningcorporaties, bewoners, projectontwikkelaars, particuliere verhuurders,
makelaars, institutionele beleggers, bouwbedrijven, andere gemeenten, de provincie, huurdersorganisaties etc. 
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BBV indicatoren 
Definitie: De gemiddelde WOZ 
waarde van woningen. 

Bron: CBS - Statistiek Waarde 
Onroerende Zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definitie: Het aantal 
nieuwbouwwoningen, per 1.000 
woningen. 
 
Bron: ABF research - Systeem 
Woningvoorraad 

 

Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
Definitie: De som van het aantal 
personen van 0 tot 20 jaar en 65 
jaar of ouder in verhouding tot de 
personen van 20 tot 65 jaar. 
 
Bron: CBS – Bevolkingsstatistiek 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Flevoland 197 191 183 179 180 185 194 212

Lelystad 180 172 165 159 159 163 169 188

Nederland 232 223 211 206 209 216 230 248
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Gemiddelde WOZ waarde

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flevoland 6,9 7,6 6,3 6,9 8,2 13,7

Lelystad 4,6 4,4 1,3 2,4 4,2 4,5

Nederland 6,6 6,6 6,0 6,4 7,2 8,2
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Nieuw gebouwde woningen

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Flevoland 46,0 46,5 46,9 47,2 47,5 47,7 48,1 48,4

Lelystad 47,3 48,8 50,2 51,7 53,0 53,9 54,5 55,1

Nederland 50,5 51,5 52,2 52,7 53,0 53,3 53,7 53,9
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Definitie: Het gemiddelde 
totaalbedrag in euro's per jaar dat 
een éénpersoonshuisouden betaalt 
aan activa (onroerendezaak 
belasting plus de afvalstoffen- en 
rioolheffing). 
 
Bron: COELO, Groningen 
 
 

 

 

 

 

Definitie: Het gemiddelde 
totaalbedrag in euro's per jaar dat 
een meerpersoonshuishouden 
betaalt aan woonlasten 
(onroerendezaak belasting plus de 
afvalstoffen- en rioolheffing). 
 
Bron: COELO, Groningen 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende lokale indicatoren 
 

Definitie: Gemiddelde rapportcijfer 
‘leefbaarheid in de buurt’  

Bron: Gemeente Lelystad, Wonen, 
Leefbaarheid en Veiligheid 

Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 

2011 2013 2015 2017

Lelystad 7,26 7,22 7,30 7,14

 7,00

 7,10

 7,20

 7,30

 7,40

Gemiddelde rapportcijfer 
‘leefbaarheid in de buurt’ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Flevoland 667 681 699 715 725 749

Lelystad 573 601 632 652 657 669

Nederland 627 637 651 644 649 669
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Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Flevoland 691 713 729 744 757 780

Lelystad 657 723 732 760 769 786

Nederland 698 709 723 723 721 739
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Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden



Jaarrekening 2019  

 106 

1.3 Paragrafen 

1. Lokale heffingen 
De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid. De paragraaf lokale 
heffingen geeft inzicht in de belastingen, heffingen en rechten die gemeente Lelystad bij haar burgers en 
bedrijven in rekening heeft gebracht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gerealiseerde lokale 
heffingen en de oorzaken van de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019. Daarnaast wordt inzicht 
gegeven in het in 2019 uitgevoerde kwijtscheldingsbeleid. Een beschrijving van de ontwikkeling van de 
lokale lastendruk per huishouden maakt het beeld van de lokale lasten compleet. 

Volgens artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de paragraaf lokale heffingen 
te minste de onderstaande punten: 

 de beleidsuitgangspunten ten aanzien van de lokale heffingen; 

 de geraamde inkomsten; 

 een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij 
de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt 
bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de 
beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze 
uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;  

 een aanduiding van de lokale lastendruk; 

 een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 

Lokale heffingen 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de inkomsten uit de lokale heffingen. Deze staan 
vervolgens toegelicht. 
 

 

1. Onroerende zaakbelastingen 
De totale inkomsten OZB woningen en niet-woningen komt hoger uit dan begroot. In de realisatie ozb 
woningen is de opbrengst 2019 met bijna 4 ton toegenomen ten opzichte van de realisatie 2018. In de 
realisatie ozb niet-woningen is de opbrengst 2019 met 8 ton toegenomen ten opzichte van de realisatie 
2018. De verdeling van de inkomsten OZB woningen en niet-woningen is niet geheel juist in de begroting 
opgenomen. Hierdoor ontstaat er een negatieve afwijking bij de woningen en een positieve bij de niet-
woningen. De jaarrekening 2019 laat een voordeel op de totale inkomsten uit de OZB (woningen en niet- 
woningen) zien. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de nieuwbouwactiviteiten die hebben 
plaatsgevonden. 

Gemeentelijke belastingen
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2019

Rekening
2019

Saldo

1. Onroerende-zaakbelastingen 23.142 23.553 411
2. Afvalstoffenheffing 8.645 8.917 272
3. Hondenbelasting 591 606 15
4. Rioolheffing 5.481 5.472 -9
5. Leges 2.139 4.178 2.039
6. Marktgelden 159 118 -41
7. Lijkbezorgingsrechten 439 326 -114
8. Parkeerbelastingen 2.190 1.965 -225
9. Precariobelasting 1.760 1.779 19
10. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) 254 211 -43
11. Liggelden Bataviahaven -0 -0 0
Totaal Inkomsten uit lokale heffingen 44.801 47.125 2.324
12. Kwijtscheldingen -1.143 -1.238 -95
13. Dubieuze debiteuren -361 -364 -3
Totaal oninbaar inclusief kwijtschelding -1.504 -1.602 -98
Totaal lokale hefingen 43.298 45.523 2.225
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2. Afvalstoffenheffing  
De geraamde opbrengst bedraagt € 8,65 miljoen, terwijl € 8,92 miljoen is gerealiseerd. Het verschil wordt 
veroorzaakt door een toename van het aantal woningen en een lagere leegstand, waardoor meer 
huishoudens een aanslag afvalstoffenheffing hebben ontvangen. 

3. Hondenbelasting 
Het tarief van de hondenbelasting wordt één keer in de twee jaar aangepast. De tarieven hondenbelasting 
zijn in 2019 niet verhoogd. De geraamde opbrengst bedraagt € 591.000. De gerealiseerde opbrengst 
komt uit op € 606.000. Daarmee is de geraamde opbrengst hondenbelasting ruimschoots gerealiseerd. 

4. Rioolheffing  
De geraamde opbrengst bedraagt € 5,48 miljoen. De gerealiseerde opbrengst komt uit op € 5,47 miljoen. 
Daarmee is de geraamde opbrengst rioolheffing na genoeg (€ 9.000 lager) gerealiseerd. 

5. Leges 
Hieronder worden de afwijkingen van de leges toegelicht, met uitzondering van de leges die 
samenhangen met het product handel en ambachten, welke zijn opgenomen onder het kopje 
marktgelden. De totale legesinkomsten zijn begroot op € 2.139 miljoen terwijl € 4.178 miljoen aan 
legesinkomsten zijn gegenereerd. Daarmee komt de gerealiseerde leges per saldo € 2.039 miljoen hoger 
uit dan geraamd. De verantwoording zal per onderdeel worden aangegeven. 

Leges Stadswinkel (saldo € 168.000): 
De legesinkomsten zijn begroot op € 568.000. De gerealiseerde inkomsten bedroegen € 737.000. 
Hierdoor ontstaat een positief saldo van € 168.000.  

In 2019 zijn meer rijbewijzen aangevraagd dan geraamd. Als gevolg daarvan zijn zowel de inkomsten als 
de uitgaven van rijksleges hoger dan begroot. Hierdoor is een voordeel gerealiseerd op het gemeentelijk 
deel van de leges. Verder zijn er minder aanvragen voor verklaring omtrent gedrag (VOG) geweest 
waardoor er lagere legesinkomsten en lagere afdrachten zijn gerealiseerd dan begroot. 

Tot slot zijn er meer reisdocumenten uitgegeven dan waar in de begroting rekening mee werd gehouden. 
Enerzijds leidt dit tot een voordeel in de baten, in de vorm van hogere legesinkomsten (€ 194.000). 
Anderzijds leidt dit tot een nadeel in de lasten in de vorm van hogere af te dragen rijksleges (-€ 104.000). 

Leges omgevingsvergunningen (saldo € 1.855.000) 
Voor bovenstaande diensten zijn de baten begroot op € 1.500.000 terwijl de gerealiseerde  legesbaten 
€ 3.355.000 bedragen. De meer-inkomsten worden met name veroorzaakt door enkele grote projecten 
als een zonnepark, een hotel, een distributiecentrum, Giant en enkele grotere woningprojecten.  

Leges veiligheid  APV, drank en horeca, registratie kinderopvang en evenementen (saldo € 16.000) 
Voor bovenstaande diensten zijn de baten begroot op € 71.000. De legesbaten bedroegen€ 87.000.  

6. Marktgelden  
Voor het jaar 2019 zijn de baten begroot op € 159.000 terwijl € 118.000 aan marktgelden is gegenereerd.  
Dit is het gevolg van de teruglopende belangstelling voor vooral de dinsdagmarkt. 

7. Lijkbezorgingrechten 
Voor het  jaar 2019 zijn de baten begroot op € 439.000 terwijl € 326.000 aan legesinkomsten is 
gegenereerd. Hierdoor ontstaat een nadelig saldo van € 114.000. In 2019 zijn minder begravingen 
uitgevoerd dan begroot (88 i.p.v. 121). Er is niet alleen minder begraven, ook de verhouding tussen 
begraven in bestaande graven (bijzetting) en begraven in nieuwe particuliere graven lag ongunstiger dan 
was voorzien. Bijzettingen brengen minder op dan nieuwe particuliere graven.  Ook op asbestemmingen 
zijn minder opbrengsten gerealiseerd dan begroot. 

8. Parkeerbelasting 
Voor het jaar 2019 zijn de inkomsten begroot op € 2,190 miljoen. De gerealiseerde inkomsten bedroegen 
€ 1,964 miljoen. Dit is mede het gevolg van het faillissement van het ziekenhuis en de teruglopende 
bezoekersaantallen van het stadscentrum. 
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9. Precariobelasting 
Voor het jaar 2019 zijn de inkomsten begroot op € 1,760 miljoen terwijl € 1,778 miljoen aan inkomsten 
zijn gegenereerd. Daarmee is de geraamde opbrengst ruimschoots gerealiseerd. Jaarlijks wordt door de 
netbeheerders voor de precariobelasting het aantal strekkende meters kabels en leidingen opgegeven. 
Ten opzichte van vorig jaar is het aantal strekkende meters toegenomen. 

10. Bedrijveninvesteringszones (BIZ) 
De inkomsten zijn begroot op € 254.000, terwijl € 211.000 aan inkomsten zijn gerealiseerd. De gemeente 
ondersteunt de BIZ Larserpoort en de Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum.  Deze laatste is in 
2018 van start gegaan. 

11. Liggelden Bataviahaven 
Er is sprake van een exploitatieovereenkomst met de stichting Bataviahaven. De liggelden komen toe 
aan de stichting Bataviahaven ter dekking van de exploitatielasten conform de 
dienstverleningsovereenkomst die de gemeente met de stichting heeft gesloten. 

12. Kwijtschelding 
Natuurlijke personen (particulieren) en natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig beroep 
uitoefenen (kleine ondernemers) kunnen, als de inkomens- en vermogenspositie daartoe aanleiding 
geven, voor kwijtschelding van de onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing in 
aanmerking komen. In onderstaande tabel wordt de kwijtschelding naar soort weergegeven. 

 

Het totale kwijtscheldingsbudget is in de begroting 2019 met € 50.000 neerwaarts bijgesteld. In de 
realisatie is het budget met € 95.000 overschreden. Ten opzichte van de rekening 2018 is er in 2019 € 
29.000 minder aan kwijtschelding verleend. 

13. Dubieuze debiteuren 
Bij de uitvoering van de invorderingswerkzaamheden op het gebied van gemeentelijke belastingen komt 
het voor dat belastingschuldigen de aanslagen gemeentelijke belastingen niet kunnen voldoen. Hierbij 
gaat het om burgers die onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) vallen, bedrijven 
die in staat van faillissement verkeren of in andere bijzondere situaties waardoor de belastingschuld niet 
wordt voldaan. Door het herstel van de economie lijkt het er op dat het percentage dat oninbaar wordt 
geleden zich stabiliseert. Herijking van de voorziening heeft plaatsgevonden. Daarmee is er nagenoeg 
geen afwijking (€3.300) van het beschikbare budget. 

  

Kwijtschelding naar soort
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2019

Rekening
2019

Saldo

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 35 14 21
Afvalstoffenheffing 774 825 -51
Rioolheffing 334 399 -65
Totaal kwijtschelding 1.143 1.238 -95



Jaarrekening 2019  

 109 

Lastendruk- vergelijking woonlasten 2019 
Woonlasten 2019 
Onderstaande tabel geeft de vergelijking van de woonlasten in 2019 tussen Lelystad en de gemeenten 
in Flevoland en enkele met ons vergelijkbare gemeenten op basis van de categorisering centrumfunctie, 
sociale structuur en inwoneraantal, van de Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO). 
In de ranglijst is de gemeente met de laagste woonlasten de gemeente met het laagste rangnummer. 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat gemeente Lelystad de 240e plaats inneemt. In 2018 stond de gemeente 
op plaats 246. 

Kostendekkendheid 2019 
De kostendekkendheid van de leges verschaft inzicht in de procentuele over- of onderdekking van de 
producten en diensten gemeente breed. Door middel van een tabel wordt de mate van 
kostendekkendheid inzichtelijk gemaakt. Het gaat om de volgende titels: algemene dienstverlening, 
dienstverlening vallende onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning en dienstverlening 
vallende onder de Europese dienstenrichtlijn, waarbij kruissubsidiering tussen de titels is toegestaan. De 
kostendekkendheid van de geraamde lasten en de geraamde baten (voor zover te achterhalen is) 
bedraagt per titel: 

 
Toelichting Titels: 
De opbouw van de titels verwijzen naar de tarieventabel van de legesverordening.  

Titel 1: Algemene dienstverlening heeft betrekking op o.a. leges burgerlijke stand, -reisdocumenten, -rijbewijzen,- 
winkeltijdenwet, -kansspelen etc.  

Titel 2: Dienstverlening vallende onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen heeft betrekking op o.a. leges 
betreffende WABO. De WABO integreert een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen 
(verder te noemen toestemmingen) tot één omgevingsvergunning. 

Dienstverlening vallende onder de Europese dienstenrichtlijn heeft betrekking op o.a. leges betreffende toezicht op o.a. 
horecabedrijven, kinderopvang,  organiseren van evenementen of markten, brandbeveiliging verordeningen  

Rangnummer

Eenpersoons-
huishoudens

Meerpersoons-
huishoudens

1 = laagste
372 = hoogste
Woonlasten*

Gemiddelde Flevoland 747 781
Dronten 687 687 78
Noordoostpolder 682 721 118
Zeewolde 682 753 176
Lelystad 669 786 240
Almere 804 804 262
Urk 908 908 342
Vergelijkbare gemeenten
Leidsendam-Voorburg 655 716 111
Vlaardingen 684 757 189
Roosendaal 759 791 247
Hoogste en laagste woonlasten
Gilze en Rijen 489 511 1
Bloemendaal 1330 1446 372

Woonlasten
Vergelijking woonlasten per gemeente
(bedragen x € 1)

Leges kostendekkendheid 2019 
Bedragen x € 1.000

Geraamde 
baten

Geraamde 
lasten

Kosten-
dekkendheid

Titel 1 - Algemene dienstverlening 569 2.520 23%
Titel 2 - Dienstverlening vallende onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 1.500 2.133 70%
Titel 3 - Dienstverlening vallende onder de Europese dienstenrichtlijn 199 504 40%
 Totaal 2.269 5.157 44%
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2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 

In deze paragraaf gaan we in op de actuele risico’s en het weerstandsvermogen dat beschikbaar is om 
de gevolgen van deze risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. 
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de beschikbare 
weerstandscapaciteit enerzijds en de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste 
weerstandscapaciteit anderzijds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In december 2019 heeft de Raad de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. Hierin 
is het beleid ten aanzien van risicomanagement en weerstandsvermogen terug te lezen. De vastgestelde 
nota heeft ook een aantal wijzigingen voor deze paragraaf tot gevolg. Deze worden verderop in de 
paragraaf bij de betreffende onderdelen toegelicht.  

Leeswijzer 
Deze paragraaf start met een inventarisatie van de risico’s (2.1), In paragraaf 2.2 wordt op basis van de 
inventarisatie de gewenste weerstandscapaciteit in beeld gebracht en in paragraaf 2.3 wordt de 
beschikbare weerstandscapaciteit in beeld gebracht. Wanneer de gewenste weerstandscapaciteit wordt 
afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen van de gemeente 
worden bepaald, dit wordt in paragraaf 2.4 in beeld gebracht. 

2.1 Inventarisatie risico’s 

In deze paragraaf wordt de inventarisatie van de risico’s weergegeven. Dit zijn de risico’s waarvan we als 
organisatie op dit moment kunnen inschatten dat ze zich wellicht gaan voordoen. Risico’s lopen in de 
uitvoering van ons werk is niet altijd te voorkomen. Wel zorgen we voor een goede administratieve 
organisatie. Dit is de basis voor het voorkomen van risico’s. Het systeem van risicomanagement wordt 
toegelicht in de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement.   

Hierna gaan we in op financiële en niet-financiële risico’s. Bij niet-financiële risico’s gaat het om mogelijke 
gebeurtenissen die weliswaar geen direct financieel gevolg hebben maar die bijvoorbeeld wel de reputatie 
van de gemeente schaden. Of risico’s die wel een financieel gevolg hebben, maar waarvan het 
risicobedrag nog niet in te schatten is. Deze niet-financiële of niet te kwantificeren risico’s zijn hieronder 
weergegeven. Daarna volgt het overzicht van financiële risico’s. Bij ieder risico is gekeken naar het 
mogelijke schadebedrag en de kans dat het risico zich voordoet. Het gaat hier om risico’s die niet anders 
te ondervangen zijn dan door het aanwenden van weerstandscapaciteit. Risico’s die binnen de exploitatie 
worden opgevangen, waar een risicovoorziening voor is ingesteld of (reguliere) risico’s waarvoor 
verzekeringen zijn afgesloten, hebben geen financiële consequenties en maken daarom geen deel uit 
van deze paragraaf. Voor risico’s met een kans groter dan 75% zal een voorziening getroffen worden.  

Tot slot is nog goed om op te merken dat de inventarisatie van de risico’s een momentopname betreft. 
Het is een statisch overzicht van risico’s die tijdens het opstellen van deze paragraaf in beeld waren. Een 
meer dynamisch overzicht van risico’s gedurende het lopende jaar is terug te vinden in de 

Risico’s 

Beschikbare 

weerstandcapaciteit 

Weerstandsvermogen 

Gewenste 

weerstandcapaciteit 
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begrotingsmonitor waarbij risico’s op overschrijding van een aantal majeure budgetten wordt 
weergegeven in bandbreedtes. 

 
Risico-inventarisatie algemeen 
 
Wmo 
Met betrekking tot de Wmo worden de volgende risico’s onderkend: 
 
Abonnementstarief 
Op  1-1-2019 is het abonnementstarief ingevoerd en betalen Wmo gebruikers, ongeacht inkomen, 
vermogen of hoeveelheid ondersteuning een maximale eigen bijdrage. Deze is voor 2020 vastgesteld op 
maximaal € 19,00 per maand. Deze wijziging leidt enerzijds tot aanzienlijk minder inkomsten voor de 
gemeente en anderzijds is er een forse toename zichtbaar van het beroep op de Wmo. Met name bij de 
huishoudelijke hulp en het gebruik van hulpmiddelen was deze stijging waar te nemen in 2019. Hierdoor 
staat de betaalbaarheid van de Wmo onder druk.  
 
Vergrijzing 
Lelystad krijgt te maken met een aanzienlijke vergrijzing. Hierdoor zullen meer inwoners een beroep doen 
op ondersteuning vanuit de Wmo. Ook hierbij geldt dat de betaalbaarheid van de Wmo hierdoor onder 
druk kan komen te staan.  
 
Extramuralisering 
Inwoners met zwaardere beperkingen worden minder snel in een instelling opgenomen en blijven (langer) 
zelfstandig wonen. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat een steeds groter beroep wordt gedaan op 
ondersteuningsvoorzieningen. Ook deze ontwikkeling leidt tot een grotere druk op de Wmo. 
 
Doordecentralisatie regionale Wmo taken 
Per 2022 wordt de nu nog regionale Wmo taak beschermd wonen een lokale verantwoordelijkheid. 
Vooralsnog is de doordecentralisatie van de overige Regionale Wmo taken (maatschappelijke opvang, 
verslavingszorg e.d.) met 4 jaar uitgesteld. Het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen wordt naar 
verwachting in de meicirculaire 2020 bekend. Daarnaast volgt er nog een WLZ-uitname (cliënten en 
budget), het is nog onduidelijk wat hiervan de (financiële) consequenties zijn. 
 
Leerlingenvervoer 
Met het aanscherpen van de verordening Leerlingenvervoer beogen we in 2020 en verder de kosten 
binnen budget te houden. Echter, in verband met de overschrijding van het budget in de afgelopen jaren 
is het reëel om voor 2020 rekening te houden met een overschrijding vanwege de implementatietijd van 
de nieuwe verordening en de daarbij horende regels. Daarnaast hebben we te maken met de NEA-index 
die de kosten omhoog zal drukken.  
  
De aangescherpte verordening gaat ook gevolgen hebben voor burgers die gebruik maken van het 
leerlingenvervoer. We dienen dan ook rekening te houden met meer bezwaar- en beroepzaken en wellicht 
negatieve reacties van burgers. We informeren alle burgers die nu gebruik maken van leerlingenvervoer 
over de aangescherpte regels. We leggen hiermee uit dat we ons aansluiten bij de wijze van uitvoering 
van het leerlingenvervoer zoals die landelijk al gebeurt. We leggen er de nadruk op dat onze Gemeente 
in dat opzicht niet strenger is dan andere Gemeenten, maar eerder in de afgelopen jaren een tolerant 
beleid kende.  
  
Jeugd 
Op grond van de afgelopen jaren zien we een stijging van de instroom en het gebruik van Jeugdzorg. 
Deze autonome ontwikkeling binnen de jeugdzorg ligt (deels) buiten onze inspanningen om, en het 
landelijke beeld daarin (bijvoorbeeld prijsstijgingen, maatschappelijk verschijnsel van steeds duurdere 
hulptrajecten) zou een opdrijvend financieel effect kunnen hebben. Maatregelen Jeugdzorg 2020 en 2021 
spelen waar mogelijk in op deze tendens. 
 
Wijzigingen Bbz 
De focus op de voorstellen voor wijzigingen Bbz ligt op verschuiven van de financiële verantwoordelijkheid 
en de financiële risico’s van het Rijk naar gemeenten. Die lijn ondersteunen we niet en de VNG heeft dit 
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op 18 februari schriftelijk aan de staatssecretaris van ministerie SZW kenbaar gemaakt. In plaats van een 
declaratiesystematiek tussen gemeenten en Rijk worden er middelen voor de uitgaven leningen 
levensonderhoud voor gevestigde ondernemers Bbz  toegevoegd aan de BUIG gelden. Voor de uitgaven 
van de onderzoekskosten naar de levensvatbaarheid en voortgang van het bedrijf worden er middelen 
(verdeelsleutel) toegevoegd aan het gemeentefonds. De bedrijfskredieten kunnen voor 100% bij het Rijk 
gedeclareerd worden, maar met een terugvorderingspercentage van 75% in 5 jaar terug te betalen door 
gemeenten. Vanuit de VNG is de twijfel aangegeven of het terugvorderingspercentage realistisch is. 
 
Door deze wijzigingen zijn de Bbz middelen niet meer traceerbaar en worden de financiële risico’s hoger. 
Het is de vraag in hoeverre gemeenten bereid zijn om de uitvoering van het Bbz dan nog in een regionale 
samenwerking te willen onderbrengen. Doel van de wijzigingen lijkt het Bbz in hoge mate gelijk te trekken 
met andere uitkeringsvoorzieningen. Daarmee verliest het Bbz juist aan zelfstandige kracht om het 
vangnet voor ondernemerschap actief uit te voeren. 
 
Gesubsidieerde culturele instellingen  
Geconstateerd wordt dat de grote gesubsidieerde culturele instellingen veel moeite hebben om de reeks 
taakstellingen op de subsidies volledig te realiseren. Ondanks alle door de instellingen getroffen 
maatregelen, nadert de bedrijfsvoering van deze instellingen door autonome kostenstijgingen een 
kritische grens. De kans bestaat dat instellingen bij tegenvallers óf de maatschappelijke output moeten 
beperken, de gestegen kosten direct moeten doorbereken aan gebruikers of uiteindelijk een beroep doen 
op de gemeente voor extra financiële middelen indien beperking van activiteiten of bereik onder inwoners 
niet wenselijk is. De financiële positie van de instellingen wordt op basis van de jaarrekeningen structureel 
gemonitord.  
 
Omgevingswet 
De geplande invoeringsdatum voor de omgevingswet is 1 jan. 2021. Dit vraagt van de organisatie   
aanpassingen o.a. op het gebied van beleidskaders/–regels, processen, informatievoorziening en 
personeel. Het grootste deel van de bijbehorende kosten is incidenteel, een beperkt deel heeft structurele 
doorwerking. Voor het incidentele deel is voor 2019, 2020 en 2021 budget beschikbaar gesteld door de 
gemeenteraad. Daar waar er duidelijkheid is omtrent de structurele kosten wordt dat betrokken bij de 
kadernota.   
 
Informatiebeveiliging en privacy 
Veel overheidsinformatie is openbaar. Maar de gemeente heeft ook gegevens die beslist niet openbaar 
mogen worden zoals persoonsgegevens. Met de komst van de decentralisaties is de hoeveelheid 
privacygevoelige gegevens alleen maar groter geworden. Om de beveiliging van informatie te 
waarborgen heeft de gemeente informatiebeveiligingsbeleid en is de CISO belast met het controleren op 
de naleving hiervan. Daarnaast dient de gemeente alert te zijn op cyber-aanvallen. Naast eigen (ICT) 
beheersmaatregelen, worden vanuit de InformatieBeveiligingsDienst factsheets aangereikt die de kans 
op incidenten verkleinen. In het kader van informatiebeveiliging is de Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid (BIO) de norm; in het kader van de AVG is het stappenplan Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van de VNG de leidraad. Er is onder leiding van de FG (Functionaris 
Gegevensbescherming) veel aandacht besteed aan bewustwording en er worden doorlopend adviezen 
gegeven over hoe om te gaan met persoonsgegevens. De kans op incidenten wordt als uitvloeisel van 
beleid en bijbehorende maatregelen verkleind. Desalniettemin, als een incident (bijvoorbeeld een datalek 
of dataencryptie) toch plaats zou vinden, kan de impact daarvan hoog zijn. Het kan leiden tot 
imagoschade of er kan zelfs een boete opgelegd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Daarnaast kost het oplossen van beveiligingslekken in systemen wel steeds meer capaciteit en daarmee 
bestaat het risico dat dit ten koste gaat van andere geplande ICT-activiteiten. 
 
Fiscaliteiten 
De afgelopen jaren zijn er in hoog tempo wijzigingen of uitbreidingen op ons afgekomen vanuit wet- en 
regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Vennootschapsbelasting (Vpb), de Omzetbelasting en de nieuwe 
regeling Besluit begroting en verantwoording (BBV). Deze wijzigingen kunnen zowel administratieve als 
mogelijk financiële gevolgen hebben. Eén daarvan is de Vpb: per 1 januari 2016 zijn gemeenten 
belastingplichtig voor activiteiten waarmee de gemeente deelneemt aan het economische verkeer en in 
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concurrentie treedt met de private sector. De invoering van deze vennootschapsbelastingplicht leidt tot 
een verplichte afdracht over winstgevende activiteiten, zoals grondexploitaties, in de toekomst. Op basis 
van deze activiteiten zijn voor de boekjaren 2016 (verlies van €  1,6 mln.) en 2017 (verlies van € 6,7 mln.) 
de aangiftes ingediend. De definitieve aanslagen zijn nog niet ontvangen. Voor het boekjaar 2018 is er 
nog geen aangifte ingediend, dit in afwachting van de definitieve cijfers van Omala C.V. die onderdeel 
uitmaken van de aangifte van de gemeente (aandeel Omala in totaalaangifte ± 7%). Er vindt met de 
Belastingdienst (opnieuw) afstemming plaats over de cijfers van Omala.  
Gebaseerd op de cijfers tot en met 2017 en als de verwachte toekomstige resultaten worden gehaald, zal 
met de opgebouwde compensabele verliezen (€- 8,3 mln.) pas rond 2027 feitelijk vennootschapsbelasting 
betaald gaan worden. Omdat deze belastingplicht nieuw is voor overheidslichamen bestaat er op 
onderdelen nog onduidelijkheid over de uitleg van de wet. De gehanteerde methodiek van Lelystad is 
afgestemd met de Belastingdienst en de belangrijkste kaders zijn  in  2019 vastgelegd in een 
vaststellingsovereenkomst. Bij een aantal kleinere posten is er nog wat discussie / afwijkend standpunt. 
Het gevolg is dat gemeenten in de komende jaren zullen moeten leven met onzekerheid over de 
uiteindelijk verschuldigde belastingen. 
 
Gevolgen uitbraak Coronavirus 
Op moment van het opstellen van deze paragraaf is er een uitbraak van het Coronavirus in Nederland. 
Deze uitbraak heeft mogelijk directe als indirecte effecten op ons als gemeente. Het is nu te vroeg om 
uitspraken te doen over de gevolgen, maar we erkennen dat zich mogelijke risico’s kunnen voordoen en 
houden daarom de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.  

 
Juridische geschillen bij vergunningen 
Momenteel lopen er geschillen tussen de gemeente en ondernemers m.b.t. de nieuwe wijze van verlenen 
van aanwezigheids- en exploitatievergunningen. Mocht de gemeente in het ongelijk worden gesteld in 
deze procedures, dan loopt de gemeente het risico - wanneer de ondernemer tevens een schadeclaim 
heeft ingediend - deze claim zal slagen. 
 

Juridische geschillen bij uitvoering van werken 
Momenteel lopen er geschillen tussen de gemeente en ondernemers m.b.t. de kosten van uitvoering van 
meerwerk. Hoewel wij verwachten sterk te staan in eventuele rechtszaken, is het toch niet uit te sluiten 
dat eventuele claims zullen slagen.  
 
Risico-inventarisatie financieel 
Hierna worden in de risicomatrix de risico’s genoemd die een mogelijk concreet financieel effect kunnen 
hebben. Deze worden meegenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. Voorheen 
werd een onderscheid gemaakt tussen acute risico’s en risico’s op de lange termijn. Acute risico’s werden 
afgewogen tegen de algemene reserve en lange termijn risico’s tegen het onbeklemde deel van de 
bestemmingsreserves. Bij de vaststelling van de nota’s risicomanagement en weerstandsvermogen en 
reserves en voorzieningen is het onbeklemde deel van de bestemmingsreserves overgeheveld naar de 
algemene reserve. Het onderscheid tussen acute risico’s en lange termijn risico’s is daarmee komen te 
vervallen.  
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Naam Risico Omschrijving risico Schade 
bedrag

Kans Omvang
risico

Bedrijfsvoering 
Werkbedrijf Lelystad

Binnen de bedrijfsvoering van het Werkbedrijf Lelystad is sprake van risico's die
samenhangen met personele calamiteiten. Daarnaast kunnen organisatieontwikkelingen
tot onvoorziene kosten leiden. Doordat bij de oprichting van het Werkbedrijf gekozen is
om geen vermogen te storten, betekent dit dat een eventueel negatief
exploitatieresultaat van het Werkbedrijf Lelystad voor rekening komt van de gemeente
Lelystad als 100% aandeelhouder. De afgelopen jaren (sinds 2015) is de samenstelling van
de doelgroep participatiewet in complexiteit toegenomen doordat de sociale
werkvoorziening op slot zit en de groep voorheen Wajong met arbeidscapaciteit nu onder
de gemeentelijke verantwoordelijnkheid vallen. De gemiddelde inspanning om clienten
duurzaam naar werk te begeleiden neemt toe bij een gelijkblijvend rijksbijdrage. 

Voor de taken onder de Participatiewet is bij de jaarrekening 2016 een reserve Re-
integratie ingesteld zodat fluctuaties opgevangen kunnen worden. Pas als de reserve
ontoereikend is, komt het restant ten laste van het resultaat. De kans daarop wordt klein
geacht. 500 25% 125

Verstrekte leningen

De gemeente Lelystad heeft voor een bedrag van ca. € 19,9 miljoen euro (stand 31-12-19)
leningen verstrekt aan diverse partijen. Het risico bestaat dat deze partijen op enig
moment niet in staat zijn om aan hun aflossingsverplichtingen te voldoen, danwel failliet
gaan waarmee het gehele restant leningbedrag wellicht niet teruggehaald kan worden. Het
risico dat alle partijen tegelijk in betalingsproblemen geraken en het volledige uitstaande
bedrag niet verhaald kan worden is klein.  

Beheersmaatregel:
De financiële situatie van de partijen waaraan de leningen verstrekt zijn monitoren, en
waar nodig afspraken aanpassen of een voorziening instellen. 19.910 5% 996

Risicomatrix (bedragen x €1.000)
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Naam Risico Omschrijving risico Schade 
bedrag

Kans Omvang
risico

Risicomatrix (bedragen x €1.000)

Voormalig personeel

De gemeente Lelystad is eigenrisicodrager (ERD) in het kader van de WGA (Werkhervatting
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en draagt gedurende 10 jaar de kosten van de WGA
uitkering van haar (ex) medewerkers. Naast de financiële verplichting (WGA uitkering) is
de werkgever ook 10 jaar verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van de
medewerker. Dit betreft alle (ex) medewerkers die een WGA uitkering ontvangen, die
tussen de 35-80% arbeidsongeschikt zijn of als tijdelijk volledig arbeidsongeschikt (80-
100%) worden beschouwd. Ook al zijn deze medewerkers niet meer bij de gemeente
Lelystad in dienst, dan nog heeft de gemeente deze verplichting en draagt de gemeente
maximaal 10 jaar de kosten. Gezien de verhoging van de pensioenleeftijd is het de
verwachting dat de toekomstige instroom eerder toe- als af zal nemen, met hogere kosten
voor de gemeente als gevolg. Daarnaast is het zo dat door gewijzigde wetgeving vanaf 1-1-
2020 er een transitiervergoeding en eventueel een billijke vergoeding gegeven moet
worden aan ex-medewerkers (dieop initiatief van de werkgever uit dienst gaan). Er is niet
duidelijk wat het financiele gevolg zal zijn van deze wettelijke bepalingen.

Beheersmaatregel: Beheersmaatregel: Naast een professionele en effectieve uitvoering
van de taken inzake het ERD voor (ex)medewerkers met een WGA status wordt de
instroom gemonitord. Op het moment dat bijstelling van de budgetten noodzakelijk blijkt
wordt dit betrokken bij het opstellen van toekomstige begrotingen. Voor wat betreft de
transitie- en billijke vergoeding zal gemonitord worden wat effecten zijn. 200 50% 100

Garantstellingen

De gemeente Lelystad heeft voor ca. € 29 miljoen euro (stand per 31-12-19) aan
garantstellingen verstrekt. Een aantal van de grootste garanties is verstrekt aan verbonden
partijen. Een garantstelling wordt ingeroepen op moment dat een partij niet aan de
betalingsverplichtingen kan voldoen. Doorgaans is dat pas het geval bij faillissement of
surseance van betaling. De kans dat dit gebeurt is niet heel groot, zeker niet in het geval
van verbonden partijen, daarbij zal in een eerder stadium gestuurd worden op het
bijstellen van de koers, danwel dat er vanuit de gemeente tijdelijke aanvullende
maatregelen worden genomen. 
Beheersmaatregel:
Een garantstelling wordt doorgaans zonder voorwaarden verstrekt, immers dat is juist de
zekerheid die een garantstelling geeft voor de financier. Als wij een garantstelling
verstrekken aan een partij waarin wij geen juridisch belang hebben, is er dus ook geen
mogelijkheid om bij te sturen op de koers van die organisatie of instelling. Het risico is dan
lastig te beheersen. Het is vooral zaak om vooraf goed na te denken over de mogelijke
risico's.  29.070 10% 2.907

Participatiebudget 
bijstandsuitkeringen

De gemeente Lelystad ontvangt vanuit het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het
verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004
en het inzetten van loonkostensubsidie. Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast, dat
vervolgens via een vastgestelde verdeelsystematiek over de gemeenten wordt verdeeld.
Het macrobudget wijzigt door conjuncturele ontwikkelingen, effecten van rijksbeleid en
loon- en prijsbijstelling. In het voor- en najaar ontvangen gemeenten vanuit het ministerie
van SZW informatie omtrent de (verwachte) rijksbijdrage. 

De gemeentelijke begroting wordt ieder jaar geactualiseerd, zowel voor wat betreft de
ontwikkeling van de uitkeringslasten, alsook voor wat betreft de ontwikkeling van de
rijksbijdrage. De precieze hoogte van de rijksbijdrage wordt pas definitief vastgesteld in
het najaar van het lopende begrotingsjaar. Voor begrotingsjaar 2020 wordt bijvoorbeeld
uitgegaan van een rijksbijdrage ter grootte van €32,8 miljoen. 

Het gaat om een aanzienlijk bedrag, waarvan de hoogte afhankelijk is van diverse externe
variabelen. Het risco bestaat dat de ontwikkeling van het rijksbudget gedurende het jaar
uit de pas loopt met de ontwikkeling van de uitkeringslasten. Dit risico wordt ingeschat op
€1.000.000 (zowel voor- als nadelig) met een kans van 20%.
Beheersmaatregel: Beheersmaatregel: Door in te blijven zetten op het activeren en
participeren van klanten wordt ingezet om binnen het beschikbare budget de regeling uit
te voeren. 1.000 20% 200

Foundersfee

De gemeente heeft in het verleden het erfpachtrecht verworven. De boekwaarde hiervan
oversteeg de vigerende afspraken over het inbrengen van verworven gronden in OMALA.
Dit meerdere moet uit toekomstige "extra winst" OMALA uiteindelijk worden
terugbetaald.

Beheersmaatregel: Beheersmaatregel: in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van OMALA NV d.d. 17 juni 2015 is besloten dat gemeente Lelystad uit hoofde van de
"Foundersfee" een preferent recht heeft in het resultaat van Ontwikkeling Maatschappij
Airport Garden City CV voor een bedrag van €2,3 miljoen. Dit bedrag wordt in drie tranches
in 2020, 2025 en 2030 uitgekeerd door Ontwikkeling Maatschappij Airport Garden City aan
de gemeente Lelystad indien de jaarresultaten dit toelaten. 2.300 10% 230
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Naam Risico Omschrijving risico Schade 
bedrag

Kans Omvang
risico

Risicomatrix (bedragen x €1.000)

Planschade Groene 
Velden

Vanaf 2004 heeft de gemeente een juridisch geschil met een ondernemer over het gebruik
van een aantal percelen op de Groene Velden. Hiervoor is al eerder een risico opgenomen
in deze paragraaf. In 2018 heeft het college in afwijking van het advies van de commissie
bezwaarschriften gemotiveerd besloten om het bezwaar ongegrond te verklaren. De
tegenpartij heeft tegen dit besluit beroep bij de rechtbank ingesteld.  Op 31 oktober 2019 is 
uitspraak gedaan door de Rechtbank en is bepaald dat de gemeente 3.356.800,00 euro
planschadevergoeding moet betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2
december 2015 tot de dag van uitbetaling. Omdat wij het niet eens zijn met de uitspraak is
hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Vanuit financieel oogpunt is vanuit het
voorzichtigheidsprincipe er wel voor gekozen om voor een bedrag van 3,3 mln., plus
wettelijke rente, in totaal een voorziening van 3,7 mln. euro op te nemen in deze
jaarrekening. En hoewel de kans klein geacht wordt dat we in hoger hoger beroep tot een
hoger bedrag worden veroordeeld nemen we ook hier vanuit louter prudent financieel
beleid een restrisico op. De zitting zal naar verwachting medio 2020 plaats vinden. 

Beheersmaatregel: Beheersmaatregel: De huisadvocaat wordt ingeschakeld om de risico's
in te perken. Het verweer ter zitting wordt gevoerd door c.q. met bijstand van de
huisadvocaat. 2.500 25% 625

Ontwikkelingen 
Veiligheidsregio 
Flevoland

Er zijn veel ontwikkelingen die zowel een negatief als positief effect kunnen hebben op de
bijdrage die wij als gemeente moeten betalen aan de veiligheidsregio. Zo wordt er
onderzoek gedaan en is de wens uit gesproken om een samenwerking te onderzoeken met
andere veiligheidsregio om meldkamer, GGD's en een oefenlocatie samen te ontwikkelen.
Daarnaast liggen er nog vraagstukken omtrent het convenant nationale politie, wet
normalisering rechtspositie ambtenaren, participatiewet, vervangen rijksmaterieel,
strategische huisvesting en informatiebeleid.
Beheersmaatregel: Beheersmaatregel: Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. 750 50% 375

Effect BTW-vrijstelling 
sportbesluit

Per 1 januari 2019 is een nieuw belastingplan door het rijk vastgesteld. Dit houdt
ondermeer in dat sport op grond van een uitspraak van het Europeese hof vanaf 2019 niet
meer een BTW-belast prestatie is en onder de BTW-vrijstelling valt. Deze aanpassing heeft
vergaande gevolgen voor het Sportbedrijf Lelystad. Omdat door de vrijstelling de betaalde
btw op opdrachten en inkoop niet meer kan worden teruggevorderd, leidt dit tot een
aanzienlijke kostenstijging en een nadelig effect op de exploiatie van ongeveer € 500.000,--
. Het rijk heeft twee compensatieregelingen (SPUK en BOSA) ingesteld met een maximaal
budget. Het Sportbedrijf is een privaatrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel
een bestuurlijk als een financieel belang heeft; hierdoor kan de aanvraag samen met de
gemeente bij de SPUK worden aangevraagd. De gemeente heeft de SPUK-aanvraag
ingediend mede namens het Sportbedrijf Lelystad. De hoogte van de aanvraag betreft €
646.000, waarvan € 165.000 betrekking heeft op de gemeente en € 481.000 op het
Sportbedrijf. Landelijk is het uitkeringsplafond vastgesteld op € 185 miljoen, terwijl de
ingediende aanvragen zijn uitgekomen op een bedrag € 226 miljoen. Op 30 september 2019
is van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het ministerie VWS een
voorlopige beschikking ontvangen voor een bedrag van € 528.000. Dit bedrag betreft 81,7%
van de aanvraag. Op grond van de compensatie van het rijk heeft het Sportbedrijf Lelystad
een subsidie van € 393.000 van de gemeente Lelystad ontvangen om het wegvallen van de
btw-aftrek te compenseren. De definitieve compensatie voor 2019 vanuit de Spuk wordt
door het rijk later bepaald op grond van de beoordeling van de jaarrekeningen 2019. De
definitieve beschikking 2019 volgt uiterlijk op 31 januari 2021. Om tussentijds het
liquiditeitsrisico van het Sportbedrijf Lelystad te beperken heeft het Sportbedrijf  vanuit de 
gemeente voor 2019 een incidentele aanvullende SPUK-bijdrage ontvangen van € 88.022,--.
Het risico bestaat dat de definitieve beschikking van het rijk lager uitvalt en de door het
Sportbedrijf betaalde btw uiteindelijk niet volledig uit de SPUK-regeling wordt
gecompenseerd.

Beheersmaatregel: Beheersmaatregel: Zeer beperkt. Het gaat om gevolgen van wetgeving
van het rijk waar weinig invloed op uitgeoefend kan worden. Daarnaast heeft het
sportbedrijf zelf als gevolg van de bezuinigingen de afgelopen jaren maar beperkte
capaciteit om de negatieve effecten zelf op te vangen. 88 50% 44

Algemene uitkering 
uit het 
gemeentefonds

De algemene uitkering die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt wordt jaarlijks
begroot op basis van de informatie uit de circulaires. Op basis van de meicirculaire viel de
algemene uitkering fors lager uit. Daarvoor worden nu bezuinigingsmaatregelen genomen.
Daarmee heeft het risico zoals gemeld in de vorige paragraaf weerstandsvermogen zich
grotendeels voorgedaan. Daarmee is het risico nu lager, maar nog wel actueel omdat
gedurende het jaar deze bijdrage nog kan worden bijgesteld, bijvoorbeeld doordat de
daadwerkelijke rijksuitgaven een afwijking laten zien (gemeenten bewegen mee de trap
op- en af). Het risico blijft dat de algemene uitkering daardoor lager (of hoger) uitvalt dan
begroot.
Beheersmaatregel: Beheersmaatregel: Beheersmaatregel: Geen; de algemene uitkering
wordt eenzijdig vastgesteld door het ministerie en gemeenten hebben hier geen invloed
op. 2.000 30% 600

Eindtotaal 6.202
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Vervallen risico’s 
Alle financiële risico’s die genoemd stonden bij de vorige paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing (programmabegroting 2020) zijn nog steeds actueel. Er zijn daarmee dus geen vervallen 
risico’s. 

Risicobedrag grondbedrijf 
Voor het grondbedrijf is in de paragraaf grondbeleid een berekening gemaakt van het benodigd bedrag 
aan projectrisico’s plus scenarioberekeningen voor wijzigingen in factoren als rente en indexaties. Op 
basis hiervan is berekend dat er per ultimo 2019 een bedrag van € 11,5 mln. nodig is van het gemeentelijk 
weerstandsvermogen voor de grondexploitaties.  

2.2 Gewenste weerstandscapaciteit 

Zoals gezegd bestaat een risico uit de kans dat een gebeurtenis zich voordoet en het mogelijke gevolg 
wat dit met zich meebrengt. Op basis van het product ‘kans maal gevolg’ dient een aanpak gekozen te 
worden om met het risico om te gaan. Deze aanpak kan betrekking hebben op het verkleinen van de kans 
op een gebeurtenis of op het beperken van de gevolgen van een gebeurtenis. Het aanwenden van 
weerstandscapaciteit is gericht op het laatste.  

Zoals hiervoor vermeld is het onderscheid tussen acute en lange termijn risico’s komen te vervallen. Het 
totaal risicobedrag van de risico’s uit de risicomatrix plus het benodigd risicobedrag voor het grondbedrijf 
vormen samen de gewenste weerstandscapaciteit.  

 Totaal benodigd € 11.500.000 (risicobedrag grondbedrijf) + € 6.202.000 (totaal risicomatrix) = 
€ 17.702.000,-. 

In het volgende onderdeel wordt ingegaan op de beschikbare weerstandscapaciteit.  

2.3 Beschikbare weerstandscapaciteit 

Het beleid met betrekking tot de beschikbare weerstandscapaciteit is vastgelegd in de nota 
Risicomanagement en weerstandsvermogen 2019. Voorheen bestond de weerstandscapaciteit uit de 
algemene reserve en het onbeklemde deel van de bestemmingsreserves. Dit vooruitlopend op een 
voorstel dat de provincie in ontwikkeling heeft om het onbeklemde deel van de bestemmingsreserves ook 
daadwerkelijk om te zetten naar de algemene reserve. Dit heeft zijn uitwerking gekregen in de Nota 
reserves en voorzieningen 2019. Dat betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit nu bestaat uit 
het totaal van de algemene reserve en de egalisatiereserve grondexploitatie.  

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt ca. € 38.036.000 (algemene reserve per 31-12-19) + ca. 
€ 9.012.000 (egalisatiereserve grondexploitatie per 31-12-19) = €  47.049.000 

2.4 Bepaling weerstandsvermogen 

De door de raad vastgestelde norm voor het weerstandsvermogen is bepaald op 1,5 maal het totaal van 
het benodigd risicobedrag. Deze rekensom komt uit op een benodigde weerstandsvermogen ter grootte 
van €26.552.000 (zijnde 1,5 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €17.702.000).  

De door de raad vastgestelde ondergrens voor het weerstandsvermogen komt uit op €21.242.000 (zijnde 
1,2 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €17.702.000). De door de raad vastgestelde 
bovengrens voor het weerstandsvermogen komt uit op €31.863.000 (zijnde 1,8 maal het benodigde 
risicobedrag ter grootte van €17.702.000).  

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 47.049.000. Dit houdt in dat er op dit moment ruim 
voldoende weerstandsvermogen aanwezig is om de geïnventariseerde risico’s af te dekken. In de 
aankomende jaren neemt de beschikbare weerstandscapaciteit af als gevolg van de besluitvorming in de 
programmabegroting 2020 – 2023: teneinde de jaarschijven 2020, 2021 en 2022 sluitend te maken heeft 
de raad besloten in totaal €7 miljoen vrij te laten vallen vanuit de algemene reserve, ten gunste van het 
begrotingssaldo van die jaren.    
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3. Onderhoud kapitaal goederen 
 

In deze paragraaf wordt conform de artikelen 9 en 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten (BBV) inzicht gegeven in ‘het onderhoud van kapitaalgoederen’. Deze 
kapitaalgoederen vormen de infrastructuur van de openbare ruimte: gebouwen, wegen, openbare 
verlichting, civiele kunstwerken, water en riolering (infrastructuur), openbaar groen en sportfaciliteiten 
(voorzieningen). Na aanleg vergen deze kapitaalgoederen regelmatig onderhoud om de openbare ruimte 
aantrekkelijk te houden, de veiligheid te garanderen en de functionaliteit van deze kapitaalgoederen 
actueel te houden, zodat deze zoveel mogelijk blijven aansluiten op de veranderingen in en de wensen 
en behoeften vanuit de samenleving. 

Kerncijfers 
Lelystad is ruim 76.000 ha. groot. Hiervan bestaat 24.000 ha. uit land en het overige uit water.   

 

Openbare ruimte (Wegen, Riolering, Water en Groen) 
De kaders voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn vastgelegd in het „Kwaliteitsstructuurplan 
Lelystad” (KSP) met een bijbehorende kostenraming, door de raad vastgesteld op 14 februari 2003. Een 
belangrijk onderdeel van het KSP is het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) waarin de visie op de 
openbare ruimte wordt verwoord. Er is geen standaardeenheid van kwaliteit, maar er kan per gebied en 
per onderdeel gevarieerd worden. In het KSP is dit in de vorm van matrixoverzichten nader uitgewerkt. 
De meerjarenraming openbare ruimte, die regelmatig wordt geactualiseerd, geeft een onderbouwing dat 
de openbare ruimte van Lelystad ook op lange termijn - mits sober en doelmatig - te onderhouden is, met 
inzet van de beschikbare middelen, inclusief de ICL-uitkering. Hierbij wordt uitgegaan van een kwaliteit 
volgens het ‘basisscenario’ van het KSP.  

Voor het onderdeel ‘riolering’ is een uitzondering gemaakt en wordt de doorkijk genomen tot het jaar 
2095. Het onderdeel ‘riolering’ is separaat uitgewerkt in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP 2016-
2021) dat op 30 juni 2015 door de raad is vastgesteld. 

De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het 
voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten, waarvoor financiële middelen moeten worden vrijgemaakt. 
Het onderhoud wordt door middel van Dagelijks Onderhoud (DO) en Groot Onderhoud (GO) uitgevoerd. 
Het DO betreft jaarlijks terugkerende werkzaamheden die zoveel als mogelijk planmatig worden 
uitgevoerd en onderdeel uitmaken van de reguliere begroting. In het GO vinden periodiek terugkerende 
werkzaamheden plaats die worden uitgevoerd op basis van inspectie naar de onderhoudstoestand van 
het kapitaalgoed. Het GO wordt bekostigd uit de grootonderhoudsvoorzieningen omdat de kosten over 
de jaren heen kunnen fluctueren. 

Zijn de DO en GO ingrepen niet voldoende om de functionele kwaliteit te waarborgen, dan worden met 
de voorbereiding van GO, aanvullende maatregelen genomen. Dit is het geval bij functieveranderingen, 
onder andere door gewijzigd beleid (bijvoorbeeld duurzaam veilig verkeer, invoeren politiekeurmerk veilig 

Areaal openbare ruimte

Lichtmasten 25.671                stuks
Speeltoestellen 1.583                  stuks
Civile kunstwerken 295                      stuks
Bomen 46.044                stuks
Riolering (RWA / DWA / Blusriool) 688.900              m1
Openbare ruimte
Verharding 5.711.682          m2
Groen 8.627.185          m2
Bossen 4.556.408          m2
Ecozone / natuurterrein 220.198              m2
Totaal m2 openbare ruimte 19.115.473        m2

Eenheden



Jaarrekening 2019  

 119 

wonen). De werkzaamheden in het GO zijn opgenomen in het voortschrijdend integrale 
meerjarenprogramma Groot Onderhoud (I-GOR) waarin naast wegen, straten, pleinen (WSP) ook groen, 
openbare verlichting, watergangen, kunstwerken, spelen en riolering zijn opgenomen. Het IGOR is na de 
besluitvorming door de raad budgetneutraal verwerkt in de begroting 2019 en in uitvoering genomen. 
Tevens heeft de raad, in oktober, het IGOR 2020 – 2024 vastgesteld. 

Gebouwen 
De gemeente heeft diverse gebouwen in eigendom zoals de gebouwen voor onderwijs, cultuur, 
parkeergarages, brandweerkazerne, gemeentelijke huisvesting (waaronder Stadhuis, Wigstraat en 
MFA’s). Voor het onderhoud van deze gebouwen is een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) 
opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd op basis van inspecties. Met het MJOP als basis wordt 
jaarlijks het werkprogramma voor het daarop volgende jaar voorbereid. De bekostiging is enerzijds 
onderdeel van de reguliere begroting (DO) en anderzijds via de onderhoudsvoorziening (GO). 

Kunstobjecten (cultureel) 
In de Auteurswet van 1912 is vastgelegd dat eigenaren van een kunstwerk de verplichting hebben dit 
werk naar behoren te beheren. Als eigenaar van een groot aantal kunstwerken draagt dus ook de 
gemeente deze verantwoordelijkheid. Voor de kunstwerken in de openbare ruimte in gemeentelijk bezit 
is in 2006 een systematische meerjarig onderhoudsprogramma geïntroduceerd. Vanaf 2006 vindt het 
onderhoud van de beeldende kunst conform dit programma plaats. De ‘Zuil van Lely’ ondergaat periodiek 
een uitvoerige technische inspectie naar de constructie. 

ICL  
De onderhoudsvoorzieningen worden deels gevuld met ICL-middelen en deels met gemeentelijke (eigen) 
middelen. Deze voorzieningen zijn de dekkingsbron voor de kosten van het groot onderhoud van de 
openbare ruimte. Het KSP-scenario ten aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte geldt onverkort 
als uitgangspunt voor berekening van de onderhoudskosten. 

Realisatie Integraal Groot Onderhoud Openbare Ruimte  (IGOR) 
De werkvoorraad met betrekking tot groot onderhoud wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgelegd in 
een integraal voortschrijdend meerjarenprogramma (IGOR) waarin naast Wegen, Straten, Pleinen 
(WSP) ook groen, watergangen, kunstwerken en riolering zijn opgenomen. In dat kader is het werkplan 
2019 door de raad vastgesteld en wordt hierover gerapporteerd. 

 

A. Binnen het product Stadshoofdwegen is project wijkontsluitingsweg Nieuwe Waterweg afgerond. De 
wijkontsluitingsweg Kogge is samengevoegd met het woongebied Kogge en binnen dat project 
uitgevoerd. De civieltechnische uitvoering van de wijkontsluitingsweg Horst is afgerond en de 
groenwerkzaamheden worden conform planning uitgevoerd in 2020. De uitvoering van project 
Oostvaardersdijk – Saerdam heeft vertraging opgelopen als gevolg van de intensieve discussie met 
bewoners over ontwerp en uitvoering, diverse evenementen aan de kust in de zomerperiode en het 

Begroot
2019

Gerealiseerd
2019

Verschil

A Stadshoofdwegen 923.788              681.615              242.173              
B Woongebieden 6.840.861          5.841.990          998.871              
C Polderwegen -                       6.572                  -6.572                 
D Fietspaden -                       6.334                  -6.334                 
E Openbare verlichting 371.988              339.582              32.406                
F WSP; Asfalt / inschieters en onderzoek 700.000              661.801              38.199                
G Groen 1.897.316          798.142              1.099.174          
H Speelvoorzieningen 276.000              32.955                243.045              
I Water en kunstwerken 460.422              390.624              69.798                
J Riolering 1.203.464          1.108.801          94.663                
K Bruggen / viaducten 1.482.403          1.425.031          57.372                

Producten groot onderhoud
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stormseizoen (15 oktober - 15 maart). Daardoor schuift de volledige uitvoering en het restant 
projectbudget door naar 2020. Na doorschuif ontstaat er op het product Stadshoofdwegen een 
negatief resultaat van €199.000. Dit wordt veroorzaakt door de overschrijding op project 
wijkontsluitingsweg Horst als gevolg van hogere uitvoeringskosten ten opzichte van de 
budgetraming (tegenvallende aanbesteding). Het voor dit project geprogrammeerde budget in 2020 
is toereikend voor de afronding van de activiteiten in dat jaar.  
 

B. Het programma voor het product Woongebieden bestond in 2019 uit zeventien meerjarige projecten.  
Vijf van deze projecten zijn afgerond. Dit zijn; het Oostrandpark, Parkeerterrein Schouw 37/39, de 
Gondel 21 e.v., de Noordersluisweg en de Horst 29 tm 38. 
De uitvoering van de Jol 11 tm 40 loopt op schema en zal in 2020 worden afgerond.  
Van Lelystad-Haven en de Hofstede loopt de voorbereiding conform planning en zal de uitvoering 
starten in respectievelijk 2020 en 2021. 
Van de projecten Karveel 37 e.v., Gondel 10 tm 17, Schoener 17 e.v. heeft de voorbereiding 
vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen.  
Bij de voorbereiding van de Griend is vertraging ontstaan doordat de uitwerking van het raamcontract 
voor alle drie de deelgebieden binnen het project meer tijd heeft gekost dan waar rekening mee was 
gehouden.  
De voorbereiding van de Jol 27 e.v. was afgerond en het project zou in uitvoering worden genomen 
binnen het raamcontract van de Jol 11 tm 40. De aannemer wilde echter het raamcontract niet meer 
verlengen voor deze opdracht, waardoor voor de Jol 27 e.v. een nieuw bestek moet worden 
uitgewerkt en een aanbesteding moet worden gehouden. Al deze vertragingen worden gedurende de 
looptijd van de genoemde projecten ingelopen, waardoor de uitvoering conform programmering 
plaats zal vinden. 
Van de projecten Zandbank, Parkeerterrein Schouw 15 en de Kogge heeft de uitvoering door 
verschillende oorzaken vertraging opgelopen. Bij de Zandbank als gevolg van afstemming op en de 
inpassing van de woningbouwlocatie Kustrif (die binnen de oorspronkelijke projectgrenzen van de 
Zandbank valt). Bij Parkeerterrein Schouw 15 dient de openbare verlichting nog afgerekend te worden 
en worden groenwerkzaamheden in voorjaar 2020 afgerond. Ook bij project Kogge zijn de 
groenwerkzaamheden nog niet volledig afgerond en lopen door in 2020 en zijn er nog diverse 
herstelpunten die de aannemer moet afhandelen, voordat het volledige bestek afgerekend kan 
worden.  
Naar aanleiding van het bovenstaande is voor de doorlopende en vertraagde activiteiten nog 
€928.000 aan budget uit 2019 nodig in 2020. 
Tenslotte wordt het meerjarige Stadshartproject Inrichting Waagpassage ook binnen het product 
Woongebieden verantwoord. Van de beschikbaar gestelde middelen voor dit project is €57.000 nog 
niet besteed. Dit bedrag zal ten behoeve van de afronding ook doorschuiven naar 2020. Daarmee 
blijft er in 2019 een positief eindresultaat over op het product Woongebieden van €12.000. 
 

C. Binnen het product Polderwegen stonden voor 2019 de Lisdoddeweg, de Meeuwenweg en de 
Swifterringweg geprogrammeerd. Als gevolg van de droogte in het afgelopen jaar, is door werking 
van de bodem scheurvorming in het asfalt ontstaan. Op diverse plekken zijn daarom acuut 
noodreparaties uitgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid (zie F). Daarmee functioneren deze 
wegen de komende twee jaar weer naar behoren. Dit geeft tijd voor een uitgebreider onderzoek naar 
de staat van de genoemde polderwegen en actualisatie van de benodigde onderhoudsmaatregelen 
vanuit het groot onderhoud. Daarom is, bij besluitvorming over het IGOR 2020 – 2024, besloten de 
uitvoering van het groot onderhoud aan de genoemde wegen uit het programma 2019 te halen en 
deze projecten op te schuiven in de programmering. De in 2019 gerealiseerde kosten hebben 
betrekking op de inzet die is gepleegd voor onderzoek en de aanpassing van de programmering. 

 
D. Voor 2019 zijn er binnen het product Fietspaden geen projecten opgenomen. De gerealiseerde 

kosten hebben betrekking op de (verlate) afrekening van de openbare verlichting van een project uit 
2018. 
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E. De in het werkplan 2019 opgenomen projecten op het gebied van openbare verlichting, welke 
betrekking hebben op vervangingen van armaturen langs stadshoofdwegen en woonstraten zijn 
uitgevoerd. De overige vervangingen worden integraal meegenomen in de programmering van het 
GO in de woongebieden.  

 

F. Het betreft hier de eigen uren voor het opstellen van het IGOR, ad-hoc en kleinschalige 
onderhoudswerkzaamheden aan asfaltverhardingen op wegen, straten en pleinen en technisch 
onderzoek om de juiste onderhoudsmaatregel voor groot onderhoud te bepalen. In afwachting van 
de Mobiliteitsvisie zijn verschillende GO-werkzaamheden, aan met name de stadshoofdwegen, in tijd 
vooruitgeschoven waardoor er op diverse locaties extra onderhoud heeft plaatsgevonden. Daarnaast 
zijn noodreparaties uitgevoerd aan diverse polderwegen(zie C) in verband met scheurvorming in het 
asfalt als gevolg werking van de bodem door de droogte. 

 
G. Het werkplan groot onderhoud (grootschalig) groen 2019 is voorbereid en gedeeltelijk uitgevoerd. De 

afronding van de projecten Kwikstraat en Rode Klif/Spiek zal in 2020 plaatsvinden.  
De aanpak van de Essentaksterfte, in het stedelijk gebied, loopt als gevolg van capaciteitsproblemen 
achter op de planning.  
Het restbudget van het project vergroeningsplan Stadshart, dat ook binnen dit product wordt 
verantwoord, zal worden doorgeschoven naar 2020.  
Op basis van bovenstaande is in 2020 €459.000 aan budget nodig om doorlopende projecten uit 
2019 af te ronden. Hiermee ontstaat op het product GO Groen een positief resultaat van €502.000.  
Dit resultaat wordt veroorzaakt door lagere kosten voor calamiteiten (inschieters en vervangen van 
risicobomen). Lagere uitvoeringskosten ten opzichte van de budgetramingen en een tweetal 
projecten (beplanting Waterwijk en Bomen Houtribdreef West) waarvan op basis van nader 
onderzoek een heroverweging plaats heeft gevonden qua programmering.  
 

H. Na het afronden van het MJP GO spelen worden in afwachting van het geactualiseerde beheerplan 
spelen alleen middelen opgenomen voor onvoorziene omstandigheden. Op locaties in de stad zijn 
één op één versleten speelvoorzieningen vervangen. 

 

I. Binnen het product Water en Kunstwerken zijn de werkzaamheden aan de projecten Bataviahaven, 
2e Stuw Flevopoort en Beschoeiing Botter 39-05 afgerond.  
Project Beschoeiing Zilverpark heeft in de uitvoering vertraging opgelopen, door de slechte 
weersomstandigheden eind 2019, waardoor een deel van de werkzaamheden (herstellen bestrating) 
begin 2020 moet worden afgerond.  
Door capaciteitsgebrek is de voorbereiding van project Gelderse diep vertraagd. Deze 
werkzaamheden worden in 2020 afgerond, wat naar verwachting geen effect heeft op de geplande 
einddatum voor de uitvoering van dit werk in 2022.  
Op basis van bovenstaande is in 2020 €143.000 aan budget nodig om doorlopende projecten uit 
2019 af te ronden. Hiermee ontstaat er een negatief resultaat op het product Water en Kunstwerken 
van €73.000. Dit wordt veroorzaakt door het herstel van stormschade in Bataviahaven en het treffen 
van extra maatregelen ten behoeve van de veiligheid van de aangemeerde schepen en de bezoekers 
van Bataviahaven. Daarnaast is bij de uitvoering van de Beschoeiing Botter 39-05 een noodzakelijk 
gebleken zwaardere maatregel getroffen dan was begroot (speciale verankering van de beschoeiing). 

 

J. In 2019 is binnen het product Riolering een belangrijk deel van de werkzaamheden aan de 
rioolgemalen en persleidingen uitgevoerd. Tevens zijn na inspecties diverse calamiteiten aan de 
riolering verholpen. Daarnaast worden op dit product de rioleringskosten vanuit diverse 
gecombineerde projecten (in samenhang met woongebieden) verrekend. Een deel van deze 
combinatieprojecten is vertraagd, waardoor €168.000 aan begrote uitvoeringskosten niet in 2019 
maar in 2020 zullen worden gemaakt. Hierdoor ontstaat er een negatief resultaat van €73.000 op het 
product Riolering als gevolg van hogere uitvoeringskosten dan geraamd. 
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K. In 2019 zijn er een paar grote werken uitgevoerd, waaronder het vervangen van de houten dekken 
van de bruggen over Het Gelderse Diep en de Lage Dwarsvaart. Met name de laatste vormde door 
de grote hoogte boven het water een extra uitdaging, maar inmiddels ligt er een nieuw dek, waar de 
komende 20 jaar zeker weer veilig over kan worden gewandeld en gefietst. De vervanging van de 
slijtlagen van een 6-tal betonnen fietsbruggen is zonder al teveel overlast uitgevoerd, waarbij het 
onverwachte betonherstel op de Oostrandbrug tegelijkertijd kon worden uitgevoerd. Inmiddels zijn de 
houten brugdekken van 34 houten bruggen door een composiet brugdek en 14 stalen bruggen door 
een composiet brugdek vervangen. 18 houten bruggen zijn in geheel vervangen door 18 composiet 
bruggen. Op dit moment zijn er nog 42 geheel houten bruggen in het bestand, waarmee de kans op 
het aantal meldingen over gebroken planken de afgelopen jaren flink kleiner is geworden. De 
vervanging door composiet planken gaat ook nog door in 2020. 

 

De ICL-bijdrage 
Onderdeel van de besluitvorming over de ICL-evaluatie is dat de ICL-bijdrage voortaan zal worden 
uitgekeerd als decentralisatie uitkering en niet meer als ICL-bijdrage. In dat kader is het uitgangspunt 
voor het duurzaam in standhouden van de kapitaalgoederen nog steeds een, in de meerjarige begroting 
verwerkte, meerjarenraming KSP. De ICL-bijdrage als decentralisatie uitkering maakt onderdeel uit van 
de uitkering van het gemeentefonds en zal niet meer apart in deze paragraaf verantwoord worden. 

 

De voorziening Riolering laat een stijgende lijn zien. Dit is ook nodig als dekking van de kosten van grote 
investeringen in de toekomst, welke gebaseerd zijn op het Gemeentelijk Rioleringsplan en de daarin 
opgenomen verwachte levensduur van 80 jaar.  

De Voorziening GO Bovengronds en Kunstwerken/hoge routes lopen over de jaren heen redelijk vlak 
ondanks dat op basis van de leeftijdsopbouw van Lelystad een piek in groot onderhoud wordt voorzien 
vanaf 2025. Mogelijke tekorten spelen op de langere termijn. Bijstellingen in de begroting vinden plaats 
bij de periodieke actualisatie van de Meerjarenraming KSP.  

De voorziening GO stadhuis laat nu weer een stijgende lijn zien omdat er relatief kort geleden groot 
onderhoud heeft plaatsgevonden. 

Mutaties voorzieningen 2019 
In onderstaande tabel een overzicht van de mutaties in 2019 en het effect daarvan op de verschillende 
voorzieningen. De stortingen hebben betrekking op een deel van de ICL-middelen voor GO van het rijk 
en de eigen bijdrage van de gemeente Lelystad. De gerealiseerde onttrekkingen hebben betrekking op 
de kosten voor de uitvoering van het werkplan (IGOR) minus gerealiseerde baten op het gebied van 
houtopbrengsten Essentaksterfte en vier kleine bijdragen van Centrada, totaal € 140.795.  

 

  

Verloop voorzieningen
met ICL-bijdrage (bedragen x €1.000)

Realisatie 
Eindstand 

2019

Begrote 
eindstand 

2020

Begrote 
eindstand 

2021

Begrote 
eindstand 

2022

Begrote 
eindstand 

2023

Kunstwerken/hoge routes 13.450 12.742 11.689 10.662 9.692
Riolering 41.975 44.182 46.099 47.172 48.365
GO stadhuis 2.106 2.342 2.529 2.715 2.902
Voorziening GO Bovengronds 38.400 37.707 37.463 37.002 37.058
Totaal voorzieningen 95.931 96.974 97.780 97.551 98.017

Mutaties voorzieningen 2019 met ICL-
bijdrage 
(bedragen x €1.000)

1-1-2019 Storting ICL 
delen

Overige 
stortingen

Onttrekkingen 
tbv werkplan

31-12-2019

Kunstwerken/hoge routes 13.299 1.429 538 -1.816 13.450
Riolering 40.041 526 2.517 -1.109 41.975
GO stadhuis 1.819 286 0 0 2.106
Voorziening GO Bovengronds 35.294 7.118 4.358 -8.369 38.400
Totaal voorzieningen 90.453 9.358 7.413 11.293 95.931
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4. Financiering 
In het treasurystatuut staat het kader voor de inrichting van de financieringsfunctie. De uitwerking van het 
statuut wordt in de financieringsparagraaf van begroting en jaarrekening opgenomen. De 
financieringsparagraaf gaat in op de eisen die de Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden) stelt. 
Hieruit moet blijken dat: 

- de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient; 
- aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm wordt voldaan; 
- en het beheer prudent en risicomijdend is. 

Anders gezegd, het financieringsbeleid is gericht op zo gunstig mogelijke rendementen tegen zo weinig 
mogelijk risico’s. 

Vermogenspositie 
De langlopende schuld is het afgelopen jaar met circa € 4 miljoen afgenomen. In 2019 zijn er geen 
langlopende leningen aangetrokken. De komende jaren zal de langlopende schuld vermoedelijk gaan 
oplopen in verband met investeringen in SVOL. 

 

Financieringsbeleid 
Het streven is de nodige leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de 
renterisico’s te beheersen. Bij het sluiten van leningen houden we rekening met de bestaande 
leningenportefeuille, de rentevisie, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Het moment van aantrekken 
van gelden en de grootte van het bedrag zijn afhankelijk van de geldstromen. De Wet Fido geeft een 
ruimte van twee kwartalen om een overschrijding van de kasgeldlimiet te consolideren (kortlopende 
geldlening omzetten in een langlopende geldlening).  Het tijdstip en omvang van een aan te trekken lening 
hangt ook af van de realisatie van de uitgaven voor het investeringsplan en de uitgaven en inkomsten 
van de grondexploitatie. Het is moeilijk om ze ruim van te voren in te schatten.  

Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet geeft de hoogte van het bedrag aan waarvan de wetgever vindt dat daarover een 
renterisico mag worden gelopen. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een looptijd korter 
dan één jaar. In het geval de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, dan dient er in het derde 
achtereenvolgende kwartaal maatregelen te worden getroffen om de overschrijding teniet te doen. Door 
consolidatie (aantrekken van langlopende geldleningen) wordt de korte termijnschuld omgezet naar de 
lange termijn schuld. De kasgeldlimiet is maximaal 8,5% van de totale begroting, voor 2019 is het 
begrotingstotaal € 254,4 miljoen, dus de toegestane kasgeldlimiet is circa € 21,6 miljoen. Het uitgangspunt 
is dat een eventueel financieringstekort, zolang we maar binnen de kasgeldlimiet blijven, zoveel mogelijk 
met kort geld gefinancierd (lagere rente) wordt. Zoals blijkt uit onderstaande tabel is de kasgeldlimiet in 
het 1e kwartaal 2019  overschreden. Vanaf het 2e kwartaal is er weer ruimte op de kasgeldlimiet ontstaan.  
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Berekening kasgeldlimiet  

 

Renterisiconorm en renterisico’s vaste schuld 
De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer 
mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Verder wordt voor het renterisico uitgegaan van het 
bedrag van de te betalen aflossingen. Onderstaand is het renterisico t.o.v. de renterisiconorm in beeld 
gebracht. Uit onderstaande tabel blijkt dat de ruimte onder de renterisiconorm circa € 46,5 miljoen 
bedraagt. Er wordt dus ruimschoots voldaan aan de renterisiconorm. De renterisiconorm is gerelateerd 
aan het begrotingstotaal.  

 

  

1e kw 
2019

2e kw 
2019

3e kw 
2019

4e kw 
2019

Grondslag
Omvang begroting per 1 januari 2019 254.520 254.520 254.520 254.520
(1) Toegestane kasgeldlimiet
In procenten van de grondslag 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
In bedrag 21.634 21.634 21.634 21.634
(2) Omvang vlottende korte schuld
Opgenomen gelden < 1 jaar 25.000 22.667 13.333 10.333
Schuld in rekening-courant 3.210 908 1.759 3.062
Gestorte gelden door derden < 1 jaar - - - -
Derivaten contracten - - - -
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld - - - -
Totaal vlottende korte schuld 28.210 23.574 15.092 13.395
(3) Vlottende middelen
Contante gelden in kas - - - -
Tegoeden in rekening-courant 479 4.948 3.348 515
Overige uitstaande gelden < 1 jaar - - - -
Derivatencontracten - - - -
(4) Toets kasgeldlimiet
Totaal netto vlottende schuld -27.731 -18.626 -11.744 -12.881
Toegestane kasgeldlimiet (1) 21.634 21.634 21.634 21.634
Ruimte (+)/ Overschrijding (-) -6.097 3.008 9.890 8.754

2019

-1 Rente herzieningen 0
-2 Aflossingen 4.360
-3 Renterisico (1+2) 4.360
-4 Renterisiconorm 50.904

-5 Ruimte onder risiconorm (3-4) 46.544
Berekening renterisiconorm

(4a) Begrotingstotaal 2019 254.520
(4b) Percentage regeling 20%

-4 Renterisiconorm 50.904

(bedragen x € 1.000)



Jaarrekening 2019  

 125 

Schatkistbankieren 
De wet verplicht schatkistbankieren is eind 2013 van kracht geworden. Als gevolg van deze wet zijn de 
bepalingen omtrent het verplicht schatkistbankieren opgenomen in de wet Fido. Alle decentrale 
overheden zijn verplicht om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Een 
uitzondering hierop vormt het drempelbedrag. Decentrale overheden zijn gerechtigd om een bepaald 
bedrag aan middelen buiten de schatkist aan te houden. Gerekend over een heel kwartaal mag het op 
dagbasis buiten de schatkist aangehouden bedrag gemiddeld niet hoger zijn dan het drempelbedrag. Het 
drempelbedrag wordt berekend naar 0,75% van het begrotingstotaal per 1 januari 2019. Voor de 
gemeente Lelystad bedraagt het drempelbedrag circa € 1,9 miljoen. Uit onderstaande tabel blijkt dat het 
gemiddelde banksaldo per kwartaal in het verslagjaar 2019 het drempelbedrag niet heeft overschreden. 

 
 
 
Omslagrente 
Met ingang van begrotingsjaar 2018 is de berekeningswijze van onze omslagrente (interne rekenrente) 
voorgeschreven. De totaal doorberekende interne rente moet gelijk zijn aan de totale rentelasten, 
waardoor niet (of nauwelijks) meer sprake is van een renteresultaat.  

Doel is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door gemeenten 
(harmonisering), stimuleren dat gemeenten de (verwachte) werkelijke rentelasten opnemen in de 
begroting en jaarstukken, en het eenduidig inzichtelijk maken van hoe de gemeenten met rente zijn 
omgegaan (transparantie). We voldoen met ingang van de begroting 2018 aan de gewijzigde systematiek 
van de rente omslagmethode. De omslagrente voor 2019 is vastgesteld op 1%.  

In onderstaand schema wordt inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop 
rente wordt toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten 

 

(1) Drempelbedrag 1.909

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden 
middelen

1.446        1.283        1.215        839           

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 463           626           694           1.070        

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -            -            -            -            

2019

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 254.520   

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 
miljoen

254.520   

(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat -            

(1) Drempelbedrag
(4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

1.909

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil)

130.172   116.721   111.769   77.185      

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden 
middelen

1.446        1.283        1.215        839           

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar 2019

(1) Berekening drempelbedrag

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden 
middelen
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Rentetoerekening Begroot Realisatie Begroot
Bij a De externe rentelasten over de korte en lange financiering 5.223 3.686 3.884
Af b De externe rentebaten 258 280 255

Saldo rentelasten en rentebaten (a - b) 4.965 3.407 3.629
Af c De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend 2.019 1.641 2.064

Af
c De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet 

worden toegerekend (voorbeeld: riolering)
Saldo doorberekende rente (c) 2.019 1.641 2.064
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente (a - b) + (c) 2.946 1.766 1.565

Bij d1 Rente over eigen vermogen - - -
Bij d2 Rente over voorzieningen - - -

Totaal geraamde / werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente
(a - b) + (c) + d1 + d2

2.946 1.766 1.565

Af e De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)* 2.445 2.367 2.476
f Renteresultaat op het taakveld Treasury (a - b + c + d1 + d2 - e) 501 -601 -911

Activa integraal gefinancierd 265.591 265.591 271.818
Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toe te rekenen externe rente 1,11% 0,66% 0,58%
Berekende renteomslag o.b.v. aan taakvelden toegerekende rente(omslag) 0,92% 0,89% 0,91%

2019 2020
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5. Bedrijfsvoering 
In de paragraaf bedrijfsvoering worden de afgelopen ontwikkelingen beschreven op het gebied van het 
beheer van de middelen die zijn ingezet om de doelen, zoals beschreven in de taakvelden, te 
verwezenlijken. In deze paragraaf zullen de diverse aspecten van de bedrijfsvoering per thema worden 
behandeld. Binnen onze bedrijfsvoering is een aantal ontwikkelingen meerjarig relevant.  

Integraler werken 
De budgetten voor de bedrijfsvoering zijn de afgelopen jaren steeds gekrompen en vanaf 2021 krimpen 
zij verder. Tot nu toe zijn we in staat binnen de gestelde kaders te blijven. Dat, terwijl de gemeente zich 
te midden van een samenleving begeeft die hogere eisen stelt aan ons handelen en communiceren. Voor 
het vaststellen van onze doelen en de realisatie daarvan is een effectieve (ver)binding met vele inwoners, 
bedrijven en andere partners in de stad noodzakelijk – zoals het traject Lelystad Next Level laat zien. Dit 
betekende in 2019 en richting de toekomst, anders opereren en veel meer in samenwerking met de stad. 
Als gevolg treden veranderingen in besluitvormingsprocessen op, liggen medeverantwoordelijkheden bij 
partners in de stad, moeten we weerstand bieden tegen ‘risico-regel-reflex’ en organiseren vanuit de leef- 
en werkwereld van onze inwoners. Aan de ene kant treden we de stad flexibeler tegemoet, andere kant 
hebben we in 2019 binnen het sociaal domein gemerkt dat we de bedrijfsvoering strakker moeten trekken. 
2020 Is het jaar waarin we dat spanningsveld zullen uitbalanceren.  

Organisatie in balans  
De andere manier van werken, toenemende (bestuurlijke) ambities en hogere eisen aan onze 
werkzaamheden vormen een uitdaging en geven energie, maar zorgen er tegelijkertijd voor dat de 
organisatie onder druk staat. In 2019 is geen medewekertevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd – dit 
is in 2018 gedaan en gebeurt normaliter iedere drie jaar. Niettemin zien we dat het nodige van onze 
(nieuwe) medewerkers gevraagd wordt. De inzetbaarheid over 2019 was goed, maar het verzuim is van 
onder het landelijk gemiddelde, in 2019 gestegen tot ongeveer het landelijk gemiddelde. In 2019 is onze 
nieuwe strategie voor arbeidsmarktcommunicatie live gegaan. Niettemin merken we dat er krapte op de 
arbeidsmarkt heerst en hebben we in voorkomende gevallen moeite gehad met het vervullen van 
vacatures. Het is blijvend van belang de belasting van de organisatie in het algemeen en van de 
medewerkers individueel, nauwlettend in de gaten te houden en bespreekbaar te maken. 

Om de nieuwe manier van werken te ondersteunen wordt het werk zoveel mogelijk verdeeld op basis van 
kwaliteiten en talenten waarbij een belangrijk organisatieprincipe is, om verantwoordelijkheden zo laag  
mogelijk in de organisatie neer te leggen. De overtuiging is dat dit leidt tot een betere werkverdeling, ten 
goede komt aan het werkplezier en daarmee de inzetbaarheid en dus de effectiviteit van de organisatie 
vergroot. In 2019 heeft een visitatiecommissie onze organisatie doorgelicht. Het eindrapport bevestigde 
dat onze organisatie effectief is, zelforganisatie op een verstandige manier is geïmplementeerd en gaf 
een aantal aandachtspunten mee. De uitwerking van deze aandachtspunten is vervolgens teruggelegd 
in de organisatie, bij medewerkers. Kort gezegd geven medewerkers aan dat willen we verantwoordelijk-
heden laag neerleggen, heldere kaders voor het uitoefenen van die verantwoordelijkheden evengoed, of 
misschien wel juist van belang zijn. Vanaf eind 2019 is daarom een traject gestart waarin de kaders 
waarbinnen management en medewerkers opereren, duidelijker worden neergezet.  

Kernwaarden 
In  2019 is tevens gestart met een visie op dienstverlening. Het proces dat daarbij gelopen is, heeft een 
groot aantal medewerkers betrokken. Bij hen is nagegaan, langs welke principes zij hun werk vormgeven. 
De visie die daaruit voortgekomen is omvat, maar strekt veel verder dan onze dienstverlening alleen. Het 
is een visie geworden lans welke kernwaarden onze medewerkers inwoners en elkaar tegemoet treden. 
De volgende kernwaarden zijn naar voren gekomen: we doen het samen, we zijn betrokken, het is 
duidelijk. Samen – betrokken – duidelijk is waar de gemeente Lelystad op aanspreekbaar is. In 2020 
reflecteren alle teams, op hoe zij deze kernwaarden in hun werk verder uitdiepen.  

Omgevingswet 
Ook in 2019 vroeg de invoering van de omgevingswet het nodige van ons. De omgevingswet heeft 
namelijk gevolgen voor de interne organisatie van de gemeente. De overheid wil met de omgevingswet 
een flinke transformatie van het fysieke domein in gang zetten. Dat betekent in de praktijk vooral een 
nieuwe manier van werken. Het accent verschuift van plantoetsing en vergunningverlening naar het 
faciliteren van nieuwe plannen en initiatieven en het begeleiden van de initiatief-nemende burger. Deze 
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nieuwe manier van werken vereist een andere manier van participatie, met nieuwe rollen voor 
medewerkers van organisaties en ook dus van medewerkers van de gemeente. Een heel aantal “reguliere 
werkprocessen” zal voor 2021 een fundamentele verandering moeten ondergaan. Processen moeten 
opnieuw worden ontworpen teneinde als gemeente sneller te kunnen beslissen, dan wel de inspanningen 
van de burger beter te kunnen beoordelen, of veel meer vanuit open data ons eigen afwegingskader 
inzichtelijk te maken. In 2019 is op basis van de beschikbare informatie over de vormgeving van het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat in 2020 landelijk zal worden ingevoerd gewerkt aan het digitaal 
en opnieuw geordend toegankelijk maken van onze informatie. Daarnaast is samen met de regionale 
(keten)partners gewerkt aan het afstemmen van processen, uitwerken van de samenwerking en het 
kennismaken met elkaars organisaties en werkwijzen. Met onder meer de Pilot Omgevingsplan Boswijk 
is ervaring verzameld in een andere manier van werken. Dit proces zal in 2020 worden voortgezet 
teneinde een zo soepel mogelijke overgang per 1/1/2021 naar de Omgevingswet mogelijk te maken. 

Digitalisering en datagestuurd werken 
De visie Lelystad digitaal 2020 was ook in 2019 de kapstok voor verdere ontwikkelingen in de gehele 
informatieketen. Dit met het doel om een adequate informatievoorziening en – informatiestructuur door te 
ontwikkelen en het borgen van de continuïteit van de dienstverlening. 

- Data gedreven werken: data vormt de basis in de totale (keten)verwerking van de gemeentelijke 
dienstverlening. Tevens wordt data meer en meer ingezet als sturing en beleidsvormingsinstrument. 
Het data gedreven werken is in 2019 verder uitgebouwd en de opbouw van interne en externe 
gegevensverzamelingen (waaronder data van zorgverzekeraars) versterkt inzichten voor sturing op 
maatregelen.  

- Samen met de samenleving: Het aantal digitale aanvragen, contacten met het Sociaal Domein, 
Openbare meldingen en Burgerzaken van 16.883 in 2018 toegenomen naar 17.117 in 2019. Met 
nieuwe digitale formulieren van klantenportaal voor het Sociaal Domein is het aantal digitale 
aanvragen/mutaties t.o.v. 2018 verdubbeld. Het gebruik van de digitale belastingbalie en 
verloren/gevonden voorwerpen is ligt gedaald.  

- Informatiepositie in de keten: Voor het ondersteunen van de uitvoeringsketen van o.a. het Sociaal 
Domein zijn diverse koppelingen tussen de informatiesystemen met de ketenpartners gerealiseerd. 
Data wordt meer en meer geautomatiseerd gedeeld i.p.v. handmatig. Dit geeft effect op het 
terugdringen van de administratieve last.  

Meerjareninvesteringsplan: vanuit de cloudstrategie en rechtmatigheid zijn er in 2019 3 grote 
aanbestedingen gerealiseerd en (deels) geïmplementeerd; het financieel systeem, document 
management systeem (DMS – archiefsysteem) en de backoffice informatievoorziening voor Wmo en 
Jeugd. De nieuwe informatievoorzieningen zijn allen in een Cloud/Saas (extern bij leveranciers) geplaatst 
en gekoppeld met interne voorzieningen. Daarnaast zijn er in 2019 nieuwe aanbestedingen voorbereid 
en gestart; Burgerzaken systeem, Belastingen en onderdelen voor de Omgevingswet.  

Privacy: in het kader van de AVG is het stappenplan Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van de VNG de leidraad. Er is onder leiding van de FG (Functionaris Gegevensbescherming) veel 
aandacht besteed aan bewustwording en er worden doorlopend adviezen gegevens over hoe om te gaan 
met persoonsgegevens. De kans op incidenten wordt als uitvloeisel van beleid en bijbehorende 
maatregelen verkleind. Desalniettemin, als een incident (bijvoorbeeld een datalek of dataencryptie) toch 
plaats zou vinden, kan de impact daarvan hoog zijn; het kan leiden tot imagoschade of er kan zelfs een 
boete opgelegd worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast kost het, al dan niet preventief, 
oplossen van beveiligingslekken in systemen wel steeds meer capaciteit en daarmee bestaat het risico 
dat dit ten koste gaat van andere geplande ICT-activiteiten 

Informatiebeveiliging 
Met deze paragraaf wordt invulling gegeven aan de VNG-resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde 
voor de professionele gemeente’. De algemene doelstellingen van informatiebeveiliging (IB) zijn de 
gemeentelijke informatie te beschermen, waarborgen dat de gemeente voldoet aan relevante wet- en 
regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging, “in control” zijn op het gebied van 
informatiebeveiliging en daarover op professionele wijze verantwoording af te leggen en minimalisatie 
van de eventuele gevolgen voor de organisatie als gevolg van de beveiligingsincidenten.  
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- 2019 hebben we als overgangsjaar gebruikt voor de implementatie van het overheidsbrede 
basisnormenkader (BIO). De BIO vervangt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en is 
vanaf 2020 voor alle overheidslagen verplicht. 

- Een overzicht van de belangrijkste maatregelen die ook in 2019 hebben bij gedragen aan het 
realiseren van de IB-doelstellingen: IB is opgenomen in taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden 
en procedures, er worden organisatorische en technische maatregelen genomen alsook continu 
gewerkt aan bewustwording. Daarnaast is de PDCA-cyclus ingericht: beleid maken, uitvoeren, audits, 
bijsturen. Bij beleidskeuzes wordt de BIO als uitgangspunt genomen (bijv. cloudstrategie) en in 
afspraken met derden wordt het onderwerp IB standaard opgenomen in de overeenkomsten.  

- In 2017 is de jaarlijkse zelfevaluatie in het kader van de ENSIA gestart (ENSIA staat voor Eenduidige 
Normatiek Single Information Audit). De horizontale verantwoording naar de raad vormt de basis voor 
de verticale verantwoording richting de nationale toezichthouders. In juli 2019 heeft het College over 
2018 verantwoording aan de raad afgelegd. Over het jaar 2019 legt het College uiterlijk juli 2020 
verantwoording af aan de raad. De reikwijdte van de Zelfevaluatie Informatiebeveiliging betrof 
specifieke onderdelen als BRP (Basisregistratie Personen), PNIK (Paspoorten en Nederlandse 
Identiteitskaarten), Suwinet, BAG (Basisadministratie Adressen en gebouwen), BGT (Basisregistratie 
Grootschalige Topografie), BRO (Basisregistratie Ondergrond), BIG (Basisline Informatiebeveiliging) 
en DigiD.  

Invoering nieuw financieel systeem, power BI, normalisatie  
Twee bijzonderheden in 2019 waren de invoering van een nieuw financieel systeem en de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Sinds 1 januari 2020 is de normalisatie van de 
ambtenarenpositie een feit. De implementatie hiervan heeft het nodige gevraagd van onze organisatie in 
2019 en is uitstekend verlopen. Alle noodzakelijke personeelsregelingen zijn aangepast, aanstellingen 
zijn omgezet in reguliere arbeidscontracten etc. Dit is gepaard gegaan met regelmatige voorlichting en 
gesprekken met medewerkers binnen de organisatie. Een aantal gevolgen van de normalisatie zal pas in 
2020 blijken.  

De organisatie heeft in 2019 de financiële applicatie Decade4 vervangen. Het softwarepakket had de 
grenzen bereikt op het gebied van functionaliteit en het kunnen voldoen aan hedendaagse werkwijze 
Gedurende 2019 is, in afstemming met de gebruikers, gewerkt aan de implementatie en inrichting van de 
nieuwe financiële applicatie en zijn de toekomstige gebruikers getraind. Conform planning is per 1 januari 
2020 Unit4 Financials (‘GUUS’) in gebruik genomen.  

Concernbrede bedrijfsvoering 
De kosten voor de concernbrede bedrijfsvoering zijn bijeengebracht binnen taakveld 0.4 
(Bedrijfsvoeringskosten) naast deze kosten staan binnen dit taakveld (conform de Bbv voorschriften) de 
kosten voor de gemeentelijke gebouwen en de kosten die samenhangen met de primaire productie.  
De in de overige taakvelden opgenomen lasten beperken zich tot de direct aan de activiteiten toe te 
rekenen kosten. Door deze systematiek toe te passen is het makkelijker een beeld te vormen van de 
directe financiële consequenties van een gemeentelijke activiteit.  

In de tabel hieronder worden de bedrijfsvoeringskosten binnen taakveld 0.4 nader gespecificeerd. 

 

Gedurende 2019 is de begroting aangepast naar de (nieuwe) inzichten van de BBV. Dit heeft geen effect 
gehad op de totale omvang maar wel op de codering van sommige bedrijfsvoeringskosten. Omwille van 
de leesbaarheid is de (nieuwe) weergave zoals deze ook vanaf begroting 2020 is gebruikt toegepast. 

Overheadkosten (Taakveld 0.4)
(bedragen x €1.000)

Begroting Rekening Verschil

Bedijfsvoeringskosten
ICT 6.124 5.722 402
Centrale ondersteuning 5.049 5.026 23
Directie en management 3.549 3.691 -143
Administratie en ondersteuning 2.492 2.399 93
Huisvesting 3.915 3.603 312
Overhead primaire afdelingen 1.119 1.062 56

Totaal Bedijfsvoeringskosten 22.248 21.504 744
Overige kosten taakveld 0.4 overhead

Gemeentelijke gebouwen 4.415 4.229 186
Primaire productie 2.256 2.177 79

Totaal Overige kosten taakveld 0.4 overhead 6.671 6.406 264
Totaal taakveld 0.4 Overhead 28.919 27.911 1.009
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6. Verbonden partijen 
 

De gemeente Lelystad voert verschillende taken uit. Veel taken voeren we als gemeente zelf uit, maar er 
zijn ook taken die op afstand gezet zijn en door externe organisaties worden uitgevoerd. Er zijn 
verschillende manieren om zo’n taak of gemeentelijke doelstelling op afstand te zetten. De gemeente kan 
een taak uitbesteden door bijvoorbeeld subsidie te geven, een taak in te kopen of een taak samen met 
andere partijen uit te voeren. Een verbonden partij is een manier om zo een samenwerkingsverband vorm 
te geven. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verbonden partijen waar de gemeente 
Lelystad aan deelneemt.  

Volgens de definitie van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is er sprake van een verbonden 
partij wanneer de gemeente een bestuurlijk en financieel belang in een partij heeft. Van een bestuurlijk 
belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de 
verbonden partij. Een financieel belang is aan de orde als de gemeente financieel kan worden 
aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer de gemeente geld kan 
kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij. Participaties in naamloze vennootschappen, 
besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en 
gemeenschappelijke regelingen vallen onder het begrip verbonden partij. Stichtingen en verenigingen 
kunnen ook als verbonden partij worden aangemerkt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie 
ontvangt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid 
door derden, is echter geen verbonden partij. Meer informatie over het beleid omtrent verbonden partijen 
is te vinden in het kader Verbonden Partijen dat op 9 februari 2016 is vastgesteld door de raad.  

Toelichting bij het overzicht 
Hierna wordt een overzicht gegeven van de verbonden partijen die de gemeente Lelystad heeft. Alle 
verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van de gemeente en daarom is  inhoudelijke 
informatie over de verbonden partijen terug te vinden bij de taakvelden. Verbonden partijen met een 
financieel belang kleiner dan € 10.000 worden niet opgenomen in de paragraaf. 

Per verbonden partij wordt in het overzicht hierna de volgende informatie opgenomen:  

- de naam en de rechtsvorm; 
- het taakveld; 
- het publiek belang dat op deze wijze behartigd wordt; 
- het bestuurlijk belang voor het begrotingsjaar; 
- het financieel belang voor het begrotingsjaar; 
- mogelijke financiële risico’s die voortvloeien uit de deelname in de verbonden partij; mocht de kans 

op tekorten die door ons moeten worden aangevuld als groot worden beoordeeld, dan zal tevens een 
risico opgenomen worden in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;  

- de verwachte financiële resultaten voor het begrotingsjaar indien beschikbaar; 
- de financiële kerngegevens uit de laatst vastgestelde jaarrekening. 
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Vreemd vermogen € 9.804 € 9.859

Financieel resultaat € 0 -€ 203

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 6.181 € 5.978

Financieel resultaat Verwacht resultaat bedraagt € 695.000,-.

Bestuurlijk belang Lelystad is één van de 6 deelnemende gemeenten aan de GR GGD Flevoland.

Financieel belang Bijdrage in de exploitatie bedroeg in 2019 ca. € 1.574.000,-.  

Financiele risico's

De begroting van de GGD bestaat grotendeels uit taken die niet collectief door de 
gemeenten gefinancierd worden. Wanneer deze taken afnemen zal de 
gemeentelijke bijdrage kunnen toenemen om de GGD in stand te houden. De 
financiële reserve van de GGD is er op afgestemd om het eerste jaar 
schommelingen in de omvang van de niet collectief gefinancierde taken uit te 
voeren zonder ophoging van de gemeentelijke bijdrage. 

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 1-1-2019 bedraagt € 5.978.000,- en per 31-12-2019 naar 
verwachting € 6.673.000,-. 

Vreemd vermogen
Het vreemd vermogen per 1-1-2019 bedraagt € 9.859.000,- en per 31-12-2019 
naar verwachting € 11.652.000,-.

GGD Flevoland GR

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Publiek belang Beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid.
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Vreemd vermogen € 1.152 € 317

Financieel resultaat € 0 € 635

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 129 € 606

Financieel resultaat Nog niet bekend bij het opstellen van deze paragraaf.

Bestuurlijk belang
Lelystad is één van de zeven deelnemers aan de regeling en heeft voor 14,28% 
stemrecht.

Financieel belang € 171.273

Financiele risico's

Er is een aantal ontwikkelingen gaande die er toe zouden kunnen leiden dat er in 
de toekomst extra middelen noodzakelijk zijn voor Het Flevolands Archief. Deze 
ontwikkelingen zijn: het afbouwen van ondersteuning door HUA, zodat HFA per 1 
januari 2021 zelfstandig kan functioneren; een terugtrekkende beweging van het 
Rijk uit de Regionale Historische Centra (RHC); de nieuwe archiefwet (in 
voorbereiding), met daarin een kortere overbrengingstermijn; ontwikkeling van 
en aansluiting op het e-depot (het digitale archiefbewaarplaats).

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen Nog niet bekend bij het opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Nog niet bekend bij het opstellen van deze paragraaf.

Het Flevolands Archief (HFA) GR

Taakveld 0.4 Overhead

Publiek belang Archiefbeheer.



Jaarrekening 2019  

 133 

 
 

Vreemd vermogen € 4.489 € 4.435

Financieel resultaat € 0 € 95

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 1.855 € 1.562

Financieel resultaat Nog niet bekend op het moment van opstellen. 

Bestuurlijk belang
Lelystad zal in 2020 één van de 15 deelnemers zijn en heeft voor 11,60% 
stemrecht.

Financieel belang De financiële bijdrage aan de OFGV voor 2019 bedroeg (inclusief de bijdrage voor 
asbesttaken en de beoordeling van EED-rapportages) € 1.471.233.

Financiele risico's
De OFGV staat er financieel goed voor, er zijn geen risico's met een substantiële 
impact op de gemeentelijke positie te verwachten. 

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 1-1-2019 bedraagt € 1.562.000 en het eigen vermogen 
per 31-12-2019 is nog niet bekend op moment van opstellen. 

Vreemd vermogen
Het vreemd vermogen per 1-1-2019 bedraagt € 4.435.000 en het vreemd 
vermogen per 31-12-2019 is op moment van opstellen nog niet bekend. 

OFGV GR

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Publiek belang Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu en brandveiligheid.
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Vreemd vermogen € 5.748 € 6.186

Financieel resultaat € 0 € 653

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 8.653 € 9.338

Financieel resultaat Verwacht resultaat over 2019 bedraagt ca. € 83.000.

Bestuurlijk belang
De gemeente Lelystad is 1 van de in totaal 6 deelnemers aan de GR en heeft 1/6 
van de stemmen bij reguliere besluiten en 25% van de stemmen bij wijzigen en 
vaststellen van de begroting en vaststellen van de jaarrekening. 

Financieel belang € 4.956.000

Financiele risico's

Het weerstandsvermogen is zo'n 2 miljoen, er liggen risico's bij o.m. de nieuwe 
meldkamer, de samenwerking met de andere veiligheidsregio's en het nieuwe 
oefencentrum. Hiervoor is een risico opgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen
Eigen vermogen per 1-1-2019 is € 9.338.000 euro en per 31-12-2019 ca. € 
9.917.000.

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen bedraagt € 6.186.000 per 1-1-2019 en naar verwachting ca. € 
10.816.000 per 31-12-2019. 

Veiligheidsregio Flevoland GR

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Publiek belang

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de 
volgende terreinen: a.  Brandweerzorg  b. geneeskundige hulpverlening  c. de 
samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding  d. rampenbestrijding en 
crisisbeheersing e. het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.
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Vreemd vermogen € 1.521 € 1.192

Financieel resultaat € 0 € 156

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 2.516 € 2.637

Financieel resultaat Nog niet beschikbaar op het moment van opstellen. 

Bestuurlijk belang

De GR is omgevormd naar een bedrijfsvoeringsorganisatie waarin alle drie de 
leden (Noordoostpolder, Urk en Lelystad) een gelijke stem hebben. 
Besluitvorming is in 2019 bij de deelnemende raden afgerond. Zeewolde is in 2019 
uit de GR getreden.  

Financieel belang
Rijksbijdrage  € 6.489.381,- (septembercirculaire), bijdrage aan de exploitatie van 
de  N.V. bedraagt  € 362.584,-  (244 fte * € 1.486,-)

Financiele risico's

Wanneer het exploitatietekort door de verlaging van de rijkssubsidie per sociale 
werkvoorziening plaats en het staken van nieuwe instroom in de sociale 
werkvoorziening structureel wordt is het eigen vermogen ontoereikend om dit op 
te vangen. Dat zal naar verwachting nu voor 2023 actueel worden. In reactie 
hierop is de Social Firm ontwikkeld. Omdat de gemeente Noordoostpolder de 
Werkcorporatie niet wenste in te brengen in de Social Firm blijft het Werkbedrijf 
Lelystad ook een zelfstandige entiteit. De transitie naar Social Firm is nu 
vormgegeven  binnen Concern voor Werk N.V. Het implementatieplan is hierop 
aangepast. De GR is omgevormd tot een bedrijfsvoeringsorganisatie. De Social 
Firm gaat vanaf 2020 van start.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen Nog niet beschikbaar op het moment van opstellen. 

Vreemd vermogen Nog niet beschikbaar op het moment van opstellen. 

Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep GR

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Publiek belang

Het publiek belang dat door het Werkvoorzieningsschap GR Ijsselmeergroep 
wordt gediend is het uitvoeren van de sociale werkvoorziening (SW) en het 
benutten en beschikbaarstellen van de infrastructuur t.b.v. 
reïntegratieactiviteiten van de deelnemende gemeenten.
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Vreemd vermogen € 4.127.000 € 4.216.000

Financieel resultaat € 0 € 334.000

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 3.942.000 € 4.129.000

Financieel resultaat Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.  

Bestuurlijk belang Lelystad heeft 0,6% van de stemmen.

Financieel belang

Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividenduitkering. De hoogte daarvan  
verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de financiële resultaten van het 
bedrijf. In 2019 is € 958.000,- ontvangen, dit is inclusief een incidentele baat als 
gevolg van de verkoop van dochteronderneming Allego. 

Financiele risico's

Het risico van de deelneming is beperkt. De financiële positie van Alliander is 
goed. Wel staat de dividenduitkering onder druk als gevolg van regulering van de 
maximale winst en de toenemende investeringen als gevolg van de 
energietransitie. 

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf. 
Vreemd vermogen Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf. 

Alliander N.V. 

Taakveld 0.5 Treasury

Publiek belang Nutsvoorziening
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HVC N.V. 

Taakveld 7.3 Afval

Publiek belang
Verwerken van afvalstoffen, bijdragen aan materiaalhergebruik en 
duurzaamheid.

Financieel resultaat Het resultaat over 2019 is positief en volgt na afronding accountantscontrole.   

Bestuurlijk belang
Gemeente Lelystad is met 93 gewone aandelen voor ca. 3% aandeelhouder in NV 
HVC.

Financieel belang
De financiële bijdrage in de vorm van inzamel- en verwerkingskosten bedroeg in 
2019 € 6.207.000.

Financiele risico's

De gemeente Lelystad staat samen met de andere aandeelhouders van HVC 
garant voor een deel van de leningen van HVC. Het Lelystads aandeel voor de 
garantstelling bedraagt ca. € 19,5 miljoen (31-12-18). Hoewel de 
vermogenspositie van HVC met een solvabiliteit van net geen 12% mager is, 
zetten de positieve resultaten van de afgelopen jaren zich door en is het risico 
daarmee acceptabel. 

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 31-12-19 (vóór toevoeging resultaat 2019): € 
116.767.000.  

Vreemd vermogen Het vreemd vermogen per 31-12-19 bedraagt € 872.859.000,-.

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 103.216 € 116.706

Vreemd vermogen € 849.006 € 856.447

Financieel resultaat € 0 € 13.305
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Omala N.V. 

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Publiek belang Ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.

Financieel resultaat Het verwacht resultaat over 2019 bedraagt € 9.663,-. 

Bestuurlijk belang
Gemeente Lelystad is aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport 
Garden City (AGC) samen met gemeente Almere en de provincie Flevoland, ieder 
voor 1/3. Omala is de beherend vennoot van AGC.

Financieel belang
De gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal en leningen 
verstrektaan de bovenliggende CV AGC. 

Financiele risico's De resultaten zijn naar verwachting op orde. Er is is sprake van een beperkt risico. 

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedraagt ca. € 226.000,- per 1-1-19 en ca. € 235.000,- per 
31-12-19.

Vreemd vermogen
Het vreemd vermogen bedraagt ca. € 120.000,- per 1-1-19 en ca. € 56.000,- per 
31-12-19. 

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 232 € 226

Vreemd vermogen € 160 € 120

Financieel resultaat € 0 -€ 6
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Sportbedrijf Lelystad N.V. 

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Publiek belang
Beheer en verhuur van sportaccommodaties en organisatie van diverse 
sportstimuleringsactiviteiten

Financieel resultaat Nog niet bekend op moment van opstellen. 

Bestuurlijk belang 100% aandeelhouder

Financieel belang De bijdrage in de exploitatie bedroeg in 2019 € 3.633.229,-.

Financiele risico's

Per 1 januari 2019 is een nieuw belastingplan door het rijk vastgesteld. Dit houdt 
ondermeer in dat sport op grond van een uitspraak van het Europeese hof vanaf 
2019 niet meer een BTW-belast prestatie is en onder de BTW-vrijstelling valt. 
Deze aanpassing heeft vergaande gevolgen voor het Sportbedrijf Lelystad. 
Hiervoor is een risico opgenomen in de Paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. 

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 1-1-2019 en 31-12-2019 is op moment van opstellen nog 
niet bekend. 

Vreemd vermogen
Het vreemd vermogen per 1-1-2019 en 31-12-2019 is op moment van opstellen 
nog niet bekend. 

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 10.036 € 9.899

Vreemd vermogen € 7.386 € 7.890

Financieel resultaat € 0 -€ 138
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Vitens N.V. 

Taakveld 0.5 Treasury

Publiek belang Zorgdragen voor een stabiele drinkwatervoorziening.

Financieel resultaat Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Bestuurlijk belang Lelystad heeft 1,7% van de aandelen.  

Financieel belang
Jaarlijks ontvangt de gemeente een dividenduitkering. De hoogte daarvan  
verschilt van jaar tot jaar en is afhankelijk van de financiële resultaten van het 
bedrijf. In 2019 is € 88.000,- aan dividend ontvangen. 

Financiele risico's
Vitens staat er financieel goed voor, risico van deze deelneming voor de 
gemeente is beperkt. Wel staan de dividenduitkeringen onder druk als gevolg van 
regulering van de tarieven en toegenomen investeringen. 

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Vreemd vermogen Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 533.700 € 533.000

Vreemd vermogen € 1.194.500 € 1.233.500

Financieel resultaat € 0 € 18.500

Technofonds Flevoland B.V.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Publiek belang
Investeren in innovatieve bedrijven (start-ups) om bedrijvigheid en 
werkgelegenheid te bevorderen. 

Financieel resultaat Het resultaat over 2019 is -€ 982.968. 

Bestuurlijk belang
Lelystad is samen met een aantal andere Flevolandse partijen aandeelhouder, de 
gemeente heeft een aandelenbelang van 10 procent. 

Financieel belang Lelystad heeft kapitaal gestort voor een bedrag van ruim € 1 mln. 

Financiele risico's
Het Technofonds sluit 2019 af met een negatief resultaat van € 982.968. Dit zal 
ten laste worden gebracht van de overige reserves.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen
Het eigen vermogen per 1-1-2019: € 12.567.382,- en per 31-12-2019: € 
11.584.412,-.

Vreemd vermogen Het vreemd vermogen per 1-1-2019: € 157.096,- en per 31-12-2019: € 72.562,-

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 14.247 € 12.567

Vreemd vermogen € 153 € 157

Financieel resultaat € 0 -€ 1.680
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Werkbedrijf Lelystad B.V.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Publiek belang
Het realiseren van een optimale uitstroom uit de participatiewet naar werk ten 
behoeve van (langdurig) werklozen en arbeids-gehandicapten.

Financieel resultaat Nog niet beschikbaar op het moment van opstellen. 

Bestuurlijk belang Lelystad is 100% aandeelhouder van de BV Werkbedrijf Lelystad.

Financieel belang Het financieel belang over 2019 bedroeg € 4.568.500,-.

Financiele risico's
De financiële risico's zijn beperkt omdat het volume van de activiteiten wordt 
afgestemd op de beschikbare middelen. Het Werkbedrijf Lelystad is niet 
opgegaan in de "Social Firm".

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen Nog niet beschikbaar op het moment van opstellen. 

Vreemd vermogen Nog niet beschikbaar op het moment van opstellen. 

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 73 € 128

Vreemd vermogen € 1.379 € 1.728

Financieel resultaat € 0 € 56

Ontwikkelingsmaatschappij Airport Garden City C.V.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Publiek belang Ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein naast de luchthaven.

Financieel resultaat
Cijfers over 2019  nog niet beschikbaar op moment van opstellen van deze 
paragraaf. 

Bestuurlijk belang
Gemeente Lelystad is aandeelhouder van Ontwikkeling Maatschappij Airport 
Garden City (AGC) samen met gemeente Almere en de provincie Flevoland, ieder 
voor 1/3. Omala N.V. is de beherend vennoot van AGC.

Financieel belang
De gemeente heeft samen met de andere aandeelhouders kapitaal verstrekt en 
leningen aan de CV AGC. 

Financiele risico's De resultaten zijn naar verwachting op orde. Er is sprake van een beperkt risico. 

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen
Cijfers over 2019  nog niet beschikbaar op moment van opstellen van deze 
paragraaf. 

Vreemd vermogen Cijfers over 2019  nog niet beschikbaar op moment van opstellen van deze 
paragraaf. 

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 3.001 € 3.001

Vreemd vermogen € 25.292 € 10.430

Financieel resultaat € 0 € 0
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Bataviahaven Stichting

Taakveld 2.3 Recreatieve havens

Publiek belang
Het doel van de stichting is o.a. het beheren van de Bataviahaven, promotie van 
de haven, het werven van passanten en ruimte te bieden aan watergebonden 
evenementen. 

Financieel resultaat Het financieel resultaat over 2019 is € 36.000.

Bestuurlijk belang De gemeente benoemt de bestuurders van de stichting. 

Financieel belang
De bijdrage over 2019 op basis van de dienstverleningsovereenkomst bedroeg € 
138.405.

Financiele risico's Beperkt gelet op de omvang van de stichting. 

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen
Het het eigen vermogen per 1-1-2019 bedraagt ca. € 114.000 en is ca. € 150.000 
per 31-12-2019.

Vreemd vermogen
Het vreemd vermogen bedraagt per 1-1-2019 ca. € 80.000 en bedraagt ca. € 
111.000  per 31-12-2019 .

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 78 € 114

Vreemd vermogen € 36 € 80

Financieel resultaat € 0 € 36

Lelystad Partners Stichting

Taakveld 3.4 Economische promotie

Publiek belang
De bevordering van de bekendheid van Lelystad en de voorzieningen van deze 
gemeente op woon-, werk-, leef-, winkel- en recreatieterrein en het bevorderen 
van een positief imago van Lelystad. 

Financieel resultaat Verwacht resultaat 2019 = € 18.100.

Bestuurlijk belang
De gemeente benoemt drie leden van de Raad van Toezicht, en uit die drie wordt 
de voorzitter voorgedragen. De overige leden van de Raad van Toezicht worden 
door de partners benoemd. 

Financieel belang
De vaste bijdrage is € 580.000, daarnaast zijn er nog separate bedragen  o.b.v. 
raadsbesluiten bijv. voor de Lelypas en woonmarketing. 

Financiele risico's Beperkt.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen
Eigen vermogen 1-1-2019 = 66.594: Verwacht eigen vermogen 31-12-2019 = € 
84.700

Vreemd vermogen
Vreemd vermogen (kortlopende schulden) 1-1-2019 = € 243.325; Verwacht 
Vreemd vermogen (kortlopende schulden) 31-12-2019 = € 261.000

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 64 € 67

Vreemd vermogen € 270 € 243

Financieel resultaat € 0 € 2
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Uiver Constellation Stichting

Taakveld 5.4 Musea

Publiek belang Behoud van mobiel cultureel erfgoed.

Financieel resultaat -

Bestuurlijk belang
Gemeente Lelystad is participant in de Stichting en heeft een vertegenwoordiger 
in het bestuur van de Stichting. 

Financieel belang € 250.000,-

Financiele risico's
Deelname aan de stichting brengt geen substantiële risico's voor de gemeente 
met zich mee.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen
In de stichting is het recht op behoud en exploitatie van de vliegtuigen Uiver en 
Constellation ondergebracht.  Er vinden verder geen activiteiten in de stichting 
plaats.  

Vreemd vermogen Zie hiervoor

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 750 € 750

Vreemd vermogen € 0 € 0

Financieel resultaat € 0 € 0
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ParkeerService Coöperatie

Taakveld 2.2 Parkeren

Publiek belang
Het verrichten van parkeerdiensten voor onder andere de gemeente Lelystad. 
Daarvoor wordt jaarlijks een Uitvoerings Overeenkomst (UO) afgesloten.

Financieel resultaat Nog niet bekend op het moment van opstellen van deze paragraaf.  

Bestuurlijk belang
Coöperatie ParkeerService heeft momenteel 17 leden, waarvan 16 gemeenten. 
Ieder lid heeft één stem in de Algemene Ledenvergadering.

Financieel belang
De omvang van de UitvoeringsOvereenkomst voor 2019 bedroeg € 689.715.  
Daarnaast is een laatste kapitaalstorting gedaan van € 11.905 ter versterking van 
het eigen vermogen van de Coöperatie ParkeerService.

Financiele risico's

De meerjarenbegroting van de coöperatie is gebaseerd op een toename van het 
aantal leden, te weten één nieuw lid in 2021 en één in 2022. Het toetreden van 
nieuwe leden is noodzakelijk omdat daardoor meer draagvlak ontstaat voor de 
bekostiging van de indirecte kosten. In 2021 is dan geen onttrekking meer nodig 
uit de algemene reserve om het begrotingstekort te dekken.

Toelichting op de verwachte financiële resultaten 2019

Eigen vermogen
Het eigen vermogen op 1 januari 2019 bedraagt € 2.587.676. Het verwacht eigen 
vermogen per 31 december 2019 is op moment van opstellen nog niet bekend.  

Vreemd vermogen
Het vreemd vermogen op 1 januari 2019 bedraagt € 2.197.303. Het verwacht 
vreemd vermogen per 31 december 2019 is op moment van opstellen nog niet 
bekend. 

Kerngegevens jaarrekening 2018 01-01-2018 31-12-2018
(bedragen x €1.000)

Eigen vermogen € 3.116 € 2.588

Vreemd vermogen € 1.553 € 2.197

Financieel resultaat € 0 -€ 528
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7. Grondbeleid 
 

Deze paragraaf beoogt een visie te geven op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen 
van programma’s zoals die in de begroting zijn opgenomen. Ook geeft deze paragraaf een aanduiding 
van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert. Daarnaast wordt in deze paragraaf inzicht 
gegeven in de actuele prognoses van de te verwachten resultaten en worden beleidsuitgangspunten 
geschetst omtrent reserves in relatie tot de risico’s van de grondzaken.  

 
Wat is grondbeleid? 
Eén van de middelen voor een gemeente om de ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken, bijvoorbeeld 
op het gebied van volkshuisvesting, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen, 
is het gemeentelijke grondbeleid. Om dit grondbeleid te kunnen voeren kan een gemeente gronden 
aankopen met als doel deze gronden om te vormen naar bouwrijpe grond en vervolgens te verkopen of 
in erfpacht uit te geven (BBV; notitie 2016). 

 
Actief en / of passief grondbeleid 
De gemeente kan kiezen – en heeft dit in het verleden veelvuldig gedaan – voor actief grondbeleid waarbij 
zelf gronden worden gekocht, in productie worden genomen om vervolgens als bouwrijpe grond te 
verkopen. Dat hieraan risico’s zijn verbonden is de afgelopen crisis duidelijk geconstateerd. Het alternatief 
kan zijn ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren door middel van bestemmingsplannen en het verlenen 
van vergunningen. Met passief grondbeleid is directe sturing en regie beperkter mogelijk. Aan beide 
vormen zijn dus voor- en nadelen verbonden. In 2020 heeft de raad de nota Grondbeleid  vastgesteld. 
De opgenomen doelstelling is situationeel grondbeleid. Dit betekent dat per ontwikkeling en locatie wordt 
bekeken in welke mate de gemeente een actieve dan wel faciliterende rol neemt.  Het grondbeleid zal er 
op gericht zijn om de ambities voor economische- en woningbouwontwikkeling te faciliteren maar ook om 
financieel geen onaanvaardbare risico’s aan te gaan.  

 
Ruimtelijke programmering 
Gelet op de risico’s die inherent zijn aan langlopende projecten met grote investeringsvolumes moet op 
grond van regelgeving uit de BBV worden onderzocht of de planvoorraad in verhouding staat met de 
verwachte marktabsorptie in circa tien jaar. Met andere woorden; hoe groot is de kans dat ons 
geïnvesteerd vermogen wordt terug verdiend binnen deze termijn. Om dit goed te kunnen bepalen moet 
er inzicht zijn in niet alleen aantallen maar ook het soort woningen (diverse prijscategorieën)  

In het kader van goede ruimtelijke ordening worden visies vertaald naar plannen en concrete projecten. 
Ook de private sector ontwikkelt vastgoed in Lelystad. Een ruimtelijke programmering is een  doorvertaling 
van alle projecten die lopen en worden verwacht voor een periode van circa 10 jaar. Eind 2017 is 
onderzoek gedaan naar de markt voor woningen en bedrijventerrein. Op grond hiervan is geconcludeerd 
dat het nu bekende programma, circa 4500-5000 woningen (zowel gemeente als private projecten) voor 
de komende tien jaar past binnen de prognoses.  

In het koersdocument is de ambitie vastgelegd dat Lelystad moet groeien naar 100.000 inwoners. Met 
het thans bekende programma kan, op basis van een gemiddelde gezinsgrootte van 2,1 personen, een 
groei van circa 10.000 personen worden gerealiseerd. Op basis van het inwonertal in 2019 van bijna 
78.000 betekent dit dat in de periode na 2030 nogmaals circa 5000 woningen moeten worden 
gerealiseerd. Gelet op het huidige tekort op de woningvoorraad in de MRA en het (relatieve) te kort aan 
bouwlocaties in de grote steden is versnelde groei in principe mogelijk.  Omdat met name in Lelystad Zuid 
de gronden overwegend in eigendom van de rijksoverheid zijn kan Lelystad ook zo nodig voldoen aan 
een verhoogde en versnelde vraag om bouwgrond. Hiervoor zullen er op rijksniveau wel maatregelen ten 
aan zien van stikstof moeten worden genomen.  
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Grondprijzen 
Het grondprijsbeleid is gestoeld op marktconformiteit en de grondprijzen worden bepaalde door deze 
residueel te berekenen, intern of extern door middel van een taxatie. We constateren dat grondprijzen 
afhankelijk van het product en locatie tussen € 250 en € 350 ex btw mogelijk zijn. In de grondexploitaties 
worden grondprijzen opgenomen op basis van het voorzichtigheidsprincipe. Dit betekent dat prijzen 
afhankelijk van het product, circa 10% onder de indicatieve marktwaarde in de grondexploitatie staan. 

Voor bedrijventerrein gelden grondprijzen indicatief gemiddeld tussen € 90 en € 120 met een opwaartse 
potentie afhankelijk van locatie en type bedrijf. Voor oudere bedrijventerreinen worden lagere prijzen van 
circa 70-80 euro/m2 aangehouden.  

Via de MPG wordt hierover per grondexploitatie nader gerapporteerd.  

 
Rente en indexaties 
De rente over het geïnvesteerd vermogen wordt conform vastgestelde rekenmethodiek op concernniveau 
berekend. In de grondexploitaties werd over 2019  2% aangehouden. De werkelijke rente lag iets lager.  
Voor de actualisaties van de grondexploitaties wordt in 2020 1,5% % aangehouden.  In de MPG wordt u 
hierover nader geïnformeerd.  

In de grondexploitaties wordt een langjarig  indexatie  grondprijsstijgingen aangehouden van 1,5%.Deze 
index wordt gebaseerd op het verschil tussen stijging van woningwaarde en stijging van bouwkosten. In 
2019 zagen we een stijging van de waarde van woningen van 9% (kwartaal bericht Metafoor o.b.v. NVM 
cijfers). De bouwkosten stegen met 5,27%. Dit betekent dat met en indexatie van 1,5% er geen risico 
bestaat dat de geïndexeerde grondprijs op termijn te hoog wordt.  

De kosten voor aanleg van de openbare ruimte en (ondergrondse) infrastructuur worden met 2% 
geïndexeerd. Afgelopen jaar was de gemiddelde stijging 1,38% (Metafoor, kwartaalbericht Q4). Dit zijn 
gemiddelden. Op basis van voorzichtig koopmanschap wordt voorgesteld de indexatie op 2% te houden.  

De grondexploitaties kennen verschillende looptijden. Om het resultaat enigszins vergelijkbaar te maken 
worden de eindwaarden teruggerekend naar startwaarde (1/1/’20). Op grond van BBV regels wordt 
hiervoor een discontovoet van 2% aangehouden.  
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Saldi grondexploitaties per 1/1/2020 
Het totaaloverzicht van de grondexploitaties is als volgt: 

 

 

 

  

Verwacht resultaat 
nominaal

Theaterkwartier 0.0.1 -470.201 
Zilverpark oost 0.0.4 41.867
Parkwijk 0.0.5 371.073
Kop van de Veste 0.2.1 390.019
Waddenlaan 1.1.1 A 336.809
Kustrif/Zandbank 1.2.1 142.087
Buitenhof 1.7.7 423.800
Oostervaart-oost 1.8.3 1.173.564
Kempenaar 15 Centrada 2.2.2 A 3.472
Kempenaar 2 Seniorenwoningen 2.2.2 B 0
WOP nw div. 31.200
HanzePark 2.2.4 -7.780.728 

De Groene Schouw 2.2.7 673.125
Schoener-west 2.4.7 1.328.768
Punter Aldi-locatie 2.3.2 127.529
Kust-Bataviahaven 2.3.1 -1.709.638 
Suyderseeboulevard 2.3.6 180.564
Kust-Bataviastad 2.5.1 969.557
Kust-Houtribhoogte 2.5.2 -417.888 
Werkeiland 3.5.3 -356.688 
Noordersluis 3.8.0 1.700.869
Noordersluis zo 3.8.1 981.582
Rivierenbuurt zo 4.2.5 326.353
Larserplein 4.7.8 283.876
Flevopoort 5.8.0 5.538.493
Warande 1ste deelgebied 5.9.9 -1.265.974 
Flevokust N Binnendijks 7.1.8 848.896
Larserpoort 7.8.1 1.737.047
TOTAAL 5.609.433

Omschrijving

MFA Eiland Warande 5.2 -69.248 
Kempenaar 2.2.2b 332.449                     
TOTAAL 263.201

Totaal negatieve grexen nominaal -12.070.365 
Totaal positieve grexen -nominaal 17.610.550

Getroffen Voorzieningen op basis van NCW
en disconto 2% 12.572.202
Getroffen aanvullende voorziening
Werkeiland 362.660                     

Stand van de voorzieningen 01-01-2020 12.934.862

Omschrijving

verwacht resultaat 
nominaal
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De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de 
grondzaken. 
Het ontwikkelen van bouwgrond gaat gepaard met hoge (voor)investeringen en een doorgaans lange 
looptijd. Dit brengt risico’s met zich mee. Het afdekken van dit risico verloopt via het weerstandsvermogen. 
Om de benodigde risicobedrag voor de grondexploitaties binnen het weerstandvermogen te berekenen 
wordt per grondexploitatie een analyse verricht op basis van project specifieke factoren. In het algemeen 
vloeien de risico’s voort uit een bepaalde mate van onzekerheid omtrent invulling of afzet (specifieke 
incourantheid). Daarnaast zijn er een aantal scenario’s doorgerekend op basis van een hogere rente en 
/ of kostenstijging.  

Het totaal van de projectrisico’s bedraagt € 5.1 miljoen.  

Kostprijsstijging treedt meestal op in een goede markt met een overaanbod aan opdrachten. Doorgaans 
betekent dit dat ook de grondprijzen sterker stijgen dan de huidige gehanteerde 1,5%. Dit is ook in de 
afgelopen periode geconstateerd.  

Gelet op onze totale lening portefeuille (kort- en langjarig) en de langjarige renteperspectieven wordt het 
niet waarschijnlijk geacht dat de rente sterk gaat stijgen op de korte en middellange termijn.  

Negatieve opbrengststijging. Indien er sprake is van een sterke daling van de VON prijzen bij min of meer 
gelijkblijvende bouwkosten dan daalt de grondwaarde sterk. Indien deze te sterk daalt dan is het 
verstandiger om niet verder te verkopen en de investeringen in bouwgrond te staken. Bij een slechter 
verkoopmarkt daalt doorgaans (zo is in de afgelopen crisis geconstateerd) ook de kostprijs voor bouwrijpe 
grond. Om deze reden is gekozen voor een scenario waarbij de grondprijzen met 1.5% dalen 
gecombineerd met een daling van de kosten (negatieve index) voor investeringen van 2%.   

Om een beeld van de gevoeligheid voor wijzigende parameters te krijgen ter bepaling van de risicobedrag  
is gerekend met onderstaande scenario’s 

1. Kostprijsstijging    2% → 4% 
2. Rentestijging     1,5 % → 3% 
3. Gecombineerd    2% en 1,5% →resp. 3% en 3% 
4. Geen opbrengststijging   0% 
5. Opbrengst- en kostendaling  -1.5% /  -2%  

Bovenstaande scenario’s (gecombineerd met projectrisico’s) resulteren in een marge van (NCW) -9 en   
-14 miljoen euro. Waarbij de meest negatieve uitkomst het resultaat is van kostenstijging en rentestijging. 
Gelet op de recente reacties van de centrale banken op een verslechterende economie nl.; rentedaling 
is dit niet het meest denkbare scenario. Uitgangspunt wordt middeling van de voornoemde risicobedragen 
waarbij een bedrag van € 11,5 miljoen in het weerstandsvermogen wordt aangemerkt voor de 
grondexploitaties. 

 
Egalisatiereserve grondexploitaties  
De reserve maakt deel uit van het totale weerstandsvermogen van de gemeente  en  is eerst ingesteld 
om de te hoge boekwaarden van gronden in de MVA (materiele vaste activa) af te kunnen waarderen 
naar een duurzaam lagere marktwaarde. Daarnaast functioneert de reserve als dekkingsbron voor 
negatieve grondexploitaties en eventuele onvoorziene risico’s. Hiermee vangt zij financiële tegenvallers 
op alvorens aanspraak te moeten maken op de algemene reserve. De egalisatiereserve wordt gevuld 
door verkopen van grond (buiten de grondexploitaties, incidentele meevallers in het beheer vastgoed en 
het jaarresultaat in de grondexploitaties (voorlopige winst via de voorgeschreven percentage of 
completion methode). Waarbij deze laatste vanzelfsprekend nog niet 100% zeker is.   
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8. Interbestuurlijk toezicht (IBT) 

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie waarbij zij toezicht houdt op de 
taakuitoefening door gemeenten. Het wettelijke uitgangspunt is dat de provincie voor alle beleidsterreinen 
de toezichthouder op gemeenten is met uitzondering van de terreinen waarop de provincie geen taken 
heeft. Het specifiek toezicht vormt hierop een uitzondering, waarbij met name het financieel toezicht 
integraal, op alle gemeentelijke domeinen, van toepassing is. Eind januari 2019 liep de 
Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) Flevoland 2015 af. In die overeenkomst wordt voor 
een zestal beleidsterreinen (WABO, RO, huisvesting statushouders, monumenten & archeologie, de 
archiefwet en financieel toezicht) vorm en inhoud gegeven aan het wettelijk toezicht van de provincie op 
die beleidsterreinen op de uitvoering ervan door de zes Flevolandse gemeenten. Op basis van de 
ervaringen van de afgelopen periode is een bestuursovereenkomst IBT Flevoland opgesteld voor de 
periode 2019 – 2022. 

In deze bestuursovereenkomst is, ten opzichte van de bestuursovereenkomst IBT Flevoland 2015,: 

 De wettelijke rol van de gemeente en de provincie verduidelijkt;  
 Het afsprakenkader voor huisvesting statushouders vereenvoudigd; 

 Het afsprakenkader voor de WABO herzien; 

 Het afsprakenkader voor financieel toezicht geactualiseerd;  

 In afwachting van nieuw beleid voor monumenten en archeologie is er voor dit terrein nog geen 
toezichtskader ingevuld.  

In de bestuursovereenkomst IBT 2015 was nadrukkelijk de verbinding gemaakt met horizontaal toezicht. 
Daarmee kreeg de gemeenteraad voor de IBT beleidsterreinen een aanvullende, namelijk toetsende, rol 
als verlengstuk van de toezichthouder (ic de provincie). De ervaringen over de afgelopen vier jaar lieten 
zien dat de verbinding met het horizontaal toezicht de gemeenteraad in een ambivalente positie en soms 
moeilijke positie bracht (‘slager keurt eigen vlees’). In de totstandkoming van de bestuursovereenkomst 
IBT 2019 is dit signaal meegenomen en heeft er toe geleid dat de in de nieuwe overeenkomst de 
verbinding met het horizontaal toezicht niet meer is opgenomen. Daarmee blijft voor de gemeenteraad 
ten aanzien van de IBT beleidsterreinen haar natuurlijke, wettelijke rol en verantwoordelijkheid, te weten 
kaderstelling en controle op de uitvoering en vervalt voor de gemeenteraad het toetsende element dat 
was verbonden aan het horizontaal toezicht.  

De Bestuursovereenkomst IBT 2019 bevat daarmee het wettelijk kader op de zes beleidsgebieden ten 
aanzien van het provinciaal toezicht op de uitvoering door de gemeenten en draagt zorg voor een 
clustering van de toezichts-informatie op deze verschillende beleidsterreinen in de P&C cyclus waardoor 
de raad op vaste momenten in het jaar wordt geconfronteerd met ‘IBT’. Om uiteindelijk in de praktijk een 
volledige synchronisatie en integratie te kunnen bereiken zullen diverse regelingen en voorschriften 
hierop moeten worden aangepast. Het is nog niet bekend wanneer dit punt bereikt kan worden. Tot dat 
moment zullen de IBT-onderwerpen noodgedwongen gefragmenteerd aan de raad worden aangeboden. 

In de hieronder staande informatie en tabellen wordt kort ingegaan op de IBT-informatie en de daaruit 
resulterende beoordeling voor wat betreft Financiën. 

 
Financiën 
In de IBT bestuursovereenkomst is in de vorm van een zgn. verkeerslichtmodel voor ieder onderwerp een 
normsituatie gedefinieerd (“groen”), en de bandbreedte bepaald voor een lichte afwijking die een 
waarschuwing rechtvaardigt (“oranje”). Buiten deze bandbreedte geldt “rood”. De provincie stemt als 
toezichthouder haar regime op deze normering af. Uiteraard is het streven de groene situatie te bereiken 
en/of behouden. Voor Financiën is de groene situatie gedefinieerd op basis van 3 pijlers: 
begrotingsevenwicht, weerstandsvermogen en schuldpositie. Het zwaartepunt van de beoordeling ligt bij 
de begroting, bij de jaarrekening volgt een controlemoment. 
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Pijler 1: Begrotingsevenwicht 

 

 

 

 

Pijler 2: Weerstandsvermogen 

 

 

 

 

Pijler 3: Schuldpositie 

 

 

  

Rekening 
2015

Rekening
2016

Rekening
2017

Rekening
2018

Rekening
2019

Totaal baten abs 281.472 263.776 257.959 285.548 282.291
Totaal lasten abs 277.326 259.269 256.715 282.393 294.795
Resultaat exploitatie (voor mutatie reserves) abs 4.146 4.507 1.244 3.156 -12.504
Onttrekking reserves (baten) abs 8.781 11.690 56.923 19.211 21.088
Dotatie reserves (lasten) abs 7.783 9.033 51.962 14.848 10.856
Resultaat reserves abs 999 2.658 4.961 4.363 10.232
Totaal baten (na bestemming reserves) abs 290.254 275.466 314.882 304.759 303.379
Totaal lasten (na bestemming reserves) abs 285.109 268.301 308.676 297.241 305.651
Totaal resultaat (na mutatie reserves) abs 5.145 7.165 6.205 7.518 -2.272

Totaal baten abs 85 1.296 4.466 10.003 27.438
Totaal lasten abs 1.995 2.718 4.641 8.977 43.384
Incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves) abs -1.909 -1.422 -175 1.026 -15.946
Onttrekking uit incidenteel reserves (baten) abs 6.781 9.690 3.839 14.903 17.084
Dotatie aan incidenteel reserves (lasten) abs 6.489 7.769 1.313 14.848 9.937
Incidenteel resultaat reserves abs 292 1.921 2.526 55 7.147
Totaal baten (na bestemming reserves) abs 6.866 10.986 8.305 24.906 44.522
Totaal lasten (na bestemming reserves) abs 8.484 10.487 5.955 23.825 53.320

-1.617 499 2.351 1.081 -8.799

Totaal baten abs 281.387 262.480 253.493 275.545 254.854
Totaal lasten abs 275.331 256.551 252.073 273.416 251.411
Structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves) abs 6.055 5.929 1.420 2.130 3.442
Onttrekking reserves (baten) abs 2.001 2.000 53.083 4.307 4.004
Dotatie reserves (lasten) abs 1.294 1.264 50.648 0 919
Structureel resultaat reserves abs 707 737 2.435 4.307 3.085
Totaal baten (na bestemming reserves) abs 283.387 264.480 306.576 279.853 258.857
Totaal lasten (na bestemming reserves) abs 276.625 257.814 302.722 273.416 252.330
Totaal structureel resultaat (na mutatie reserves) abs 6.762 6.666 3.855 6.437 6.527

% 2,4% 2,5% 1,5% 2,3% 2,6%Structurele exploitatie ruimte (BBV)

Structureel

STRUCTUREEL EVENWICHT
(bedragen x €1.000)

Totaal

Incidenteel

Totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)

Weerstandsvermogen Norm
rekening 

2018
rekening 

2019
Prognose 

2020
Prognose 

2021
Prognose 

2022
Prognose 

2023
Norm Weerstands vermogen 1,2- 1,8 2,7
Solvabiliteit 20% - 50% 23% 21% 18% 16% 15% 15%
Grondexploitatie 20% -35% 31% 27% 27% 25% 23% 20%

Financiële kengetallen Norm
Rekening 

2018
rekening 

2019
Prognose 

2020
Prognose 

2021
Prognose 

2022
Prognose 

2023

Netto schuldquote 100% 44% 41% 48% 71% 71% 67%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 100% 44% 41% 43% 67% 66% 62%
Debt ratio 77% 79% 82% 84% 85% 85%
Voorraadquote 31% 27% 27% 25% 23% 20%
Netto rentekosten (ten opzichte van de totale baten) 1,50% 1,22% 1,45% 1,96% 2,07% 2,02%
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Conclusie 

Pijler 1 begrotingsevenwicht geeft aan dat de structurele lasten met structurele baten worden 
gefinancierd. Dat is gunstig want dat betekent dat de begroting structureel sluitend is. (>0% is gunstig; = 
0% neutraal; <0% ongunstig). In 2019 is net als de afgelopen jaren het begrotingsevenwicht steeds 
gunstig geweest. Dit is vooral omdat de gemeente Lelystad in het opstellen van de begroting ernaar 
streeft structurele lasten ook met structurele middelen te financieren.  

 
Pijler 2 weerstandsvermogen  

In de Nota reserves en voorzieningen 2019 heeft de raad een nieuwe norm voor het weerstandsvermogen 
vastgesteld. In de Paragraaf Weerstandsvermogen is hier al uitgebreid op ingegaan. De door de raad 
vastgestelde ondergrens voor het weerstandsvermogen is bepaald op 1,2x het totaal van het benodigd 
risicobedrag. De bovengrens is gesteld op 1,8x het totale risicobedrag. In de aankomende jaren neemt 
de beschikbare weerstandscapaciteit af als gevolg van de besluitvorming in de programmabegroting 2020 
– 2023: teneinde de jaarschijven 2020, 2021 en 2022 sluitend te maken heeft de raad besloten in totaal 
€7 miljoen vrij te laten vallen vanuit de algemene reserve, ten gunste van het begrotingssaldo van die 
jaren. Risico’s waar de komende jaren in de risicoparagraaf al rekening mee zijn gehouden maar die nog 
niet gekwantificeerd kunnen worden kunnen de ratio in de toekomst beïnvloeden. 

De solvabiliteit valt in 2019 binnen de categorie neutraal (>50% is gunstig; >20% en <50% is neutraal en 
< 20% is ongunstig). Dit kengetal geeft aan in hoeverre er geen schulden op het bezit rusten en geeft de 
verhouding aan van het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen. Daarmee kan een oordeel 
worden gevormd of bij onmiddellijke liquidatie van de gemeente er nog geld genoeg overblijft om de 
schulden te vereffenen. Nb. In de definitie van de BBV worden in tegenstelling tot de definitie van de 
VNG, de voorzieningen buiten de solvabiliteit berekeningen gelaten.  

IN 2019 zijn wederom schulden afgelost maar is ook het eigenvermogen gedaald door inzet van reserves 
voor o.a. het Sociaal Domein. De solvabiliteit is hierdoor gedaald maar blijft nog binnen de norm.  

De voorraadquote is gedaald door verkoopgronden en dat is gunstig want dat betekent dat er het aandeel 
van de grondvoorraad in de schuld kleiner is geworden. 

 
Pijler 3 de schuldquote De verschillende kengetallen en indicatoren met betrekking tot schuld kleuren 
meerjarig groen. Door een dalende schuld en een iets hogere baten is de schuldquote in 2019 verder 
gedaald. Dat betekent dat een kleiner deel van het begrotingssaldo ingezet wordt voor rentekosten. De 
verwachting is, dat de schuldquote door investering in o.a. de SVOL weer zal oplopen maar nog steeds 
onder de signaleringswaarde van 100% zal blijven. 

De debt ratio, de tegenhanger van de solvabiliteitsratio is eveneens gedaald wat betekent dat er aandeel 
van schuld ten opzichte van het balanstotaal is gedaald.  
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9. Onderzoeksagenda 
Ten behoeve van de beleidsontwikkeling zijn er diverse onderzoeken gedaan. Deze onderzoeken zijn 
onder andere gedaan onder de leden van het Lelystadspanel. Grosso modo wordt hierin ingegaan op de 
mening van inwoners en gebruikers van bepaalde voorzieningen. Naast onderzoeken worden er ook 
monitoren samengesteld, veelal op basis van registratiegegevens. Monitoren worden per definitie met 
vaste tussenpozen gemaakt. Ook veel onderzoeken kennen een patroon van herhaling, waardoor trends 
en ontwikkelingen in beeld kunnen worden gebracht. Naast de meer reguliere onderzoeken die periodiek 
worden uitgevoerd en aan de raad worden aangeboden wordt in deze paragraaf  meer specifiek ingegaan 
op die onderwerpen die zijn uitgevoerd ex artikel 213A.  

Onderzoeken ex artikel 213A 
De 213A onderzoeken bestaan naast de instrumenten die de raad zelf tot zijn beschikking heeft, zoals de 
rekenkamer en de controle van de accountant op het terrein van de financiële positie en de financiële 
rechtmatigheid. Voor 2019 zijn de volgende drie onderzoeksonderwerpen in het kader van 213a met de 
raad gecommuniceerd. ‘Onderzoek naar het verandervermogen van de organisatie’, 
‘Toekomstbestendigheid van de juridische functie’ en de ‘Totstandkoming Kwaliteitstructuurplan (KSP)’. 

1. Onderzoek ‘Verandervermogen van de organisatie’.  
Het onderzoek ‘verandervermogen van de organisatie’ is eind 2018 en begin 2019 uitgevoerd en de 
raadsinformatienota  waarin verslag is gedaan van het onderzoek en conclusies en aanbevelingen zijn 
geformuleerd, is eind februari 2019 aangeboden aan de raad. In haar rapport doet de commissie die het 
onderzoek heeft uitgevoerd een viertal aanbevelingen:  

 Zorg dat het verhaal en de (grote) opgave van de stad breed worden omarmd. 

 Vergroot de strategische daadkracht van de gemeente Lelystad. 

 Versterk de besluitvaardigheid van de (zelf)organisatie. 
 Creëer meer duidelijkheid en consequente invulling van de rollen. 

De uitwerking van deze aanbevelingen is samen met de organisatie opgepakt. De resultaten daarvan zijn 
eind 2019 opgeleverd waarna in 2020 is gestart met de implementatie ervan. 

2. Onderzoek ‘Toekomstbestendigheid van de juridische functie’. 
Onderzoek naar hoe de juridische kwaliteit (ook) voor de toekomst te borgen. De vragen die in dit licht 
aan de orde waren: wat en waar zitten in dat licht dan de kwetsbaarheden dan wel de uitdagingen. 
Onderzoek is gestart in het tweede kwartaal 2019 en afgerond in het derde kwartaal. De bevindingen, 
conclusies en aanbevelingen zijn vervolgens besproken in het college waarna vervolgens de 
raadsinformatienota in oktober aan de raad is gezonden. Overall conclusie was dat er geen sprake was 
van grote tekortkomingen in de juridische organisatie. Wel was er een aantal zorgpunten die nadrukkelijk 
aandacht vereisten. Vanuit het onderzoek zijn daar aanbevelingen voor gedaan die zijn vertaald in een 
plan van aanpak. 

3. Onderzoek ‘Totstandkoming van het Kwaliteitstructuurplan (KSP)’. 
Onderzoeksvraag spitste zich toe op de vraag of het instrument voldoet aan de behoefte namelijk het 
ijken en richten van de jaarlijkse beheersinspanningen. Dit naar aanleiding van de besluitvorming vanuit 
de ICL evaluatie waaruit herijking van het plan met betrekking tot het meerjarig beheer en onderhoud van 
de openbare ruimte volgt. In dat plan worden de beheerinspanningen geformuleerd en gepland ten einde 
een gewenst kwaliteitsniveau van de openbare ruimte te kunnen bewerkstelligen. 

Deze vraag is nog steeds valide maar in de aanloop daarnaar toe is eerst gefocust op de te realiseren 
structurele bezuiniging van 2 mio per jaar in de uitvoering van het onderhoud van de openbare ruimte. 
Deze opgave volgt direct uit de besluitvorming vanuit de evaluatie van ICL bijdrage. Hiervoor zijn onder 
andere sessies met de raad georganiseerd waarin mogelijke keuzes en alternatieven zijn doorgenomen 
en zijn voorstellen gedaan over hoe de inwoners van de stad bij dit proces te betrekken. Uiteindelijk 
leidend tot een voorstel aan de raad hoe deze bezuiniging in te vullen. 

Het herijken van de meerjarenraming beheer en onderhoud van de openbare ruimte is dan een volgende 
stap met inbegrip van de vraag of het huidige KSP daarin voldoende referentiekader biedt. 
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Overige periodieke onderzoeken 
Naast deze onderzoeken in het kader van de verordening 213A zijn er nog diverse andere periodieke 
onderzoeken uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de jaarlijkse cliënt ervaringsonderzoeken op het 
gebied van de Wmo en Jeugdhulp en de veiligheidsanalyse ten behoeve van het Integraal 
Veiligheidsplan. Daarnaast wordt tweemaal per jaar een monitor sociaal domein opgesteld, jaarlijks een 
armoedemonitor en worden iedere twee jaar de volgende onderzoeken uitgevoerd: Beeld van Lelystad, 
Leefsituatie en Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid.  
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Bijlage 1: Subsidieoverzicht 

Op 21-07-2016 is de nieuwe “Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad” inwerking getreden. 
Met deze verordening worden de subsidies veelal verstrekt via subsidieregelingen, dan wel als 
begrotings- of incidentele subsidie.   . De hoogte van de aangevraagde subsidie is nu bepalend voor de 
verantwoordingseisen. De specificaties van de verleende subsidies sluiten nu aan bij de 
verantwoordingseisen die op basis van het bedrag worden gesteld aan subsidies:  

 Subsidies tot € 5.000 

 Subsidies van € 5.000 tot € 100.000 
 Subsidies van € 100.000 of meer 

 

Daarnaast is in deze bijlage een specificatie opgenomen van de verleende subsidies 2019. Om inzicht te 
geven in de verschillende soorten subsidies zijn er verschillende dwarsdoorsnedes van de data gemaakt: 

 De 1e lijst geeft de verleende subsidies per taakveld weer. 

 De 2e lijst geeft de verleende subsidies per instelling per subsidieregeling weer. 

 De 3e lijst geeft het verleende totale subsidie-bedrag per instelling weer. 
 

  

Verleende subsidie's 2019 per 
verantwoordingscategorie

Aantal
subsidies

Bedrag
verleend

Subsidies tot 5000,- 84 226.240                      
Subsidies van 5000,- tot 100.000,- 107 3.079.317                   
Subsidies vanaf 100.000,- 37 31.896.597                
Totaal 228 35.202.154                
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Verleende subsidies per taakveld 

 

  

Taakveld Instelling Omschrijving subsidie
Bedrag
verleend

0.8 Overige baten en lasten Actie behoud ziekenhuis Lelystad St. Behoud  volledige zorg in Lelystad - onvoorzien 10.000             
Lelystad Airport moet door! Stichting Publieksgerichte activiteiten - onvoorzien 20.000             

Totaal 0.8 Overige baten en lasten 30.000             
1.2 Openbare orde en veiligheid Blijf Groep, Stichting Openstellen dependance en een kindgroep 9.349               

Bureau Gelijke Behandeling WGA-taken, voorlichting en preventie 29.474             
Buurtvaders Lelystad Stichting (Hansali) Zomeractiviteit en wintertoernooi 12.538             
GGD Flevoland Nazorg ex-gedetineerde jeugd 41.038             

Persoonsgerichte aanpak 8.222               
IDO Lelystad, Stichting Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbank 41.022             

Welzyn Lelystad stichting ( 3D ) Begrotingssubsidie 194.074           
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 335.717           
2.1 Verkeer en vervoer VVN afd.Lelystad (Veilig Verkeer ) Projecten verkeersveiligheid Lelystad 22.957             
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 22.957             
2.5 Openbaar vervoer Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Openbaar Vervoer Stadsdienst Lelystad (Bus) 2.275.505       

Buurtbus Lelystad, Vereniging Verzorgen van onregelmatig vervoer 5.000               
Totaal 2.5 Openbaar vervoer 2.280.505       
3.1 Economische ontwikkeling MS Waddenzee sloep Cornelis Lely vaartochten 2019-2020 5.000               

MTB Lelystad Stichting Project Mountaindijken 8.924               
ROC Flevoland RIF circulaire economie 20.000             
Staatsbosbeheer Elfdeurtjesroute Hollandse Hout 5.000               
Steppin Lelystad Beleef Lelystad per step 5.000               
Tulpenroute Dronten, Stichting Tulpenroute Flevoland 7.500               

Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 51.424             
3.3 Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen

BIZ-Larserpoort, Stichting BIZ Larserpoort 108.500           

Ondernemersfonds Lelystad Centrum, Stg. Vergroten aanttrekkelijkheid stadshart 148.250           
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 256.750           
4.2 Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwys Lelystad St. voor OHBO-regeling lumpsum COA bedrag voor 

asielzoekerskinderen
123.219           

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 123.219           
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Arriva Personenvervoer Nederland B.V. Openbaar Vervoer Stadsdienst Lelystad (Bus) 22.000             

Avonturiers Lelystad Peuteropvang 16.658             
Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting stimuleren van de 4 belangrijke 

ontwikkelingsdomeinen bij jonge kinderen
63.500             

Coöp. Jeugd en Gezinsteam Lelystad U.A. Impulsklas 2019-2020 30.000             
Eduvier Stg. Onderwysgroep Betekenisvol arrangeren - De Steiger 2019-2021 84.000             
Extra Lelystad St. Peuterspeelzaal Begeleiding peuters met aandacht (NIEUW) 134.100           
GO! Kinderopvang (vh. Kindcentra L'stad) Kindplaatsen peuteropvang 1.265.061       

Pilot Excellent 314.525           
Scholing VVE-adviseurs 10.000             
voortzetting en eindevaluatie doorstroomgroepen 35.000             
(leeg) 389.809           

Icare jeugdgezondheidszorg Stichting VVE voor doelgroepkinderen 36.010             
Indoor Tennisvereniging Lelystad 40-jarig jubileum 3.500               
JINC Flevoland Beroepsorientatie, taal- en sollicitatievaardigheden 13.000             

JINC Lelystad 2019 10.000             
Kubus (CKC) Centr. v Kunst en Cultuur De school in verbinding 23.690             
MBO College Lelystad (VH ROC Flevoland) Alumnimarkt/bedrijvenmarkt 5.920               

Rif house of Aviation 20.000             
RIF techpack - onderwijs 30.000             
RIF wetenschap en technologie 5.000               
Weglekonderzoek mbo-vo 11.500             

MEE IJsseloevers, Stichting Hoofdzakelijk Cliëntondersteuning 11.750             
Noor Bestuur Stichting VVE-schakelklas 15.366             
Prokino Kinderopvang Stichting Klim-inn 12.515             
Prot.Christ.Primair Onderwijs L'stad, St Onderzoekend en ontwerpend leren door middel 

van spel
21.299             

ROC Flevoland RIF circulariteit 10.000             
Roezemoes de peuterspeelzaal stichting Peuter opvang, kinderen uit kostwinnergezinnen 18.546             
Samenwerkingsverband VO Lelystad Arrangementenklassen 230.000           
SchOOL, Stichting Combinatiefuncties Brede school en SIV 79.000             

IMC Basisproject 10.000             
Kwaliteits- en deskundigheidsbevordering 20.826             
lijn 1 - didactisch coachen 2019-2020 72.000             
Ontwikkelingskansen doelgroep en ouders 582.228           

Schoolcomm. Katholiek Onderwys Project hoogbegaafd 32.000             
VVE Laetare 92.000             

Stichting School Logopedie 25.739             
SIV voor VVE-scholen 63.896             
Taalverwerving groep 3-4 VVE 50.000             
Talentengroepen 10.000             

Voortgezet Onderwys Lelystad St. voor Verbinding onderwijs - ondersteuning 2019-2020 30.000             
Versterken van de keten 2019-2023 10.000             

Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.920.438       
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Taakveld Instelling Omschrijving subsidie
Bedrag
verleend

5.1 Sportbeleid en activering Amethist (Tactus) Verslavingszorg F'land fitness voor cliënten 1.245               
Batavia '90 SV Deskundig technische leiding sport 12.500             
Damvereniging Lelystad Schooldamkampioenschappen basisonderwijs 240                   
Dykstra J.M.A. (Organisatie voetbal) Schoolvoetbaltoernooi 2019 onder verantwoording 

van SV Batavia
1.000               

Exakwa, Algemene Korfbalvereniging Schoolkorfbaltoernooi 20-22 mei 2019 388                   
Flevo Musketiers Basketbalver. DTL trainers, coaches en scheidsrechters 3.550               

Opleiding trainers en scheidsrechters 2019-2020 500                   
scholierensport - basketbaltoernooi 1.190               

Flevostar Cardiosport 700                   
Gymnastiekvereniging Lelystad Leiding en assistentie 12.500             
I.T.L. Tennisvereniging Deskundig technische leiding sport 3.000               
IJsclub Lelystad Onderhoud clubgebouw 634                   
Kynologenclub Flevoland Investeringssubsidie 1.652               
Lawn Tennisvereniging Lelystad Deskundig technische leiding sport 5.000               

Lelystad Open Toomba Ranglijsttoernooi 3.500               
Lelyruiters De Ryver.Ponyclub Deskundig technische leiding sport 2019 188                   
Lelystad-Haven watersportvereniging 50 mijls dualhanded 2.500               

Regatta - zeilen 20-22 september 2019 5.000               
Mixed Hockey Club Lelystad Deskundig technische leiding sport 12.500             
Poseidon Tennisvereniging Trainer dtl 3.000               
Postduivenvereniging De Flevocourier Postduivententoonstelling 925                   
Schaatstraininggroep Lelystad Deskundig technische leiding sport 2018-2019 2.500               

Promoten en beoefenen van schaatssport 3.500               
SKWL Ponyclub Cursus / scholing lesgeven ''Kinderen leren 

lesgeven''
500                   

Spirit, Atletiekvereniging Basiscursus reanimatie en gebruik AED 152                   
cursus basistraining looptrainer niveau 3 299                   
Deskundig leiding bij de training 2019 5.000               

Toerclub Flevoland Omloop Flevoland 22.06.19. 2.500               
Unicum Voetbalvereniging Deskundig technische leiding sport 12.500             

Jeugdtoernooi 3.000               
Vitree Stichting/Triade-Boschhuis BOCCE in de wijk 3.450               
Volleybalvereniging Volta Kaderopleiding sport 2019 191                   
Watersportverbond Optimist on tour 2019 5.000               
Watersportvereniging Lelystad Flevoland Regatta 2019 5.000               

Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 115.304           
5.2 Sportaccommodaties Sportbedrijf Lelystad SPUK bijdrage 481.037           

Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V. Scholierensport 2019 5.000               
Sportbedryf Lelystad Exploitatie NV Beheer, exploitatie en instandhouding 

sportaccommodaties
3.817.467       

Totaal 5.2 Sportaccommodaties 4.303.504       

Verleende subsidies per taakveld (vervolg)
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Taakveld Instelling Omschrijving subsidie
Bedrag
verleend

5.3 Cultuurpresentatie- prod. en part. Agora Congres Theater & Evenementen Cent Exploitatie Agora 1.059.699       
Amare Consort Stichting Diverse muziekvoorstellingen en 

huiskamerconcerten 1e halfjaar
500                   

Huiskamerconcerten 2e halfjaar 2019 500                   
Apollo Stichting Nieuwjaars - en Hemelvaartconcert 5.000               
Christelyk Mannenkoor Lelystad Kerstconcert - oratorium 21.12.19. 2.200               

Passie- en Paasconcert - oratorium 2.000               
Culturale Stichting Tour of Art Flevoland 2019 6.950               
Dance Tour Stichting Dancetour 14.000             
Droog, Theatergroep Theaterproductie de Val 3.500               
Erfgoedpark Batavialand Stichting (B) Erfgoedcommissie 3.500               
Filmtheater Lelystad Stichting Jubileumvoorstelling Felline Amo 2.100               

vertonen kwaliteitsfilms 5.000               
Harmonieorkest L'stad (vh TML) Concerten en optredens 1e halfjaar 2019 1.500               

Diverse concerten en optredens 2e halfjaar 1.500               
Hart van Lelystad, Stichting We all love you Lelystad 8.000               
Int. Zomerfestival Flevoland Bienvenu a Paris - Via musica 1.000               
Izere stichting Voorbereiding en uitvoering culturele activiteiten, 

muziek en dans
2.600               

Jazz-1 Stichting Seabottom jazzfestival 5.000               
JTL Flevolandse Theatervereniging Jubileumavond Agora 'Feest van kleur' 2.000               
Kamerkoor Lelystad Aanleren basisvaardigheden 480                   

Lustrumconcert 02.11.19. 4.900               
Kubus (CKC) Centr. v Kunst en Cultuur De (BC) Culturele activiteiten - cultuureducatie 1.411.715       

Corneel 353.376           
Corneel - kajuitsessies  1.800               
Iktoon 1.956               
Intendant 51.056             

Kubus Centrum v/ Kunst & Cultuur, St. De LelySTART 32.500             
Kunstenaars Vereniging Flevoland 30 projecten door Flevoland (Lelystad) 13.000             

Natuurkunstpark - Boomsieraden 15.000             
Kunstuitleen Flevoland Stichting Exploitatie 12.000             

exposities in het stadhuis 6.000               
Lapp 't stichting Lol in Lelystad - maandelijkse huiskamerconcerten 2.500               
Loods32 Stichting Goud op water 1.249               

Goud op water 1.251               
Zilver op water 2019 10.000             

Mensen Dingen (C) Koningsdag 2.450               
Blues festival Lelystad 1.500               

NFFS Stichting Voorbereiding en uitvoering 15e Filmfestivaldag 10.000             
Radio Lelystad Stichting Mediahub doorgeven van omroepprogramma 7.560               

Verzorgen plaatselijke omroepprogramma's 2019 15.500             
SPNF Vervanging rieten daken Swifterkamp 30.000             
Stella Maris, COV 50 jaar - Johannes Passion van Bach 8.500               

Cursus 2019 - eerste halfjaar - 23.03.19. 505                   
Uitvoering Die Jahreszeiten J. Haydn 8.000               
Verhoging kwaliteit uitvoering J. Haydn 245                   

Stichting Jol Pop Muziekfestival en kinderfestijn Kustwijkpark 2.500               
Terra Nova Zangkoor Jubileumconcert 40 jaar - 18 mei 2019 2.000               
Uitgast Stichting Voorbereiding en uitvoering Uitgastfestival 12.000             
Woonzorgcentra Flevoland, Stichting Familieconcert april 2019 750                   
X-treme Show- en Trompetterkorps Uitvoering diverse optredens 1e halfjaar 2019 1.300               

Totaal 5.3 Cultuurpresentatie- prod. en part. 3.148.142       
5.6 Media FlevoMeer Bibliotheek exploitatie 2.282.855       

Kubus Centrum v/ Kunst & Cultuur, St. De LelySTART 3.000               
Poëtikos Stichting 15e Stadsdichtersdag en -wedstrijd - lustrum 4.550               
Welzyn Lelystad stichting ( 3D ) Begrotingssubsidie 61.050             
Zonnewende Flevoland Stichting Sunsation op Observatorium Robert Morris 15.000             

Totaal 5.6 Media 2.366.455       
5.7 Openbaar gr en (openlucht) 
recreatie

Stichting Lelykracht Buitenspeeldag 19 juni 2019 - BOR 8.588               

Totaal 5.7 Openbaar gr en (openlucht) recreatie 8.588               

Verleende subsidies per taakveld (vervolg)
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Taakveld Instelling Omschrijving subsidie
Bedrag
verleend

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4Fusion Roltoelpaden in de tuin - motiemarkt 6.300               
Ascanengroep Scouting Scouting activiteiten 3.600               
Belevenissenbos Lelystad, St Beheer Het Belevenissenbos 8.000               
Brink, Stichting De Jaarlijkse activiteiten 26.005             
Bureau Gelijke Behandeling Beleid Lelystad - Regenboogstad - LHBT-beleid 45.000             

WGA-taken, voorlichting en preventie 29.474             
Coloriet Stichting rolstoeldansen met bewoners in 2019 2.750               
Fietsbank Lelystad, Stichting Opknappen en verstrekken fietsen 3.063               
Georganiseerd Overleg Lelystad aangepaste werkplek (motiemarkt) 1.750               

Begrotingssubsidie 43.753             
GGD Flevoland Plusprodukten 251.537           
GO! Kinderopvang ontwikkelingsstimulering 0-2 jaar 40.000             
Humanitas district Noordwest Homestart 62.265             

Thuisadministratie 15.262             
Vriendschappelijk huisbezoek en Steun bij Rouw en 
Verlies

4.496               

Icare jeugdgezondheidszorg Stichting JGZ 0 - 4 jaar 117.712           
IDO Lelystad, Stichting Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbank 248.889           

Insaf Stichting Evenement Insaf dag 3.750               
meerdere activiteiten 5.000               

John F. Kennedy, Stg. Activabeheer Spelend leren en natuurbeleving 6.000               
Joon Buurtcentrum De vervullen van een buurtcentrumfunctie 8.000               
Logeerhuis, Stichting (vh Respijthuis) verwijderen (kan nog niet ivm componenten) 90.000             
Maatschapp.Dienstverl.Flevol. St. reguliere activiteiten 2.637.749       
MEE IJsseloevers, Stichting Hoofdzakelijk Cliëntondersteuning 11.750             
Oudgediendenver. Brandweer L'stad Verenigingswerk Brandweer oudgedienden 2.600               
Overleg Samenw Ouderenbonden Lelystad activiteiten van gezamenlijke ouderenbonden 4.900               
Palet Het, Buurtvereniging activiteiten sociaal-cultureel werk 12.150             
Participatie Team Lelystad Internationale Vrouwendag 3.750               
Passie Inloophuis Jaarlijkse activiteiten 8.000               
Samen en Sociaal, Stichting Sociaal restaurant aan tafel 2.875               
Samenwerkingsverband PO voortgezet onderwijs Lelystad;Stichting Preventie versterkt 2e jaar 165.000           
Scouting Bramzijger Scouting activiteiten watersport 3.441               
Slachtofferhulp Nederland, Stichting juridische en psychosociale hulp 16.343             
STAL Wereldwinkel-Lelystad, Amnesty Internationaal, 

UNICEF, Milieudefensie
8.000               

Stichting Dierenweiden Lelystad Onderhoud en beheer dierenweide 10.000             
Stichting Schateiland Waterwyk Speeltuinbeheer en activiteiten 8.000               

verzamelde activiteiten 2019 3.000               
URBN Village Stichting project 2019-2020 15.000             
VanHarte, Stichting Buurtmobilisatie 14.325             
Verborgen Bron Stichting De Jaarlijkse activiteiten 8.000               
Vrienden van de Hoven Stichting Doorgaande activiteiten sociale en culturele 

voorzieningen ten behoeve bewoners
5.000               

Vrouwen Activiteiten Centrum, stichting Organiseren van activiteiten allochtone vrouwen 8.000               
Welzyn Lelystad stichting ( 3D ) Begrotingssubsidie 3.135.532       

Integratie statushouders - Huis voor Taal 150.000           
subsidie lage drempels 2019 103.000           
Ziektevervanging wijkteam 43.289             

Windhoek, Stichting MFA De Zelfstandige buurtcentra 15.650             
Zeekadetkorps Lelystad Stichting Oprichting en instandhouding Zeekadetkorps 

Lelystad
25.000             

Zomerkamp 2019 3.825               
Zonnebloem, De NVZ Jaarlijkse activiteiten zonnebloem 4.000               

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.450.785       
6.2 Wijkteams Amethist (Tactus) Verslavingszorg F'land Sociale activering/veegproject 12.500             

Humanitas district Noordwest Thuisadministratie 47.777             
IDO Lelystad, Stichting Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbank 42.000             

Maatschapp.Dienstverl.Flevol. St. reguliere activiteiten 88.523             
MEE IJsseloevers, Stichting Hoofdzakelijk Cliëntondersteuning 748.072           
Welzyn Lelystad stichting ( 3D ) Begrotingssubsidie 845.000           

Totaal 6.2 Wijkteams 1.783.872       
6.3 Inkomensregelingen GGD Flevoland Lokale verbinding en JOGG 36.000             

Humanitas district Noordwest Homestart 22.500             
IDO Lelystad, Stichting Schuldhulpverlening, inloophuizen en voedselbank 39.231             

Jeugdsportfonds Flevoland, Stichting Jeugdcultuur- en jeugdsportfonds 265.000           
JINC Flevoland JINC Lelystad 2019 27.000             
Leergeld Lelystad, Stichting st. Leergeld 60.000             
Maatschapp.Dienstverl.Flevol. St. reguliere activiteiten 258.953           
SchOOL, Stichting Lelystads Kenniscentrum Talent 10.000             
Stichting jeugdfonds sport en cultuur Flevoland Aanvullende subsidie 2019 9.990               
Welzyn Lelystad stichting ( 3D ) Begrotingssubsidie 75.295             

Totaal 6.3 Inkomensregelingen 803.969           
6.5 Arbeidsparticipatie Eduvier Stg. Onderwysgroep Flevodrome 2019 350.000           

Welzyn Lelystad stichting ( 3D ) Huis voor Taal WEB 133.400           
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 483.400           

Verleende subsidies per taakveld (vervolg)
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Taakveld Instelling Omschrijving subsidie
Bedrag
verleend

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blijf Groep, Stichting Openstellen dependance en een kindgroep 24.897             
GGD Flevoland Plusprodukten 42.000             
Icare jeugdgezondheidszorg Stichting JGT 104.324           
Kwintes stichting Uitvoeren van taken JGT in 

samenwerkingsovereenkomst
212.400           

Maatschapp.Dienstverl.Flevol. St. JGT 261.036           
Samenwerkingsverband PO voortgezet onderwijs Lelystad;Stichting Plan van aanpak dyslexie 2019 69.100             
Stichting Bram Lelystad Kinderactiviteiten 2019-2020 38.881             
Vitree Stichting/Triade-Boschhuis Incidentele subsidie 195.976           

JGT 4.643.602       
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5.592.216       
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Blijf Groep, Stichting Openstellen dependance en een kindgroep 45.119             

Kwintes stichting Eropafteam - zwerfjongeren 48.209             
GGZ-inloop 113.554           

Leger des Heils Maatschappelijke opvang 57.953             
Timon Groep, Stichting Maatschappelijke opvang jonge moeders 51.050             
Welzyn Lelystad stichting ( 3D ) Versterking wijkteam met GGZ 72.000             

Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 387.885           
7.1 Volksgezondheid Amethist (Tactus) Verslavingszorg F'land Sociale activering/veegproject 19.084             

GGD Flevoland Lokale verbinding en JOGG 36.653             
Icare Jeugdgezondheidszorg Thuisbegeleiding ernstig ontregelde huishoudens 126.604           
Icare jeugdgezondheidszorg Stichting JGZ 0 - 4 jaar 1.180.430       
Lelystadse Uitdaging Stichting Begrotingssubsidie 12.500             
Sportbedrijf Lelystad Rookvrije sportaccommodatie 26.225             
Tactus Verslavingszorg Intact herstel en zelfhulp 2.300               

Verslavingszorg 56.160             
Welzyn Lelystad stichting ( 3D ) Begrotingssubsidie 147.068           

Totaal 7.1 Volksgezondheid 1.607.024       
7.3 Afval ROC Flevoland RIF circulaire economie 5.000               
Totaal 7.3 Afval 5.000               
7.4 Milieubeheer Lelystadse boer, De Stichting Begrotingssubsidie 25.000             

Milieu Federatie Flevoland Energieloket - stimuleren particuliere 
woningeigenaren

55.000             

Innovatietafels bedrijfsleven en onderwijs 20.000             
ROC Flevoland RIF circulaire economie 25.000             

Totaal 7.4 Milieubeheer 125.000           
Totaal 35.202.154     

Verleende subsidies per taakveld (vervolg)
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Regeling / instelling
Bedrag

verleend
Activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties

Ascanengroep Scouting 3.600                                      
Belevenissenbos Lelystad, St 8.000                                      
Coloriet Stichting 2.750                                      
Fietsbank Lelystad, Stichting 3.063                                      
Humanitas district Noordwest 4.496                                      
Insaf Stichting 5.000                                      
John F. Kennedy, Stg. Activabeheer 6.000                                      
Joon Buurtcentrum De 8.000                                      
Oudgediendenver. Brandweer L'stad 2.600                                      
Passie Inloophuis 8.000                                      
Samen en Sociaal, Stichting 2.875                                      
STAL 8.000                                      
Stichting Schateiland Waterwyk 8.000                                      
Verborgen Bron Stichting De 8.000                                      
Vrienden van de Hoven Stichting 5.000                                      
Vrouwen Activiteiten Centrum, stichting 8.000                                      
Zonnebloem, De NVZ 4.000                                      

Totaal Activiteiten vrijwilligers- en zelforganisaties 95.384                                   
Activiteitenbudget brede school

Prot.Christ.Primair Onderwijs L'stad, St 21.299                                   
Stichting School 63.896                                   

Totaal Activiteitenbudget brede school 85.195           
Amateurkunst

Christelyk Mannenkoor Lelystad 4.200                                      
Droog, Theatergroep 3.500                                      
Harmonieorkest L'stad (vh TML) 3.000                                      
Izere stichting 2.600                                      
JTL Flevolandse Theatervereniging 2.000                                      
Kamerkoor Lelystad 4.900                                      
Kubus (CKC) Centr. v Kunst en Cultuur De 53.012                                   
NFFS Stichting 10.000                                   
Stella Maris, COV 16.500                                   
Terra Nova Zangkoor 2.000                                      
Woonzorgcentra Flevoland, Stichting 750                                         
X-treme Show- en Trompetterkorps 1.300                                      

Totaal Amateurkunst 103.762         
Beeldende kunsten en vormgeving

Culturale Stichting 6.950                                      
Hart van Lelystad, Stichting 8.000                                      
Kunstenaars Vereniging Flevoland 28.000                                   
Kunstuitleen Flevoland Stichting 6.000                                      
Loods32 Stichting 11.251                                   

Totaal Beeldende kunsten en vormgeving 60.201           



Jaarrekening 2019  

 161 

 

Regeling / instelling
Bedrag

verleend
Breedtesport

Amethist (Tactus) Verslavingszorg F'land 1.245                                      
Flevostar 700                                         
Schaatstraininggroep Lelystad 3.500                                      
Vitree Stichting/Triade-Boschhuis 3.450                                      

Totaal Breedtesport 8.895              
Deskundig technische leiding sport

Batavia '90 SV 12.500                                   
Flevo Musketiers Basketbalver. 3.550                                      
Gymnastiekvereniging Lelystad 12.500                                   
I.T.L. Tennisvereniging 3.000                                      
Lawn Tennisvereniging Lelystad 5.000                                      
Lelyruiters De Ryver.Ponyclub 188                                         
Mixed Hockey Club Lelystad 12.500                                   
Poseidon Tennisvereniging 3.000                                      
Schaatstraininggroep Lelystad 2.500                                      
SKWL Ponyclub 500                                         
Spirit, Atletiekvereniging 5.000                                      
Unicum Voetbalvereniging 12.500                                   

Totaal Deskundig technische leiding sport 72.738           
Deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen

Kamerkoor Lelystad 480                                         
Stella Maris, COV 750                                         

Totaal Deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen 1.230              
Evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties

Insaf Stichting 3.750                                      
Participatie Team Lelystad 3.750                                      
Stichting Schateiland Waterwyk 3.000                                      
Zeekadetkorps Lelystad Stichting 3.825                                      

Totaal Evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties 14.325           
Investeringen sportaccommodaties

IJsclub Lelystad 634                                         
Kynologenclub Flevoland 1.652                                      

Totaal Investeringen sportaccommodaties 2.286              
Kaderopleidingen sport

Flevo Musketiers Basketbalver. 500                                         
Spirit, Atletiekvereniging 451                                         
Volleybalvereniging Volta 191                                         

Totaal Kaderopleidingen sport 1.142              
Letteren

Poëtikos Stichting 4.550                                      
Zonnewende Flevoland Stichting 15.000                                   

Totaal Letteren 19.550           

Verleende subsidies per regeling (vervolg)
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Regeling / instelling
Bedrag

verleend
Lokaal Educatieve Agenda

Coöp. Jeugd en Gezinsteam Lelystad U.A. 30.000                                                           
JINC Flevoland 13.000                                                           
MBO College Lelystad (VH ROC Flevoland) 52.420                                                           
ROC Flevoland 10.000                                                           
SchOOL, Stichting 72.000                                                           
Schoolcomm. Katholiek Onderwys 32.000                                                           
Voortgezet Onderwys Lelystad St. voor 40.000                                                           

Totaal Lokaal Educatieve Agenda 249.420                                                         
Peuteropvang en VVE Lelystad 2019

Avonturiers Lelystad 16.658                                   
Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting 63.500                                   
Extra Lelystad St. Peuterspeelzaal 134.100                                 
GO! Kinderopvang (vh. Kindcentra L'stad) 2.014.395                             
Icare jeugdgezondheidszorg Stichting 36.010                                   
Noor Bestuur Stichting 15.366                                   
Prokino Kinderopvang Stichting 12.515                                   
Roezemoes de peuterspeelzaal stichting 18.546                                   
SchOOL, Stichting 613.054                                 
Schoolcomm. Katholiek Onderwys 92.000                                   

Totaal Peuteropvang en VVE Lelystad 2019 3.016.144     
Podiumkunsten

Amare Consort Stichting 1.000                                      
Apollo Stichting 5.000                                      
Dance Tour Stichting 14.000                                   
Int. Zomerfestival Flevoland 1.000                                      
Jazz-1 Stichting 5.000                                      
Kubus (CKC) Centr. v Kunst en Cultuur De 1.800                                      
Lapp 't stichting 2.500                                      
Loods32 Stichting 1.249                                      
Mensen Dingen 3.950                                      
Stichting Jol Pop 2.500                                      
Uitgast Stichting 12.000                                   

Totaal Podiumkunsten 49.999           
Sportevenementen

Damvereniging Lelystad 240                                         
Dykstra J.M.A. (Organisatie voetbal) 1.000                                      
Exakwa, Algemene Korfbalvereniging 388                                         
Indoor Tennisvereniging Lelystad 3.500                                      
Lawn Tennisvereniging Lelystad 3.500                                      
Postduivenvereniging De Flevocourier 925                                         
Toerclub Flevoland 2.500                                      
Unicum Voetbalvereniging 3.000                                      

Totaal Sportevenementen 15.053           

Verleende subsidies per regeling (vervolg)
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Regeling / instelling
Bedrag

verleend
Transitiefonds sociaal domein

Eduvier Stg. Onderwysgroep 84.000                                   
Totaal Transitiefonds sociaal domein 84.000           
Verordening BIZ- Larserpoort 2017

BIZ-Larserpoort, Stichting 108.500                                 
Totaal Verordening BIZ- Larserpoort 2017 108.500         
Verordening reclamebelasting

Ondernemersfonds Lelystad Centrum, Stg. 148.250                                 
Totaal Verordening reclamebelasting 148.250         
Vrijetijdseconomie Lelystad 2019

MS Waddenzee 5.000                                      
Staatsbosbeheer 5.000                                      
Steppin Lelystad 5.000                                      

Totaal Vrijetijdseconomie Lelystad 2019 15.000           
Watersport

Lelystad-Haven watersportvereniging 7.500                                      
Watersportverbond 5.000                                      
Watersportvereniging Lelystad 5.000                                      

Totaal Watersport 17.500           
Zelfstandige buurtcentra

Brink, Stichting De 26.005                                   
Palet Het, Buurtvereniging 12.150                                   
Windhoek, Stichting MFA De 15.650                                   

Totaal Zelfstandige buurtcentra 53.805           

Verleende subsidies per regeling (vervolg)
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Regeling / instelling
Bedrag

verleend
Incidentele subsidie

4Fusion 6.300                                      
Actie behoud ziekenhuis Lelystad St. 10.000                                   
Amethist (Tactus) Verslavingszorg F'land 31.584                                   
Arriva Personenvervoer Nederland B.V. 2.297.505                             
Buurtbus Lelystad, Vereniging 5.000                                      
Filmtheater Lelystad Stichting 2.100                                      
Flevo Musketiers Basketbalver. 1.190                                      
Georganiseerd Overleg Lelystad 1.750                                      
GGD Flevoland 72.653                                   
GO! Kinderopvang 40.000                                   
Kubus (CKC) Centr. v Kunst en Cultuur De 23.690                                   
Lelystad Airport moet door! Stichting 20.000                                   
Logeerhuis, Stichting (vh Respijthuis) 90.000                                   
MBO College Lelystad (VH ROC Flevoland) 20.000                                   
MTB Lelystad Stichting 8.924                                      
Overleg Samenw Ouderenbonden Lelystad 4.900                                      
ROC Flevoland 50.000                                   
Samenwerkingsverband PO voortgezet onderwijs Lelystad;Stichting 234.100                                 
Samenwerkingsverband VO Lelystad 230.000                                 
SchOOL, Stichting 10.000                                   
SPNF 30.000                                                           
Sportbedrijf Lelystad 507.262                                 
Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V. 5.000                                      
Stichting Bram Lelystad 38.881                                   
Stichting jeugdfonds sport en cultuur Flevoland 9.990                                      
Stichting Lelykracht 8.588                                      
Stichting School 85.739                                   
Tulpenroute Dronten, Stichting 7.500                                      
URBN Village Stichting 15.000                                   
Vitree Stichting/Triade-Boschhuis 195.976                                 
Voortgezet Onderwys Lelystad St. voor 123.219                                 
Welzyn Lelystad stichting ( 3D ) 368.289                                 
Zeekadetkorps Lelystad Stichting 25.000                                   

Totaal Incidentele subsidie 4.580.140     

Verleende subsidies per regeling (vervolg)
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Regeling / instelling
Bedrag

verleend
Begrotingssubsidie

Agora Congres Theater & Evenementen Cent 1.059.699                             
Blijf Groep, Stichting 79.365                                   
Bureau Gelijke Behandeling 103.948                                 
Buurtvaders Lelystad Stichting (Hansali) 12.538                                   
Eduvier Stg. Onderwysgroep 350.000                                 
Erfgoedpark Batavialand Stichting 3.500                                      
Filmtheater Lelystad Stichting 5.000                                      
FlevoMeer Bibliotheek 2.282.855                             
Georganiseerd Overleg Lelystad 43.753                                   
GGD Flevoland 342.797                                 
Humanitas district Noordwest 147.804                                 
Icare Jeugdgezondheidszorg 126.604                                 
Icare jeugdgezondheidszorg Stichting 1.402.466                             
IDO Lelystad, Stichting 371.142                                 
Jeugdsportfonds Flevoland, Stichting 265.000                                 
JINC Flevoland 37.000                                   
Kubus (CKC) Centr. v Kunst en Cultuur De 1.765.091                             
Kubus Centrum v/ Kunst & Cultuur, St. De 35.500                                   
Kunstuitleen Flevoland Stichting 12.000                                   
Kwintes stichting 374.163                                 
Leergeld Lelystad, Stichting 60.000                                   
Leger des Heils 57.953                                   
Lelystadse boer, De Stichting 25.000                                   
Lelystadse Uitdaging Stichting 12.500                                   
Maatschapp.Dienstverl.Flevol. St. 3.246.261                             
MEE IJsseloevers, Stichting 771.572                                 
Milieu Federatie Flevoland 75.000                                   
Radio Lelystad Stichting 23.060                                   
SchOOL, Stichting 79.000                                   
Scouting Bramzijger 3.441                                      
Slachtofferhulp Nederland, Stichting 16.343                                   
Sportbedryf Lelystad Exploitatie NV 3.817.467                             
Stichting Dierenweiden Lelystad 10.000                                   
Tactus Verslavingszorg 58.460                                   
Timon Groep, Stichting 51.050                                   
VanHarte, Stichting 14.325                                   
Vitree Stichting/Triade-Boschhuis 4.643.602                             
VVN afd.Lelystad (Veilig Verkeer ) 22.957                                   
Welzyn Lelystad stichting ( 3D ) 4.591.419                             

Totaal Begrotingssubsidie 26.399.636   
Totaal 35.202.154                           

Verleende subsidies per regeling (vervolg)
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Verleende subsidies per instelling 

 

Instelling Aantal
subsidies

Bedrag
verleend

4Fusion 1 6.300                                                
Actie behoud ziekenhuis Lelystad St. 1 10.000                                              
Agora Congres Theater & Evenementen Cent 1 1.059.699                                        
Amare Consort Stichting 2 1.000                                                
Amethist (Tactus) Verslavingszorg F'land 2 32.829                                              
Apollo Stichting 1 5.000                                                
Arriva Personenvervoer Nederland B.V. 2 2.297.505                                        
Ascanengroep Scouting 1 3.600                                                
Avonturiers Lelystad 1 16.658                                              
Batavia '90 SV 1 12.500                                              
Belevenissenbos Lelystad, St 1 8.000                                                
BIZ-Larserpoort, Stichting 1 108.500                                           
Blijf Groep, Stichting 1 79.365                                              
Brink, Stichting De 1 26.005                                              
Bureau Gelijke Behandeling 2 103.948                                           
Buurtbus Lelystad, Vereniging 1 5.000                                                
Buurtvaders Lelystad Stichting (Hansali) 1 12.538                                              
Christelijk Primair Onderwijs (SCPO);Stichting 1 63.500                                              
Christelyk Mannenkoor Lelystad 2 4.200                                                
Coloriet Stichting 1 2.750                                                
Coöp. Jeugd en Gezinsteam Lelystad U.A. 1 30.000                                              
Culturale Stichting 1 6.950                                                
Damvereniging Lelystad 1 240                                                    
Dance Tour Stichting 1 14.000                                              
Droog, Theatergroep 1 3.500                                                
Dykstra J.M.A. (Organisatie voetbal) 1 1.000                                                
Eduvier Stg. Onderwysgroep 2 434.000                                           
Erfgoedpark Batavialand Stichting 1 3.500                                                
Exakwa, Algemene Korfbalvereniging 1 388                                                    
Extra Lelystad St. Peuterspeelzaal 1 134.100                                           
Fietsbank Lelystad, Stichting 1 3.063                                                
Filmtheater Lelystad Stichting 2 7.100                                                
Flevo Musketiers Basketbalver. 3 5.240                                                
FlevoMeer Bibliotheek 1 2.282.855                                        
Flevostar 1 700                                                    
Georganiseerd Overleg Lelystad 2 45.503                                              
GGD Flevoland 4 415.450                                           
GO! Kinderopvang 1 40.000                                              
GO! Kinderopvang (vh. Kindcentra L'stad) 5 2.014.395                                        
Gymnastiekvereniging Lelystad 1 12.500                                              
Harmonieorkest L'stad (vh TML) 2 3.000                                                
Hart van Lelystad, Stichting 1 8.000                                                
Humanitas district Noordwest 3 152.300                                           
I.T.L. Tennisvereniging 1 3.000                                                
Icare Jeugdgezondheidszorg 1 126.604                                           
Icare jeugdgezondheidszorg Stichting 3 1.438.476                                        
IDO Lelystad, Stichting 1 371.142                                           
IJsclub Lelystad 1 634                                                    
Indoor Tennisvereniging Lelystad 1 3.500                                                
Insaf Stichting 2 8.750                                                
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Instelling Aantal
subsidies

Bedrag
verleend

Int. Zomerfestival Flevoland 1 1.000                                                
Izere stichting 1 2.600                                                
Jazz-1 Stichting 1 5.000                                                
Jeugdsportfonds Flevoland, Stichting 1 265.000                                           
JINC Flevoland 2 50.000                                              
John F. Kennedy, Stg. Activabeheer 1 6.000                                                
Joon Buurtcentrum De 1 8.000                                                
JTL Flevolandse Theatervereniging 1 2.000                                                
Kamerkoor Lelystad 2 5.380                                                
Kubus (CKC) Centr. v Kunst en Cultuur De 6 1.843.593                                        
Kubus Centrum v/ Kunst & Cultuur, St. De 1 35.500                                              
Kunstenaars Vereniging Flevoland 2 28.000                                              
Kunstuitleen Flevoland Stichting 2 18.000                                              
Kwintes stichting 3 374.163                                           
Kynologenclub Flevoland 1 1.652                                                
Lapp 't stichting 1 2.500                                                
Lawn Tennisvereniging Lelystad 2 8.500                                                
Leergeld Lelystad, Stichting 1 60.000                                              
Leger des Heils 1 57.953                                              
Lelyruiters De Ryver.Ponyclub 1 188                                                    
Lelystad Airport moet door! Stichting 1 20.000                                              
Lelystad-Haven watersportvereniging 2 7.500                                                
Lelystadse boer, De Stichting 1 25.000                                              
Lelystadse Uitdaging Stichting 1 12.500                                              
Logeerhuis, Stichting (vh Respijthuis) 1 90.000                                              
Loods32 Stichting 3 12.500                                              
Maatschapp.Dienstverl.Flevol. St. 2 3.246.261                                        
MBO College Lelystad (VH ROC Flevoland) 5 72.420                                              
MEE IJsseloevers, Stichting 1 771.572                                           
Mensen Dingen 2 3.950                                                
Milieu Federatie Flevoland 2 75.000                                              
Mixed Hockey Club Lelystad 1 12.500                                              
MS Waddenzee 1 5.000                                                
MTB Lelystad Stichting 1 8.924                                                
NFFS Stichting 1 10.000                                              
Noor Bestuur Stichting 1 15.366                                              
Ondernemersfonds Lelystad Centrum, Stg. 1 148.250                                           
Oudgediendenver. Brandweer L'stad 1 2.600                                                
Overleg Samenw Ouderenbonden Lelystad 1 4.900                                                
Palet Het, Buurtvereniging 1 12.150                                              
Participatie Team Lelystad 1 3.750                                                
Passie Inloophuis 1 8.000                                                
Poëtikos Stichting 1 4.550                                                
Poseidon Tennisvereniging 1 3.000                                                
Postduivenvereniging De Flevocourier 1 925                                                    
Prokino Kinderopvang Stichting 1 12.515                                              
Prot.Christ.Primair Onderwijs L'stad, St 1 21.299                                              
Radio Lelystad Stichting 2 23.060                                              
ROC Flevoland 2 60.000                                              
Roezemoes de peuterspeelzaal stichting 1 18.546                                              

Verleende subsidies per instelling (vervolg)
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Instelling Aantal
subsidies

Bedrag
verleend

Samen en Sociaal, Stichting 1 2.875                                                
Samenwerkingsverband PO voortgezet onderwijs Lelystad;Stichting 2 234.100                                           
Samenwerkingsverband VO Lelystad 1 230.000                                           
Schaatstraininggroep Lelystad 2 6.000                                                
SchOOL, Stichting 6 774.054                                           
Schoolcomm. Katholiek Onderwys 2 124.000                                           
Scouting Bramzijger 1 3.441                                                
SKWL Ponyclub 1 500                                                    
Slachtofferhulp Nederland, Stichting 1 16.343                                              
Spirit, Atletiekvereniging 3 5.451                                                
SPNF 1 30.000                                              
Sportbedrijf Lelystad 3 507.262                                           
Sportbedrijf Lelystad Exploitatie B.V. 1 5.000                                                
Sportbedryf Lelystad Exploitatie NV 1 3.817.467                                        
Staatsbosbeheer 1 5.000                                                
STAL 1 8.000                                                
Stella Maris, COV 4 17.250                                              
Steppin Lelystad 1 5.000                                                
Stichting Bram Lelystad 1 38.881                                              
Stichting Dierenweiden Lelystad 1 10.000                                              
Stichting jeugdfonds sport en cultuur Flevoland 1 9.990                                                
Stichting Jol Pop 1 2.500                                                
Stichting Lelykracht 1 8.588                                                
Stichting Schateiland Waterwyk 2 11.000                                              
Stichting School 4 149.635                                           
Tactus Verslavingszorg 2 58.460                                              
Terra Nova Zangkoor 1 2.000                                                
Timon Groep, Stichting 1 51.050                                              
Toerclub Flevoland 1 2.500                                                
Tulpenroute Dronten, Stichting 1 7.500                                                
Uitgast Stichting 1 12.000                                              
Unicum Voetbalvereniging 2 15.500                                              
URBN Village Stichting 1 15.000                                              
VanHarte, Stichting 1 14.325                                              
Verborgen Bron Stichting De 1 8.000                                                
Vitree Stichting/Triade-Boschhuis 3 4.843.028                                        
Volleybalvereniging Volta 1 191                                                    
Voortgezet Onderwys Lelystad St. voor 3 163.219                                           
Vrienden van de Hoven Stichting 1 5.000                                                
Vrouwen Activiteiten Centrum, stichting 1 8.000                                                
VVN afd.Lelystad (Veilig Verkeer ) 1 22.957                                              
Watersportverbond 1 5.000                                                
Watersportvereniging Lelystad 1 5.000                                                
Welzyn Lelystad stichting ( 3D ) 6 4.959.708                                        
Windhoek, Stichting MFA De 1 15.650                                              
Woonzorgcentra Flevoland, Stichting 1 750                                                    
X-treme Show- en Trompetterkorps 1 1.300                                                
Zeekadetkorps Lelystad Stichting 2 28.825                                              
Zonnebloem, De NVZ 1 4.000                                                
Zonnewende Flevoland Stichting 1 15.000                                              
Totaal 228 35.202.154                                     

Verleende subsidies per instelling (vervolg)
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Bijlage 2: Decembernotitie 2019 

 

  

  

Decembernotitie 
2019

Jaarrekening 2019

Indicatief Werkelijk

28 Afb Wet soc werkvoorz (soc firm) 50.000                          50.000                          
29 Leader uitvoeringskosten 10.000                          60.000                          
30 Omgevingswet 632.890                       643.448                       
31 Subsidie Langdurig Werklozen - Stichting Welzijn 175.000                       175.000                       
32 Subsidie Langdurig Werklozen - WBL 200.000                       200.000                       
33 Uitvoeringsplan Duurzaamheid 268.311                       268.311                       
34 Visie digitaal 2020 270.191                       451.833                       
35 Arbeidsplaatsenregeling Lelystad 2017 - 2021 387.520                       387.520                       
36 Asbestdaken 65.000                          65.000                          
37 Autoloze zondag 10.000                          10.000                          
38 Beschermd Wonen 725.000                       1.037.000                    
39 Betekeningsvol arrangeren 42.000                          42.000                          
40 Bewonersinitiatieven 120.000                       120.000                       
41 Breedband 20.000                          20.000                          
42 Buurtbegroting 12.000                          12.000                          
43 Gezamenlijke aquisitiewebsite met Almere 35.000                          35.000                          
44 GGZ in de Wijk 185.000                       185.000                       
45 Jongerenbudget 25.000                          25.000                          
46 Kader herontwikkeling ziekenhuis 125.000                       125.000                       
47 Kansrijke Start (Gezond in de Stad) 13.135                          13.135                          
48 Kenniscentrum luchtvaart en logistiek 20.000                          20.000                          
49 Lelystad Next Level 115.000                       420.000                       
50 Luchthaven 197.000                       203.190                       
51 Maatregelen versterken pedagogische basis 50.000                          50.000                          
52 Motiemarktbudget 2019 25.000                          25.000                          
53 Ondersteuning luchthaven 37.787                          35.086                          
54 Onderwijsachterstandenbeleid 1.355.000                    1.268.410                    
55 Programmaplan WMO 2019 570.000                       570.000                       
56 Schulden en armoede 234.000                       234.000                       
57 Skaeve Huse 124.314                       124.314                       
58 Sportverkiezingen 24.000                          24.000                          
59 Stadsvernieuwing op uitnodiging 201.000                       188.242                       
60 Statushouders 195.219                       207.594                       
61 Toekomstkeuzes voor Onderzoek & Statistiek 100.000                       150.000                       
62 Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 150.000                       171.188                       
63 Verplaatsen kunstwerk Hemelspiegel 10.000                          10.000                          
64 Versterken vrijetijdseconomie kust 295.000                       305.956                       
65 Verstevigen oudernetwerken 34.530                          34.530                          

Beslispunten - Doorschuifbudgetten 2019
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Inleiding 
Het jaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 2.272.000. 

Hierna wordt via de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met 
toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2019 gerealiseerde beleid.  
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1. Balans 
Gebeurtenissen na balansdatum:  
 
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor 
naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe 
groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van 
onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze 
liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed 
mogelijk te blijven uitvoeren. 

 

Het jaar 2019 is afgesloten met de volgende balans: 

 

 

  

Activa 
(bedragen x € 1.000,·)

31-12-2019 31-12-2018

 Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - -

 Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 20 136

 Bijdrage van activa in eigendom van derden - -

20 136

 Investeringen met een economisch nut 223.206 221.891

 Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing 
kan worden geheven 147 164

 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 136 139

 In erfpacht 11.350 11.726

234.839 233.921

 Kapitaalverstrekking aan:

- deelnemingen 12.730 12.718

-  gemeenschappelijke regelingen - -

-  overige verbonden partijen 250 250

 Leningen aan:

- openbare lichamen - -

- woningbouwcorporaties - -

- deelnemingen 7.470 7.763

- overige verbonden partijen - -

 Overige langlopende leningen 12.440 10.804

 Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - -

 Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van 
één jaar of langer - -

 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer - -

32.889 31.535

267.748 265.591

Financiële vaste activa

Totaal financiële vaste activa

Totaal vaste activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Totaal immateriële vaste activa

Totaal materiële vaste activa

Materiële vaste activa
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Activa (vervolg)
(bedragen x € 1.000,·)

31-12-2019 31-12-2018

 Grond- en hulpstoffen - -

 Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 82.653 88.557

 Gereed product en handelsgoederen - -

 Vooruitbetalingen - -

82.653 88.557

 Vorderingen op openbare lichamen 9.562 10.726

 Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen - -

 Overige verstrekte kasgeldleningen - -

 Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - -

 Rekening-courantverhouding met het Rijk - -

 Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 340 136

 Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met eenrentetypische looptijd korter 
dan één jaar - -

 Overige vorderingen 12.258 12.159

 Overige uitzettingen - -

21.481 23.021

 Kassaldi 7 7

 Banksaldi 907 1.938

914 1.945

 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen 
die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 
uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen 11 391

- Het Rijk - 1.324

- Overige Nederlandse overheidslichamen 1.362 1.253

 Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 6.620 9.496

7.993 12.465

113.041 125.987

380.789 391.578

Overlopende activa

Totaal overlopende activa

Totaal generaal
Totaal vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Liquide middelen

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Totaal voorraden

Totaal liquide middelen

Voorraden

Vlottende activa
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Passiva
(bedragen x € 1.000,·)

31-12-2019 31-12-2018

 Algemene reserve 47.049 15.793

 Bestemmingsreserves 40.072 74.398

 Gerealiseerde resultaat -2.272 7.162

84.849 97.353

 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 12.129 7.709

 Voorzieningen ter egalisering van kosten 1.218 692

 Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing 
wordt geheven - -

 Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming geboden is 95.865 90.453

109.212 98.854

 Obligatieleningen - -

 Onderhandse leningen van:

- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - -

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 141.860 146.220

- binnenlandse bedrijven - -

- openbare lichamen - -

- overige binnenlandse sectoren - -

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren - -

 Door derden belegde gelden - -

 Waarborgsommen 2.667 1.949

 Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - -

144.527 148.169

338.588 344.377

 Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen - -

 Overige kasgeldleningen 14.000 25.000

 Banksaldi - -

 Overige schulden 12.280 10.971

26.280 35.971

 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar 
tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume 10.159 9.305

 de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen - -

- Het Rijk 2.226 790

- Overige Nederlandse overheidslichamen 2.582 908

 Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen. 955 228

15.922 11.231

42.202 47.202

380.789 391.578

334.858 329.859

29.070 31.415

Totaal passiva
Gewaarborgde geldleningen
Garantstellingen

Totaal overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

Overlopende passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Totaal voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Totaal vaste passiva

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
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2. Het overzicht van baten en lasten 
Deze tabel laat per taakveld zien wat er geraamd is bij de begroting en wat de daadwerkelijke uitkomsten 
waren bij de afsluiting van 2019. Het verschil tussen begroting en rekening kan ofwel een voordeel (+) 
ofwel een nadeel (-) zijn. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijzigingen en het 
overzicht van baten en lasten is per taakveld terug te vinden in het jaarverslag. 

 

  

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0. Bestuur en ondersteuning 732 -10.270 -9.538 3.741 -14.215 -10.474 4.928 -19.574 -14.646
1.  Veiligheid 91 -7.560 -7.469 91 -7.786 -7.696 169 -7.804 -7.635
2.  Verkeer, vervoer en waterstaat 3.427 -21.080 -17.653 3.588 -22.639 -19.051 3.900 -22.484 -18.584
3. Economie 4.757 -7.849 -3.093 15.843 -19.351 -3.508 6.211 -7.530 -1.319
4.  Onderwijs 2.091 -14.026 -11.935 4.760 -17.307 -12.547 5.121 -17.525 -12.404
5.  Sport, cultuur en recreatie 417 -18.785 -18.368 816 -19.283 -18.466 897 -18.607 -17.710
6.  Sociaal domein 37.555 -110.756 -73.201 38.932 -124.967 -86.036 39.199 -127.162 -87.962
7.  Volksgezondheid en milieu 846 -19.855 -19.009 2.398 -20.696 -18.298 961 -21.295 -20.334
8. VHROSV 12.651 -16.414 -3.762 17.931 -23.290 -5.358 17.414 -24.930 -7.516
Subtotaal programma's 62.566 -226.595 -164.029 88.099 -269.533 -181.434 78.800 -266.911 -188.111
Lokale heffingen 44.664 - 44.664 45.128 - 45.128 47.528 - 47.528
Algemene uitkeringen 143.203 - 143.203 157.452 - 157.452 153.514 - 153.514
Dividend 935 - 935 780 - 780 1.262 - 1.262
Saldo financieringsfunctie 270 - 270 270 - 270 297 - 297
Overige algemene dekkingsmiddelen - - - - - - - - -
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 189.073 - 189.073 203.630 - 203.630 202.602 - 202.602
Kosten overhead 849 -27.925 -27.076 849 -28.899 -28.049 889 -27.884 -26.995
Heffing vennootschapsbelasting - - - - - - - - -
Gerealiseerd saldo baten en lasten 252.488 -254.520 -2.032 292.578 -298.432 -5.853 282.291 -294.795 -12.504
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:
0. Bestuur en ondersteuning 4.565 -4.163 402 5.467 -3.723 1.744 13.340 -3.723 9.617
1.  Veiligheid - - - 38 - 38 38 - 38
2.  Verkeer, vervoer en waterstaat 242 -126 115 663 -126 536 565 -126 439
3. Economie 399 - 399 541 -35 506 419 -1.927 -1.508
4.  Onderwijs - - - 202 - 202 202 -105 97
5.  Sport, cultuur en recreatie 312 - 312 102 - 102 50 - 50
6.  Sociaal domein 1.511 -1.000 511 4.218 -2.505 1.713 4.571 -2.868 1.704
7.  Volksgezondheid en milieu 190 -115 75 288 -209 79 272 -94 178
8. VHROSV 220 - 220 1.638 -381 1.257 1.630 -2.012 -382
Subtotaal mutaties reserves 7.439 -5.404 2.035 13.156 -6.979 6.177 21.088 -10.856 10.232
Gerealiseerde resultaat 259.927 -259.924 3 305.734 -305.410 324 303.379 -305.651 -2.272

Raming begrotingsjaar
ná wijziging

Realisatie begrotingsjaarRaming begrotingsjaar
voor wijziging
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3. Toelichtingen 
 

3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Inleiding 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 
Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op  3 december 2019 de uitgangspunten voor het financiële 
beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie 
zijn vastgesteld. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden.  

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend 
betaalbaar wordt gesteld. 

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige 
uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen 
conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is opgenomen in de 
september circulaire van het boekjaar. Indien de gemeente afwijkt van deze stellige uitspraak dan 
voornoemde tekst opnemen en aanvullend toelichten welke circulaire en/of aanvullende informatie in de 
jaarrekening is verwerkt. 

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van 
de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis 
van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening 
beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van 
inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als 
gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen 
vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft 
de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen 
bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen 
zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het 
niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal 
deze onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de gemeente.  

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige 
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden 
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende 
vakantiegeld- en verlofaanspraken. 

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde 
als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten 
(bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 
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Balans 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
Algemeen 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs 
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. 
Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het 
geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate te worden 
verantwoord. 

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 
Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de 
betrokken geldlening.  

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief  
De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de 
geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde 
materiële vaste actief.  

Bijdragen aan activa in eigendom van derden  
Bijdragen aan activa van derden is vooralsnog geen balanspost bij de gemeente Lelystad. 

Materiële vaste activa  
Algemeen  
Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs 
omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van 
de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen 
worden toegerekend, inclusief de direct toe te rekenen salariskosten. In de vervaardigingsprijs kunnen 
voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan 
de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze 
rente is geactiveerd.  

Investeringen met economisch nut  
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.  

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.  

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren staan in de onderstaande tabel:  

 

Activasoort Categorie Verbijzondering Afschrijvingstermijn

Gronden niet afschrijven
Erfpachtgronden niet afschrijven

Woonruimten Woningen 40 jaar
Bedrijfsgebouwen ₁ 40 jaar
Extra lokalen Looptijd bestaand gebouw
Noodlokalen 5 jaar
Semipermanente lokalen 40 jaar

Vervanging riolering 60 jaar
Druk- en vacuümriolering 30 jaar
Mechanisch, elektrisch en pompen 15 jaar
GRP-plan 5 jaar
Urnenmuur/tuin 15 jaar
Begraafplaatsen 30 jaar

Vervoermiddelen Bedrijfsauto 6 jaar

Gronden en terreinen

Bedrijfsgebouwen

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige 
werken

Riolering

Begraafplaatsen
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Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) onder Materiële vaste activa (opnemen als gebruik 
wordt gemaakt van de overgangsbepaling):  
Conform de notitie grondexploitaties 2017 van de commissie BBV zijn NIEGG en bouwgronden in 
exploitatie (BIE) die per 1 januari 2017 uit exploitatie zijn genomen, op basis van een overgangsbepaling 
tegen de boekwaarde per 1 januari 2017 (ingangsdatum Wijzigingsbesluit) geherrubriceerd naar de 
materiële vaste activa. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van 4 jaar. Uiterlijk 31 december 2019 
zal een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het 
moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan 
zal dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een afwaardering van deze gronden. 

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut  
Investeringen met een maatschappelijk nut worden, evenals investeringen met een economisch nut, 
geactiveerd en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle 
investeringen te activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het 
begrotingsjaar 2018 worden gedaan.  

Door de invoering van de nieuwe systematiek blijven verschillen bestaan in de wijze waarop mag worden 
afgeschreven op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut die vóór het begrotingsjaar 
2018 zijn gedaan. Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek 
is in het verloopoverzicht in de toelichting op de balans aangeven welk bedrag volgens de nieuwe 
systematiek is verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek.  

In erfpacht uitgegeven gronden  
Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Gronden 
in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde. Eventuele afkoopsommen voor 
voortdurende contracten zijn verwerkt onder de langlopende schulden en vervallen naar rato van 
afkoopperiode vrij te gunste van het resultaat.  

Financiële vaste activa  
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, (overige) 
leningen u/g en (overige) uitzettingen zijn – tenzij hierna anders is vermeld – opgenomen tegen nominale 
waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.  

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de 
zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de 
aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. 
Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt 
ruim boven de verkrijgingsprijs. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk 
gebleken.  

Activasoort Categorie Verbijzondering Afschrijvingstermijn

Werkstation/ thin clients 5 jaar
Laptop 3 jaar
Monitor 4 jaar
Tablets 3 jaar
Vaste Telefonie 5 jaar
Mobiele telefonie 3 jaar
Servers 3 jaar
Datacenter 10 jaar
Netwerk componenten 5 jaar
Back-up componenten 3 jaar
Implementatie kosten systemen 5 jaar
Software 10 jaar
Technische installaties gebouwen 30 jaar
Technische installaties parkeergarages 10 jaar

Apparaten/ machines Diverse apparaten en machines 5 jaar
Meubilair 10 jaar
Inventaris en 
leermiddelen onderwijs 10 jaar

Automatisering centraal 
systeem

ICT

Installaties

Machines, apparaten 
en installaties

Overige materiële 
vaste activa

Automatisering 
klantsysteem
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De gemeente Lelystad heeft geen obligatieportefeuille.  

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het 
aandelenkapitaal van een NV of BV.  

Vlottende activa  

Voorraden: 
Grond en hulpstoffen  
Grond- en hulpstoffen zijn opgenomen tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Wanneer de 
marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, wordt afgewaardeerd naar deze lagere 
marktwaarde.  

Onderhanden werk, gronden in exploitatie  
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 
vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die 
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van 
bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- 
en beheerskosten. 

Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: baten en lasten – en het daaruit vloeiende 
resultaat –worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten 
betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden 
beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden 
verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting 
die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk 
de nodige voorzichtigheid te betrachten. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er 
voldoende zekerheid en dient er winst te worden genomen:  

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.  
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.  
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).  

Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de 
vervaardigingskosten in mindering gebracht. Indien er sprake is van winst, wordt deze berekend op basis 
van de eindwaarde van het project, conform de notitie ‘Nadere uitleg Winstnemen 2018’ van de commissie 
BBV.  

Gereed product  
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de 
marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant 
worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en 
machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.  

Uitzettingen met een renteypische looptijd korter dan één jaar  
Vorderingen  
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een 
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte 
inningskansen. Jaarlijks worden vorderingen die oninbaar zijn afgeboekt op de getroffen voorziening. 

Liquide middelen en overlopende posten  
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.  
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Vaste passiva  
 
Voorzieningen  
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de 
contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De 
onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot 
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de 
kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is 
opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.  

Vaste schulden  
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. 
De vaste schulden hebben een rent typische looptijd van één jaar of langer.  

Verplichting voortvloeiend uit leasing  
De gemeente Lelystad heeft geen verplichtingen voortvloeiend uit leasing. 
 
Vlottende passiva  
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

Borg- en Garantstellingen  
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van 
de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans 
nadere informatie opgenomen.  

  



Jaarrekening 2019  

 12 

3.2 Toelichting op de balans 

 

3.2.1 Activa 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: 

 

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het 
jaar 2019: 

 

Er zijn geen investeringen geweest in de immateriële vaste activa. 

Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 

 

De Investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 

 

 

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - -

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 20 136

Bijdrage van activa in eigendom van derden - -

Totaal 20 136

Boek
waarde 

31-12-2018

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen 
van 

derden

Afwaar-
deringen

Boek
waarde 

31-12-2019
Kosten verbonden aan het sluiten 
van geldleningen en het saldo van 
agio en disagio

- - - - - -

Kosten van onderzoek en 
ontwikkeling voor een bepaald actief

136 116 - - - 20

Bijdrage van activa in eigendom van 
derden

- - - - - -

Totaal 136 - 116 - - - 20

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Investeringen met een economisch nut 223.206 221.891
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een 
heffing kan worden geheven 147 164

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 136 139

In erfpacht 11.350 11.726

234.839 233.921

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Gronden en terreinen 32.284 37.865

Woonruimten - -

Bedrijfsgebouwen 166.206 159.164

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.629 3.762

Vervoermiddelen 123 73

Machines, apparaten en installaties 18.426 18.147

Overige materiële vaste activa 2.539 2.880

Totaal 223.206 221.891
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Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met 
een economisch nut weer:  

 

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de 
investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame 
waardevermindering. 

De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. 

 

 

Onderstaand wordt een korte toelichting per krediet gegeven: 

Nieuwbouw SVOL campuszone 
In 2017 is het proces gestart om een nieuwe school te realiseren op de locatie nabij de Rietlanden. In 
2019 is begonnen met de nieuwbouw van de SVOL campuszone, de bouw zal in 2020 verder uitgevoerd 
gaan worden. Mede hierdoor is er nog maar een gedeelte van het krediet benut. 

Huisvesting Eduvier / Nieuwbouw ZPD 
Dit project betreft de nieuwbouw van de onderwijshuisvesting aan de Zuigerplasdreef wat voltooid is. 
Tijdens de bouw bleek dat door het gasloos bouwen de capaciteit van het middenspanningsnet niet 
voldoende was en is er een middenspanningsruimte gebouwd voor Liander. De kosten worden doorbelast 
aan de bouwer (de gemeente). Deze extra gemaakte kosten heeft gezorgd voor een kleine overschrijding 
van  €53.400, incl. bt.   

MFA Warande, plint 
In de Warande is de zorgplint gekocht zodat er een locatie is voor zorgverleners om te werken. Dit project 
wordt begin 2020 opgeleverd en is dus nog in ontwikkeling. De 2de verdieping van de plint is verkocht 
voor 1 miljoen. De betaling daarvan is in termijnen en zal eind van 2020 het krediet op het juiste peil 
hebben gebracht en daarna versneld afbouwen. 

MFA Warande, 2e fase 
Dit is de 2e fase van de ontwikkeling van de MFA Warande. Sinds 2018 is dit project in ontwikkeling en 
het project loopt af eind 2021. De investering in 2019 is negatief, dit komt doordat er kosten op het 
verkeerde project waren geboekt en dit is gecorrigeerd.  

Boek
waarde 

31-12-2018

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen 
van 

derden

Afwaar-
deringen

Boek
waarde 

31-12-2019
Gronden en terreinen 37.865 - 22 - - 5.558 32.284

Woonruimten - - - - - - -

Bedrijfsgebouwen 159.164 13.698 - 6.657 - - 166.206

Grond-, weg- en waterbouwkundige 
werken

3.762 7 - 140 - - 3.629

Vervoermiddelen 73 56 - 6 - - 123

Machines, apparaten en installaties 18.147 2.360 - 2.081 - - 18.426

Overige materiële vaste activa 2.880 162 - 504 - - 2.539

Totaal 221.891 16.282 22 9.387 - 5.558 223.206

Beschikbaar 
gesteld 
krediet

Werkelijk 
besteed in 

2019

Cumulatief 
besteed t/m 

2019

Nieuwbouw SVOL campuszone 64.592 10.536 13.915

Huisvesting Eduvier / Nieuwbouw ZPD 5.136 2.503 5.196

MFA Warande, plint 1.952 2.247 2.458

MFA Warande, 2e fase 3.461 643 303

Verv.invest. parkeersysteem Stadshart 1.000 1.034 1.034

Financieel systeem 2016  FAB-FB 1.000 443 482

Servers 2019 275 228 208

AV-apparatuur 2019 367 199 199

SAN Hardw.storage 2018 164 36 169

Kwaliteitsimpuls brede schoolpleinen 110 147 173

Totaal 78.057 18.016 24.138



Jaarrekening 2019  

 14 

Vervangingsinvestering parkeersysteem Stadshart 
Dit krediet is voor vervanging van de systemen van de diverse parkeervoorzieningen in het Stadshart. 
Naast dit krediet is er nog een ander krediet beschikbaar namelijk; parkeerautomaten, beide kredieten 
horen bij elkaar. De gedane boekingen zullen nadat alle investeringen gedaan zijn verdeeld worden over 
de juiste parkeergarages. Voor nu lijkt het er daardoor op dat er een overschrijding is, echter met het 
andere krediet erbij is dit niet aan de orde. In 2020 zal dit naar alle verwachting gerealiseerd zijn en zullen 
de kosten juist verdeeld worden. 

Financieel systeem 2017 FAB-FB 
Dit is het krediet voor het nieuwe financiële systeem. Dit project is nog niet volledig afgerond en benut. 
Het resterende krediet wordt in 2020 volledig benut en wordt vervolgens afgesloten.   

Servers 2019 
De servers worden in delen vervangen en dit gaat deels nog in 2020 gebeuren. Het krediet is daardoor 
nog niet volledig benut.  

AV-apparatuur 2019 
Dit betreft vervanging van de AV-apparatuur in de Raadszaal. Deze vervanging is een langdurig traject 
en valt deels nog in 2020. Het nog niet benutte deel van het krediet wordt in 2020 ingezet voor de hallen, 
conform plan.  

SAN Hardware storage 2018 
Dit project hardware storage liep sinds 2018 en is inmiddels afgerond en geactiveerd.   

Kwaliteitsimpuls brede schoolpleinen 
In 2019 zijn er meerdere schoolpleinen opgeknapt en dit project is afgerond. De overschrijding van het 
krediet wordt verklaard doordat de gemaakte kosten bovenop het IHP-investeringsbudget kwaliteitsimpuls 
brede schoolpleinen, oorspronkelijk door Beheer Openbare Ruimte (BOR) in het kader van onderhoud 
en vervanging speeltoestellen zouden worden bekostigd. Betreft de kosten van investeringen in de 
pleinen De Vogelveste en Poolster. De ‘BOR’ -kosten zijn echter per abuis op het IHP krediet terecht 
gekomen. Het resultaat van de investeringen (kwaliteitsverbetering van beide pleinen) is conform het 
brede schoolpleinen beleid en in die zin overigens wel te rechtvaardigen op dit krediet.   
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De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing: 

 
 
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een 
economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer: 

 
 
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de 
investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame 
waardeverminderingen.  

 

  

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Gronden en terreinen - -

Woonruimten - -

Bedrijfsgebouwen 147 164

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken - -

Vervoermiddelen - -

Machines, apparaten en installaties - -

Overige materiële vaste activa - -

Totaal 147 164

Boek
waarde 

31-12-2018

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen 
van 

derden

Afwaar-
deringen

Boek
waarde 

31-12-2019
Gronden en terreinen - - - - - - -

Woonruimten - - - - - - -

Bedrijfsgebouwen 164 - - 17 - - 147

Grond-, weg- en waterbouwkundige 
werken

- - - - - - -

Vervoermiddelen - - - - - - -

Machines, apparaten en installaties - - - - - - -

Overige materiële vaste activa - - - - - - -

Totaal 164 - - 17 - - 147
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De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen als volgt worden 
onderverdeeld: 

 

Investeringen met maatschappelijk nut worden evenals investeringen met economisch nut, geactiveerd 
en over de verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te 
activeren volgens de nieuwe methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar  2017 
worden gedaan. 

 

Om inzicht te geven in het deel van de activa dat wel vergelijkbaar is qua systematiek wordt in het 
verloopoverzicht een scheiding aangebracht tussen welk bedrag volgens de nieuwe systematiek is 
verantwoord en welk deel volgens een andere systematiek. De boekwaarde van de investeringen in de 
openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het volgende verloop: 

 

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan het 
betrokken actief. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame 
waardeverminderingen.  

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. 

 

Onderstaand wordt een korte toelichting per krediet gegeven: 

Middenweg Infra 
Het krediet is beschikbaar gesteld voor infrastructurele aanpassingen aan de Middenweg. Dit krediet loopt 
nog tot 2021. Dit krediet  wordt 50% gedekt uit een Provinciale subsidie en 50% door eigen middelen. 

E-bike route station-LLS Airport 
In 2018 is de aanleg van de E-bike route tussen het station en Lelystad Airport gestart. Ook dit project in 
nog niet afgerond en het krediet wordt meegenomen naar 2020. De investeringen in 2019 zijn negatief, 
dit komt door een aantal ontvangen creditfacturen.   

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Gronden en terreinen - -

Woonruimten - -

Bedrijfsgebouwen - -

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 136 139

Vervoermiddelen - -

Machines, apparaten en installaties - -

Overige materiële vaste activa - -

Totaal 136 139

Boek
waarde 

31-12-2018

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen 
van 

derden

Afwaar-
deringen

Boek
waarde 

31-12-2019
Gronden en terreinen - - - - - - -

Woonruimten - - - - - - -

Bedrijfsgebouwen - - - - - - -

Grond-, weg- en waterbouwkundige 
werken

139 1 4 - 136

Vervoermiddelen - - - - - - -

Machines, apparaten en installaties - - - - - - -

Overige materiële vaste activa - - - - - - -

Totaal 139 1 - - 4 - 136

Beschikbaar 
gesteld 
krediet

Werkelijk 
besteed in 

2019

Cumulatief 
besteed t/m 

2019

Middenweg infra 3.300 9 66

E-bike route station-LLS Airport 1.350 -8 178

Totaal 4.650 1 244
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Financiële vaste activa  
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in het hierna opgenomen 
overzicht weergegeven: 

 
 

Op de balans is de volgende indeling gemaakt in de post kapitaalverstrekkingen: deelnemingen en 
overige verbonden partijen. Bij kapitaalverstrekkingen aan verbonden partijen is altijd sprake van een 
bestuurlijk belang. Van een bestuurlijk belang is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op 
de besluitvorming binnen de verbonden partij.  

 
 
  

Boek
waarde 

31-12-2018

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Afwaar-
deringen

Boek
waarde 

31-12-2019

 deelnemingen 12.718 12 - - - 12.730

 gemeenschappelijke regelingen - - - - - -

 overige verbonden partijen 250 - - - - 250

- - - -

 openbare lichamen - - - - - -

 woningbouwcorporaties - - - - - -

 deelnemingen 7.763 - - 293 - 7.470

 overige verbonden partijen - - - - - -

10.804 2.918 - 1.282 - 12.440

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

31.535 2.930 - 1.575 - 32.889

Uitzettingen in vorm van Nederlandse
schuldpapier met een looptijd > 1 jaar

Overige uitzettingen met een looptijd
> 1 jaar

Totaal

Kapitaalverstekking aan:

Leningen aan:

Overige langlopende leningen

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met
rentetypische looptijd > 1 jaar
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Vlottende activa 

Voorraden  
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:  

 

 

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden 
weergegeven:  

 
 
 

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Grond- en hulpstoffen - -

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 82.653 88.557

Gereed product en handelsgoederen - -

Vooruitbetalingen - -

Totaal 82.653 88.557

Boekwaarde 
31-12-2018

Investe-
ringen

Opbreng-
sten

Winst-
uitname

Boekwaarde 
31-12-2019

Voorziening 
verlieslatend 

complex

Boekwaarde 
31-12-2019

Theaterkwartier (0.0.1) 1.425 969 0 0 2.394 513 1.881
Zilverpark Oost (0.0.4) 0 2 0 0 2 0 2
Parkwijk (0.0.5) 2.111 292 1.924 6 485 0 485
Kop van de Veste (0.2.1) 0 753 2.418 334 -1.331 0 -1.331
Zuiderzeewijk Waddenlaan (1.1.1.) 0 26 0 0 26 0 26
Atolwijk Kustrif (1.2.1.) 0 40 0 0 40 0 40
Buitenhof (1.7.7) 2.783 67 671 273 2.452 0 2.452
Oostervaart-Oost (1.8.3) 3.646 145 694 258 3.355 0 3.355
Kempenaar 15 Centrada (2.2.2A) -330 244 0 64 -22 0 -22
Kempenaar 2 vm paardenweiden 
(2.2.2B)

-392 60 0 332 0 0 0
HanzePark (2.2.4) 7.939 196 0 0 8.136 7.796 340
Groene schouw (2.2.7) 406 119 720 256 60 0 60
Suydersee Boulevard (2.3.1) 582 161 1.722 357 -622 0 -622
Lelystad Noord West (2.2/2.3) -29 -0 0 71 41 0 41
Bataviahaven (havenkwartier 2.3.1) 10.457 480 0 0 10.938 1.760 9.178
Punter / Aldi (2.3.2) 0 0 0 0 0 0 0
Bataviastad (Kust Museaal 2.5.1) 851 32 0 -3 881 0 881
Houtribhoogte (2.5.2) 5.132 97 0 0 5.230 429 4.801
Schoener-Zuidwest (2.4.7) 1.204 92 401 362 1.257 0 1.257
Werkeiland (3.5.3) 645 32 0 0 677 677 0
Noordersluis (3.8.0) 1.957 55 2 99 2.109 0 2.109
Noordersluis-Zuidoost (3.8.1) 587 -1 15 241 812 0 812
Rivierenbuurt (4.2.5) 368 7 0 99 473 0 473
Larserplein (4.7.8) -1.129 52 0 -135 -1.212 0 -1.212
Warande Deelgebied 1 (5.0.0) 36.770 3.095 6.649 0 33.216 1.973 31.243
MFA eiland Warande (5.2.2) 56 13 0 0 69 69 0
Flevopoort (5.8.0) 16.420 438 1.725 768 15.900 4 15.896
Flevokust Noord (7.1.8) Binnendijks 6.858 1.591 22 0 8.427 0 8.427
Larserpoort (7.8.1) 2.971 105 1.544 550 2.082 0 2.082
OMALA gronden 0 1.545 1.545 0 0 0 0
Totaal 101.290 10.705 20.054 3.933 95.874 13.221 82.653
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Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het taakveld 
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur en taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en de 
paragraaf grondbeleid.  

Boekwaarde 
31-12-2019

Geraamde 
nog te maken 

kosten

Geraamde 
nog te 

realiseren 
opbrengsten

Geraamd 
resultaat 

(nominale 
waarde)

Geraamd 
resultaat 
(contante 
waarde)

Theaterkwartier (0.0.1) 2.394 4.770 6.694 470 498

Zilverpark Oost (0.0.4) 2 976 1.020 42 31

Parkwijk (0.0.5) 485 4.920 5.776 371 287

Kop van de Veste (0.2.1) 1.331 941 - 390 383

Zuiderzeewijk Waddenlaan (1.1.1.) 26 228 590 337 332

Atolwijk Kustrif (1.2.1.) 40 375 557 142 139

Buitenhof (1.7.7) 2.452 233 2.418 267 364

Oostervaart-Oost (1.8.3) 3.355 1.352 5.881 1.174 1.105

Kempenaar 15 Centrada (2.2.2A) 22 19 - 3 3

HanzePark (2.2.4) 8.136 2.317 2.672 7.781 7.682

Groene schouw (2.2.7) 60 296 1.029 673 665

Suydersee Boulevard (2.3.1) 622 441 - 181 175

Lelystad Noord West (2.2/2.3) 41 437 510 31 26

Bataviahaven (havenkwartier 2.3.1) 10.938 4.191 13.419 1.710 1.760

Punter / Aldi (2.3.2) - 114 242 128 126

Bataviastad (Kust Museaal 2.5.1) 881 1.487 3.337 970 930

Houtribhoogte (2.5.2) 5.230 2.518 7.330 418 429

Schoener-Zuidwest (2.4.7) 1.257 718 3.304 1.329 1.269

Werkeiland (3.5.3) 677 170 490 357 350

Noordersluis (3.8.0) 2.109 756 4.566 1.701 1.611

Noordersluis-Zuidoost (3.8.1) 812 192 1.986 982 945

Rivierenbuurt (4.2.5) 473 679 1.479 326 296

Larserplein (4.7.8) 1.212 1.967 1.040 284 260

Warande Deelgebied 1 (5.0.0) 33.216 37.248 69.160 1.304 1.888

Flevopoort (5.8.0) 15.900 8.377 29.815 5.538 4.354

Flevokust Noord (7.1.8) Binnendijks 8.427 26.504 35.780 849 547

Larserpoort (7.8.1) 2.082 1.290 5.109 1.737 1.657

Totaal 95.804 103.520 204.205 4.881 2.900
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt 
gespecificeerd worden: 

 

Vorderingen openbare lichamen 
De vordering die open staat in verband met BTW bedraagt € 8.857.812 en betreft een vordering op het 
BTW Compensatiefonds. De vordering is ten opzichte van vorig jaar met € 1.354.188 gedaald. De 
afrekening vindt één keer per jaar plaats. Verder heeft er een toename in 2019 plaatsgevonden van de 
overige vorderingen op openbare lichamen van € 189.532 ten opzichte van 2018.  

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 
De leningen vanuit het Startersfonds en de duurzaamheidsleningen die de gemeente Lelystad verstrekt, 
worden uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). De 
verstrekte leningen staan verantwoord onder financiële vaste activa. Het resterende saldo aan nog te 
verstrekken leningen bedraagt €340.000.  

Overige vorderingen 

 

Debiteuren algemeen 

 

De debiteuren algemeen bestaat uit de openstaande debiteuren gecorrigeerd met de voorziening 
dubieuze debiteuren. 

Debiteuren belastingen 
De post openstaande debiteuren belastingen bestaat uit debiteuren gecombineerde aanslag, 
marktgelden, parkeerbelastingen, rioolrecht en de getroffen voorziening dubieuze debiteuren belastingen. 
Het totale saldo debiteuren belastingen is ten opzichte van 2018 met € 1.022.832 toegenomen. 

 
  

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen 9.562 10.726

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen - -

Overige verstrekte kasgeldleningen - -
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - -

Rekening-courantverhouding met het Rijk - -

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 340 136
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met eenrentetypische looptijd 
korter dan één jaar - -

Overige vorderingen 12.258 12.159

Overige uitzettingen - -

Totaal 21.481 23.021

Overige vorderingen
(bedragen x €1.000)

31-12-2019 31-12-2018

Debiteuren algemeen 3.396 4.008
Debiteuren belastingen 2.834 1.811
Debiteuren Werk en Inkomen 4.191 4.706
Debiteuren ZLF 1.838 1.634
Totaal Overige vorderingen 12.258 12.159

Debiteuren algemeen
(Bedragen x €1.000)

31-12-2019 31-12-2018

Minder dan 1 maand 2.954 3.237
1 tot 3 maanden 180 512
3 tot 6 maanden 633 109
6 maanden en ouder 679 1.017
* Af: Debiteuren Openbaar Lichaam 704 514
Subtotaal 3.743 4.361
Voorziening dubieuze debiteuren -347 -354
Totaal Debiteuren algemeen 3.396 4.008
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Debiteuren Sociale Zaken (Soza) 
De debiteuren sociale zaken bestaan uit Debiteuren Werk, Inkomen en Zorg (WIZ), Debiteuren 
Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) en de voorzieningen dubieuze debiteuren WIZ en ZLF. 

De Debiteuren WIZ zijn in 2019, onder aftrek van de getroffen voorziening, met € 515.824 afgenomen. 
Met de getroffen voorziening voor dubieuze debiteuren van € 7.704.967 is 64,8% van het debiteuren 
saldo voorzien. De beoordeling op individueel niveau is een continue proces en heeft in 2019 aanleiding 
gegeven om de voorziening op te hogen met € 311.662. 

Bij de Debiteuren ZLF is sprake van een toename van € 204.000. De getroffen voorziening van 
€ 1.175.649 is 39% van het openstaande debiteurensaldo. Beoordeling is op individueel niveau volgens 
een eenduidige methodiek. Het risico van dubieuze debiteuren wordt net als voorheen nog steeds 
grotendeels door het Rijk gedragen.   

Schatkistbankieren 
Decentrale overheden  zijn gerechtigd om een bepaald bedrag aan middelen buiten de schatkist aan te 
houden. Gerekend over een heel kwartaal mag het op dag basis buiten de schatkist aangehouden bedrag 
gemiddeld niet hoger zijn dan het drempelbedrag, conform artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering 
decentrale overheden . Het drempelbedrag wordt berekend naar 0,75% van het begrotingstotaal per 1 
januari 2019. Dit bedrag voor 2019  waarover verantwoording wordt afgelegd bedraagt € 1.908.896. Uit 
de volgende tabel blijkt dat het gemiddelde banksaldo niet boven het drempelbedrag uitkwam in 2019. 

 

 
 
Liquide middelen  
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:  

 
 
  

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen 1.446.357     1.282.650     1.214.885     838.963         
Drempelbedrag

Ruimte onder drempelbedrag 462.539         626.246         694.011         1.069.933     
Overschrijding van het drempelbedrag -                  -                  -                  -                  

1.908.896

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Kassaldi 7 7

Banksaldi 907 1.938

Totaal 914 1.945
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Overlopende activa  
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:  

 

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn 
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden 
gespecificeerd:  

 

  

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen 
die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 
uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

- Europese overheidslichamen 11 391

- Het Rijk - 1.324

- Overige Nederlandse overheidslichamen 1.362 1.253
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 6.620 9.496

Totaal 7.993 12.465

Saldo
per 31-12-2018

Toevoegingen
Ontvangen 
bedragen

Saldo
per 31-12-2019

Europese overheidslichamen 391 11 391 11

Project arbeidskansen en Flevoland 1 (ESF) 391 11 391 11

Het Rijk 1.324 - 1.324 -

Centrumgemeente Almere inzake Beschermd wonen 1.241 - 1.241 -

ESF Werkzaamheden 83 - 83 -

Overige Nederlandse overheidslichamen 1.253 1.362 1.253 1.362

Bijdrage gemeente Almere zelfstandigenloket 73 108 73 108

Bijdrage gemeente Dronten zelfstandigenloket 19 16 19 16

Bijdrage gemeente Zeewolde zelfstandigenloket 1 5 1 5

Bijdrage gemeente Noordoostpolder zelfstandigenloket 11 18 11 18

Bijdrage gemeente Urk zelfstandigenloket 11 4 11 4

Bijdrage Fietsknooppuntennetwerk Lelystad 23 - 23 -

Rijksvergoeding ZLF 2018 - 121 - 121

Uitvoeringskosten ZLF 2018 gemeente Almere, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk74 - 74 -

Maatschappelijke begeleiding statushouders 142 50 142 50

Overig bovenlokaal jeugd 899 - 899 -

GGZ problematiek in de wijk - 1.037 - 1.037

Doorbelaste kosten gemeente Dronten voor werkzaamheden Stedebouwers en Windenergie- 3 - 3

Totaal 2.969 1.373 2.969 1.373
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3.2.2 Passiva 

Vaste passiva 

Eigen vermogen  
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:  

 

Het verloop in 2019 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven:  

 

 
 
Onder “Bestemming resultaat” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de 
bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder de afschrijvingen staan de 
verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke 
bestemmingsreserve is gevormd.  

 
 

  

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Algemene reserves 47.049 15.793

Bestemmingsreserves 40.072 74.398

Gerealiseerde resultaat -2.272 7.162

Totaal 84.849 97.353

Boek
waarde 

31-12-2018

Toevoeg-
ingen

Onttrek-
king

Bestemming 
resultaat 

vorig 
boekjaar

Vermindering 
ter dekking 

van 
afschrijvingen

Afwaar-
deringen

Boek
waarde 

31-12-2019

Algemene reserve AD 5.319 28.595 276 4.398 - - 38.036

Egalisatiereserve 
grondexploitatie

10.473 3.509 5.313 343 - - 9.012

Reserve bestemd resultaat 4.749 1.788 2.805 - - - 3.732

Reserve ontwikkeling stad 7.435 2.707 3.278 1.885 - - 8.749

Grondexploitatierisico 
OMALA

1.000 - 1.000 - - - -

Reserve Nuon (Vrij 
besteedbaar)

12.638 - 12.638 - - - -

Egal.res.syst.wijz.Afschrijv.sy
stematiek

39.925 - 17.241 - - - 22.684

Egalisatiereserve Zelfst.loket 
Flevoland

1.135 - 1.135 - - - -

Transitiefonds voor het sociale 
domein

1.236 156 285 - - - 1.106

Reserve ISV 312 - 312 - - - -

IPR/MKB regeling 388 - 388 - - - -

Arbeidsplaatsenregeling 
Flevokust

- 388 - - - - 388

Dienstverlening/Telefonie 120 - 120 - - - -

Egalisatiereserve Re-
integratie

624 43 418 - - - 250

Egalisatiereserve 
Participatiewet

2.460 - 2.460 - - - -

Sociaal domein 0 2.460 2.914 454 - - -

Reserve Begraafplaats 18 - 18 - - - -

Egalisatiereserves VO 586 919 - - - - 1.505

Egalisatiereserve Parkeren 775 126 242 - - - 659

Egalisatiereserve 
Renterisico's

1.000 - - - - - 1.000

Resultaat boekjaar voor 
bestemming

7.162 - 2.354 -7.080 - - -2.272

Totaal 97.353 40.690 53.195 - - - 84.849
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Algemene reserve: 

De algemene reserves dienen om minimaal die risico’s op te kunnen vangen waarvan het aannemelijk is 
dat ze zich op korte termijn voor kunnen doen en die niet zodanig te voorzien zijn dat ze via bijstelling van 
beleid of in het begrotingsproces gedekt kunnen worden (acute risico’s). Aanzuivering van de algemene 
reserves (volgens de watervalsystematiek), wanneer deze zich onder het normbedrag bevindt, is 
overigens ook de eerste prioriteit bij de bestemming van een voordelig jaarrekeningresultaat. 

De reserves ‘’Algemene reserve AD’’ en ‘’Egalisatiereserve grondexploitatie’’ vallen onder de algemene 
reserves van de gemeente Lelystad. 
 

 
 
Algemene reserve AD 
De door de raad vastgestelde norm voor het weerstandsvermogen is bepaald op 1,5 maal het totaal van 
het benodigd risicobedrag. Deze rekensom komt uit op een benodigde weerstandsvermogen ter grootte 
van €26.552.000 (zijnde 1,5 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €17.702.000).  
 
De door de raad vastgestelde ondergrens voor het weerstandsvermogen komt uit op €21.242.000 (zijnde 
1,2 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €17.702.000). 
 
De door de raad vastgestelde bovengrens voor het weerstandsvermogen komt uit op €31.863.000 (zijnde 
1,8 maal het benodigde risicobedrag ter grootte van €17.702.000).  
 
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt €47.049.000. Dit houdt in dat er op dit moment ruim 
voldoende weerstandsvermogen aanwezig is om de geïnventariseerde risico’s af te dekken. In de 
aankomende jaren neemt de beschikbare weerstandscapaciteit af als gevolg van de besluitvorming in de 
programmabegroting 2020 – 2023: teneinde de jaarschijven 2020, 2021 en 2022 sluitend te maken heeft 
de raad besloten in totaal €7 miljoen vrij te laten vallen vanuit de algemene reserve, ten gunste van het 
begrotingssaldo van die jaren 
Egalisatiereserve grondexploitatie 
De reserve die is bestemd ter vereffening van winsten en verliezen bij de ontwikkeling van gronden. Deze 
egalisatiereserve is nadrukkelijk bedoeld voor dekking van lasten die buiten de risico-inschatting 
van de grondexploitaties vallen, maar wel een directe relatie hebben met de (oorspronkelijke) activiteiten 
van de gronden. Met ingang van de nota reserves en voorzieningen 2019 (3 december 2019) wordt dat 
bij een eventueel positief saldo deze middelen gereserveerd blijven voor dekking van eventuele verliezen 
op Grondexploitaties in de toekomst. Daarmee is deze reserve onderdeel va de weerstandscapaciteit. 
(zie ook de beheer verordening Grond- en Grondontwikkeling art.9 en de Nota Risicomanagement en 
weerstandsvermogen 2019). 
 
Naast gronden die in exploitatie zijn genomen (BIE), heeft de gemeente Lelystad ook nog voorraad grond 
aangemerkt als zogenoemde voormalige “Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)”, waarvan de 
benaming NIEGG per 1-1-2016 door het BBV is opgeheven. Deze gronden zijn per die datum 
ondergebracht bij Materiële vaste activa (MVA). Conform de BBV mag de boekwaarde van deze gronden 
niet hoger zijn dan de marktwaarde. In 2019 is de boekwaarde van deze gronden afgewaardeerd met 
€5.3 miljoen, tot de marktwaarde. 

Bestemmingsreserves: 
 
Reserve bestemd resultaat  
De reserve bestemd resultaat is voornamelijk gevormd uit doorgeschoven budgetten uit 
Decembernotitie(s) die voorheen werden gedekt uit incidentele exploitatiebudgetten. Om deze middelen 
gedurende de resterende looptijd van het project beschikbaar te houden wordt deze reserve gebruikt. 

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Algemene reserve AD 38.036 5.319

Egalisatiereserve grondexploitatie 9.012 10.473

Totaal 47.049 15.793
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Jaarlijks worden deze budgetten geactualiseerd bij de decembernotitie. Is het project beëindigd, dan valt 
dit deel van de reserve vrij in het rekeningresultaat.  

Reserve ontwikkeling stad 
Bij de kadernota 2017 – 2020 heeft de raad de oorspronkelijke doelstelling achter de reserve ontwikkeling 
stad (ROS) verbreed, zodat intensiveringen met een incidenteel karakter eruit gedekt kunnen worden. In 
het raadsprogramma 2018 – 2022 is het uitgangspunt nogmaals bekrachtigd: incidentele intensiveringen 
worden bij voorkeur incidenteel gedekt vanuit de reserve ontwikkeling stad. Het onderscheid tussen 
structurele- en incidentele dekking wordt daarmee duidelijker zichtbaar en de besluitvorming over de inzet 
van incidentele middelen wordt daarmee transparanter en meer integraal. 

In het overzicht op de volgende pagina zijn de stortingen en onttrekkingen uit 2019 weergegeven. 

 

 
 
Risico Reserve grondexploitatie OMALA 
Met ingang van de nieuwe nota reserves en voorzieningen 2019 (3 december 2019) is besloten om deze 
reserve op te heffen en het bedrag € 1.000.000 te storten in de algemene reserve ten behoeve van het 
weerstandsvermogen. 

Reserve Nuon (Vrij besteedbaar)  
Met ingang van de nieuwe nota reserves en voorzieningen 2019 (3 december 2019) is besloten om deze 
reserve op te heffen en het bedrag € 12.638.000 te storten in de algemene reserve ten behoeve van het 
weerstandsvermogen. 

Egalisatiereserve Systeemwijziging Afschrijvingssystematiek. 
Deze reserve is ingesteld om de resultaateffecten te egaliseren, die samenhangen met de gewijzigde 
afschrijving systematiek (van annuïtair naar lineair). De systeemwijziging pakt over de gehele periode 
(2018 – 2061) budgetneutraal uit, maar resulteert wel in een verschuiving van de afschrijvingslasten 
tussen jaarschijven.  

Storten begrotingsruimte 5.700 1.000 2.350 2.350
Storten resultaat 2018 1.885 - 1.885 -
Visie Lelystad Digitaal 2020 -1.554 - -458 -1.096
Toekomstkeuzes voor Onderzoek & Statistiek (O&S) -150 - -53 -97
Budget motiemarkt -150 - -111 -39
Lelypas -140 -60 -50 -30
Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie -1.265 -393 -185 -687
Regionale versterking vrijetijdseconomie kust -495 -43 -11 -441
Continuering accountmanagement -196 - -47 -149
Warandedreef -65 - -33 -33
Verkeersregelinstallatie Zuigerplasdreef - Geldersedreef -200 - -142 -58
Fietsenstalling Dukaatpassage -112 - -48 -64
Businesscase fietsparkere station -100 - -100 -
Kenniscentra A - luchthaven transport en logistiek -40 - -20 -20
Achterstallig onderhoud Oostvaardersdijk 15 -40 - -4 -36
Burgerbegroting/buurtfondsen (M9) -50 -14 -24 -12
Versterken pedagogische basis -700 -261 -354 -85
Lelystad Creates -100 -50 -50 -
Kamerverhuur -380 -117 -255 -8
Leefbaarheidsfonds Luchthaven -350 -76 -71 -203
Nationaal Park Nieuwland  -  poort Lelystad -1.000 - -40 -960
Implementatie Omgevingswet -1.910 - -64 -1.846
Invoering Omgevingswet -250 -70 -100 -80
Feestverlichting Stadshart -70 -40 -20 -10
Stadshart -304 -76 -76 -152
Ziekenhuisontwikkeling RO en Zorg -158 - -33 -125
Internetverbinding Buitengebied -550 - -550 -
Stedelijke vernieuwing -775 -368 -48 -359
Lelystad Next Level -871 -159 -712
Intensivering HRM activiteiten -342 -171 -171 -
Overhevelen reserve ISV 357 - 357 -
Totaal mutaties Reserve ontwikkeling stad 1.314

Reserve ontwikkeling stad Bedrag 
besluitvorming

Gerealiseerd tot 
en met 2018

Gerealiseerd 
2019

Restant 
beklemming
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Het restbedrag in deze reserve van €13.612.000 werd vooralsnog gebruikt voor het bepalen van de 
beschikbare weerstandscapaciteit. Om de omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit transparant 
en overzichtelijk te houden is met ingang van de nieuwe Nota Reserves en voorzieningen 2019  
(3 december 2019) overgeheveld naar de Algemene Reserve AD.  

Ook is met ingang van de nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen 2019 is de naam van de reserve 
gewijzigd van ‘’Reserve Weerstandvermogen’’ naar ‘’Egalisatiereserve Systeemwijziging 
Afschrijvingssystematiek’’. 

Egalisatiereserve Zelfstandigenloket Flevoland 
Met ingang van de nieuwe nota reserves en voorzieningen 2019 (3 december 2019) is besloten om deze 
reserve op te heffen en het bedrag € 1.135.000 te storten in de algemene reserve ten behoeve van het 
weerstandsvermogen. 

Reserve transitiefonds Sociaal Domein 
Het transitiefonds is primair oorspronkelijk gecreëerd om de transitie binnen de decentralisatiedossiers te 
bekostigen via incidentele intensiveringen. De raad heeft op 27 oktober 2015 de criteria vastgesteld op 
basis waarvan bedragen onttrokken kunnen worden. 

In 2019 is €285.000 onttrokken uit deze reserve voor de uitvoering van de projecten: Betekenisvol 
Arrangeren, Lelybase en Lage drempels. 

Reserve bovenwijkse voorzieningen 
Deze reserve is ingesteld om dat deel van de grondkosten te financieren dat niet rechtstreeks tot één 
complex kan worden toegerekend, de zgn. bovenwijkse kosten. Wijziging in wet- en regelgeving geeft 
wel beperkingen ten aanzien van toevoegingen aan de deze reserve. Vooralsnog is deze reserve leeg. 
Indien er op termijn weer sprake is van bovenwijkse investeringen zal hiertoe een voorstel worden 
gedaan, waarna deze reserve weer gebruikt kan worden.  

Reserve ISV  
Met ingang van de nieuwe nota reserves en voorzieningen 2019 (3 december 2019) is besloten om deze 
reserve op te heffen en het bedrag € 312.000 over te hevelen naar de Reserve ontwikkeling stad. 

Reserve IPR/MKB en reserve arbeidsplaatsenregeling Flevokust 
De MKB regeling waar deze reserve oorspronkelijk voor in het leven is geroepen is afgerond. Op 21 maart 
2017 heeft de raad de resterende middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van het project 
‘arbeidsplaatsenregeling regeling Lelystad 2017 – 2021’ dat is gestart in 2018. Deze regeling heeft tot 
doel een bijdrage te leveren aan het versterken van de economische structuur en het creëren van nieuwe 
werkgelegenheid. Met ingang van de nota reserves en voorzieningen 2019 (3 december 2019) wordt de 
reserve IPR/MKB opgeheven en het resterende saldo € 388.000 overgeheveld naar de reserve 
‘arbeidsplaatsen Flevokust’. 

Dienstverlening en telefonie  
Met ingang van de nieuwe nota reserves en voorzieningen 2019 (3 december 2019) is besloten om deze 
reserve (t.w.v. € 120.000) op te heffen. 

Egalisatiereserve Re-integratie 
De inspanningen binnen de Participatiewet zijn inmiddels verder uitgewerkt. In dat kader wordt het 
scenario uitgewerkt voor de inrichting van een regionale Social Firm worden snel intensiever bij een 
krimpend Rijksbudget; op verzoek van de raad worden mogelijke oplossingsrichtingen. De vraag is of de 
ontwikkeling en inrichting van een regionale Social Firm tijdig gerealiseerd kan worden en direct afdoende 
is om de financiële uitdagingen het hoofd te bieden.  

Inmiddels is ervoor gekozen om het Werkbedrijf niet te incorporeren in de Social Firm waarmee het risico 
op extra kosten is komen te vervallen. De kosten van het werkdeel fluctueren jaarlijks en een 
egalisatiereserve om deze fluctuaties op te vangen is wenselijk. Met het aanhouden van een 
egalisatiereserve werkdeel wordt tegemoetgekomen aan de wens van de raad om middelen die via een 

Algemene uitkering worden ontvangen voor een specifiek doel ook daarvoor in te zetten. Uitgangspunt is 
bij een gemiddeld volume van het werkdeel van €5 mln. per jaar, een marge van 5% egalisatierisico aan 
te houden. Dat komt uit op een norm van €250.000 ter egalisatie. In de praktijk komt dat neer op storting 
uit overschotten op het werkdeel tot een maximum van €250.000. Door een maximum aan saldo voor 
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deze reserve aan te houden worden er niet onnodig middelen gereserveerd en kunnen de positieve saldi 
in het rekening resultaat worden meegenomen om op die manier de integrale afweging een inzet van 
middelen weer mogelijk te maken. 

Egalisatiereserve participatiewet 
Met ingang van de nota reserves en voorzieningen 2019 (3 december 2019)  is besloten om de 
egalisatiereserve Participatiewet op te heffen en het beschikbare saldo € 2.460.000 over te hevelen naar 
de reserve sociaal domein. 

Egalisatiereserve Sociaal Domein 
Deze egalisatiesystematiek is met het vaststellen van de programmabegroting 2015 door de raad 
ingesteld. Het doel van deze reserve is om financiële fluctuaties binnen de 3D’s met name Jeugdhulp als 
Wmo op te vangen. Dit kunnen fluctuaties van de toegekende rijksmiddelen betreffen, maar ook 
fluctuaties van de lasten binnen de genoemde domeinen. Deze afspraak is tot en met 2018 goed 
uitvoerbaar, maar wordt in de jaren daarna wat ingewikkelder: 

De rijksbijdragen voor de Wmo en de Jeugdhulp zijn namelijk niet langer afzonderlijk te onderscheiden 
uitkeringen binnen het gemeentefonds, maar zijn overgeheveld naar de algemene uitkering. Deze 
overheveling is geformaliseerd met het vaststellen van de programmabegroting 2019, waarbij er 
tegelijkertijd is besloten om aanvullende algemene middelen in te zetten binnen de Jeugdhulp. Dat plaatst 
een eventueel ‘overschot’ bij de jaarrekening in een ander perspectief (per saldo zou zo’n situatie 
betekenen dat er feitelijk minder algemene middelen benodigd waren). 

In 2019 is deze reserve volledig benut. Er is in totaal voor de Wmo en Jeugdhulp € 2.914.043 om de 
tekorten binnen het Sociaal Domein te dekken. 

Egalisatiereserve begraafplaats 
Met ingang van de nota reserves en voorzieningen 2019 (3 december 2019) is besloten om deze 
egalisatiereserve begraafplaats (t.w.v. € 18.000) op te heffen en een voorziening begraafplaats in te 
stellen. 

Egalisatiereserve Voortgezet Onderwijs (VO) 
In de programmabegroting 2017- 2020 is de egalisatiereserve Voortgezet Onderwijs (VO) ingesteld, 
vooruitlopend op het uiteindelijke voorstel voor nieuwbouw van de campus en de dekking van de 
bijbehorende kapitaallasten.  Onderdeel van de uitwerking is de vrijval van deze reserve in de periode 
2021 tot en met 2025, conform onderstaande bedragen per jaarschijf. 

 2022 - €1.743.000 
 2023 - € 488.000 

 2024 - € 127.000 

 2025 - € 56.000 
 

Na de laatste onttrekking verliest deze reserve zijn functie en daarom wordt deze reserve na de laatste 
onttrekking opgeheven. In de programmabegroting 2019 – 2023 is er voor het jaar 2019 besloten om  € 
919.000 te storten in de voorziening. 

Egalisatiereserve Parkeren 
Deze reserve is ingesteld om de huurbaten en kapitaallasten van het parkeergebied kust te egaliseren 
over een langere periode. Het huurcontract loopt 30 jaar waarbij de kapitaallasten in de eerste jaren hoger 
zijn dan de ontvangen huurbaten, totdat door indexering van de huurbaten er een omslagpunt wordt 
bereikt en er meer baten zijn dan lasten. Over de gehele contractperiode zijn de baten per saldo gelijk 
aan de lasten. In feite is er hier geen sprake meer van een echte exploitatie en horen de lasten en baten 
integraal onderdeel uit te maken van de gemeentebegroting, net zoals dat is gedaan bij het parkeren 
Stadshart. Na de laatste begrote onttrekking aan deze reserve in 2020 is deze reserve leeg en wordt met 
ingang van 2021 opgeheven. In 2019 is er € 115.000 onttrokken. 

Egalisatiereserve renterisico's 
De egalisatiereserve renterisico’s is ingesteld bij de Kadernota 2018. Als gevolg van gewijzigde wetgeving 
(BBV) op het gebied van rente worden de gemeenten gedwongen externe rentelasten strak te begroten. 
Waar in voorgaande jaren er fors geld werd overgehouden op de rentebudgetten, zijn deze budgetten 
met ingang van de begroting 2017 structureel naar beneden bijgesteld. De consequentie van deze 
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wijziging is dat rentestijgingen sneller resulteren in een tekort. Daar komt ook bij dat er in de aankomende 
jaren forse investeringen zijn gepland op het gebied van onderwijshuisvesting, waarbij de kapitaallasten 
met ingang van 2021/2022 in de begroting zijn voorzien. De financiering van deze investering dient echter 
al eerder plaats te vinden (in 2018 / 2019 is al gestart met de bouw). Dit maakt dat de gemeente in die 
jaarschijven geen dekking heeft voor deze rentelasten (afhankelijk van de nog aan te trekken financiering, 
looptijd en rentestand van dat moment ontstaat er een incidenteel nadeel).  

Gerealiseerd resultaat: 
 
Resultaat Boekjaar voor bestemming 
Deze reserve brengt het zuivere begrotingssaldo en het rekeningsaldo in beeld. Het begrote saldo 
vertegenwoordigt het actuele begrotingssaldo uit de meest recente begroting. Het werkelijke saldo 
vertegenwoordigt het rekeningresultaat van het afgelopen jaar. Nadat de raad het rekening resultaat van 
het voorgaande jaar heeft bestemd, is het saldo op deze reserve weer €0. Het rekeningresultaat 2019 
bedraagt € 2.272.000 negatief. 

Voorzieningen  
Onder de voorzieningen zijn opgenomen, de op het moment van opstellen van de jaarrekening 
voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico’s, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te 
schatten. De voorzieningen zijn gewaardeerd op nominale waarde. De pensioenverplichting ten behoeve 
van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige 
uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. 

 De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot 
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de 
geformuleerde kwaliteitseisen. Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: 

 
Art.44.1 

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te 
schatten; 

b. bestaande risico's op balansdatum ten aanzien van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang 
redelijkerwijs te schatten is; 

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het 
begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie; 

d. de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven. 
 
Art. 44.2  
Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 
worden (lees: niet voor bijdragen van het Rijk of provincie met een specifiek bestedingsdoel, deze worden 
op de balans opgenomen als vooruit ontvangen bedragen). 

Het verloop van de voorzieningen in 2019 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:  
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In de kolom “Vrijval” zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten 
zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening 
gebracht.  

Voor verplichtingen, verliezen en risico’s (BBV art. 44.1a en 1b): 

Pensioenen wethouders  
De pensioenen voor (oud) wethouders worden vooralsnog in eigen beheer uitgevoerd en gemeenten zijn 
eigen risicodrager. Op grond van verslagleggingsregels moet de voorziening de pensioenverplichting van 
alle opeisbare overdraagbare pensioenen bevatten. De omvang van de voorziening is gebaseerd op 
actuariële berekeningen die jaarlijks worden geactualiseerd naar volledigheid van rechten en berekend 
volgens de (officieel voorgeschreven) rekenrente van het Rijk. De omvang van de voorziening is € 
6.614.000 per 31-12-2019. Ten opzichte van 2018 is de omvang hoger door de bijstelling van de 
rekenrente. In 2018 was deze percentage 1,577% en nu (2019) is deze 0,290%. Hierdoor is de 
voorziening bijgesteld. 

Alternatief FLO: Functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel  
Deze voorziening is gevormd in verband met de verplichting voortvloeiend uit een 
uitvoeringsovereenkomst met de Veiligheidsregio Flevoland. Deze regeling geldt voor 12 personen die 
een repressieve dienst vervullen en door deze regeling vanaf de leeftijd van 59 jaar met vervroegd 
pensioen kunnen, waarbij de gemeente een deel van de bezoldiging aanvult. De voorziening is voor  meer 
dan 70% van de totale verplichting gevuld. Omdat er nog keuze vrijheid is die de totale verplichting kan 
beïnvloeden is niet het volledige bedrag voorzien. Jaarlijks wordt de voorziening herijkt gebaseerd op 
opeisbare rechten en keuzes van medewerkers. Hiervoor is € 277.000 aan de voorziening onttrokken.  

Her-rubricering Voorziening Grondexploitatie 
Deze voorziening is ingesteld om aan de verslaggevingsregels van de gemeenten (BBV) te kunnen 
voldoen. De regels schrijven voor dat de boekwaarde van een grondexploitatie na vermindering van de 
getroffen voorziening niet lager dan € 0 mag zijn.  

Voorziening Planschade 
Deze voorziening is getroffen bij de jaarrekening 2018 ten behoeve van een planschadetegemoetkoming 
voor de ‘horeca’ panden aan De Stelling en De Schans (in de volksmond het ‘horecapleintje’). In 2019 is 
aan de eigenaren van de horecapanden op het betreffende horecapleintje voor een totaal van € 103.000 
aan planschadetegemoetkoming uitgekeerd.   

Vanaf 2004 heeft de gemeente een juridisch geschil met een ondernemer over het gebruik van een aantal 
percelen op de Groene Velden. Op 31 oktober 2019 is uitspraak gedaan door de Rechtbank en is bepaald 
dat de gemeente € 3.356.800,00 euro planschadevergoeding moet betalen, te vermeerderen met de 

Boek
waarde 

31-12-2018

Toevoeging Vrijval Aanwending Boek
waarde 

31-12-2019
Voor verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenen wethouders 5.405 245 - 1.454 6.614

Alternatief FLO 2.124 277 - - 1.847

Herrubricering voorziening grondexploit. 60 36 - 24 -

Voorziening planschade 120 103 - 3.650 3.668

Ter egalisering van kosten

GO gemeentelijke gebouwen 692 1.058 - 1.583 1.218

Voor bijdragen aan toekomstige 
vervangingsinvesteringen, waarvoor 
een heffing wordt geheven
Niet van toepassing - - - - -

Voor middelen van derden waarvan 
de bestemming gebonden is
Kunstwerken/hoge routes 13.299 1.816 - 1.966 13.450

Riolering 40.041 1.109 - 3.043 41.975

GO stadhuis 1.819 6 - 286 2.100

Voorziening GO Bovengronds 35.294 8.429 - 11.476 38.340

98.854 13.078 - 23.435 109.212
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wettelijke rente vanaf 2 december 2015 tot de dag van uitbetaling. Omdat wij het niet eens zijn met de 
uitspraak is hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. Vanuit financieel oogpunt is het 
voorzichtigheidsprincipe gekozen om voor een bedrag van € 3.300.000, plus wettelijke rente, in totaal 
een voorziening van € 3.700.000 op te nemen in deze jaarrekening.  

Voorziening bovenwijkse voorziening 
Met ingang van de nota reserves en voorzieningen 2019 ( 3 december 2019) is deze voorziening 
opgeheven.  

Ter egalisering van kosten (BBV art. 44.1c): 
 
Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen  
Deze voorziening is ingesteld om schommelingen in het meerjarig groot onderhoud van de overige 
gemeentelijke gebouwen op te vangen. Stortingen in en onttrekkingen aan deze voorzieningen worden 
gedaan op basis van onderhoudsplannen (MJOB*). Er heeft in 2019 een dotatie aan de voorziening 
gemeentelijke gebouwen plaatsgevonden van €1.058.000 en is er € 1.583.000 onttrokken conform het 
groot onderhoudsplan. 

Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven 
(BBV art. 44.1d): 
 
De Gemeente Lelystad heeft geen voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen waar een 
heffing voor wordt geheven. 

Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2): 
Voorziening GO kunstwerken / hoge routes 
De voorziening kunstwerken dient ter dekking van het toekomstig groot onderhoud aan bouwkundige 
werken zoals bruggen, tunnels, viaducten en bouwkundige elementen in het water zoals Bataviahaven 
en zware damwanden. 

De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de lange termijn onderhoudsplanning zoals blijkt uit de 
Meer jaren Raming 2015.  In de begroting 2019 is gerekend met een ICL-bijdrage van het Rijk van € 
15.729.189, waarvan € 1.428.500 is gestort in de voorziening Kunstwerken/hoge routes.  De overige 
stortingen bedragen € 538.000.  De onttrekking bedraagt € 1.816.000 conform het groot onderhoudsplan, 
waardoor het saldo van de voorziening in 2019 met € 151.000 is toegenomen. 

De Voorziening Kunstwerken/hoge routes loopt over de jaren heen redelijk vlak ondanks dat op basis van 
de leeftijdsopbouw van Lelystad een piek in groot onderhoud wordt voorzien vanaf 2025. Mogelijke 
tekorten spelen op de langere termijn. Bijstellingen in de begroting vinden plaats bij de periodieke 
actualisatie van de Meerjarenraming KSP.  

Voorziening GO riolering 
De voorziening riolering is gevormd uit geoormerkte middelen vanuit de rioolheffing en de ICL middelen 
vanuit het Rijk. Stortingen en onttrekkingen zijn gebaseerd op het vastgestelde GRP (gemeentelijk 
rioleringsplan) en dient ter dekking van het toekomstig groot onderhoud voor het riool. 

In 2019 is € 526.000 aan ICL-middelen aan de voorziening gedoteerd en € 2.517.000 aan overige 
middelen. Conform het groot onderhoudsplan is ruim ca. 1,1 miljoen euro aan de voorziening onttrokken.  
Per saldo is de voorziening met ruim 1,9 miljoen euro toegenomen. 

De voorziening Riolering laat een stijgende lijn zien. Dit is ook nodig als dekking van de kosten van grote 
investeringen in de toekomst, welke gebaseerd zijn op het Gemeentelijk Rioleringsplan en de daarin 
opgenomen verwachte levensduur van 80 jaar.  

Voorziening groot onderhoud stadhuis 
Deze voorziening is ingesteld om schommelingen in het meerjarig groot onderhoud van het stadhuis op 
te vangen. De bekostiging voor het onderhoud van het stadhuis gaat deels via de ICL bijdrage van het 
Rijk. In 2019 is er € 286.000 gestort in deze voorziening. 

Voorziening GO Bovengronds 
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De voorziening bovengronds dient ter dekking van het integraal beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte (groen, wegen, spelen en openbare verlichting) met uitzondering van gebouwde kunstwerken. 

De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de lange termijn onderhoudsplanning zoals blijkt uit de 
Meer jaren Raming 2015.  In de begroting 2019 is gerekend met een ICL-bijdrage van het Rijk van € 
15.729.189, waarvan € 7.117.500 is gestort in de voorziening Bovengronds.  De overige stortingen 
bedragen € 4.358.000.  De onttrekking bedraagt € 8.429.000 conform het groot onderhoudsplan, 
waardoor het saldo van de voorziening in 2019 met € 3.047.000 is toegenomen. 

De Voorziening GO Bovengronds loopt over de jaren heen redelijk vlak ondanks dat op basis van de 
leeftijdsopbouw van Lelystad een piek in groot onderhoud wordt voorzien vanaf 2025. Mogelijke tekorten 
spelen op de langere termijn. Bijstellingen in de begroting vinden plaats bij de periodieke actualisatie van 
de Meerjarenraming KSP. 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar  
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 
is als volgt: 

 

In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rente 
typische looptijd langer dan één jaar over het jaar 2019: 

 
 

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan 
één jaar bedraagt € 3.762.283. 

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal 
van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of  
langer.  

 
  

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

- -

 Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - -

 Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 141.860 146.220

 Binnenlandse bedrijven - -

 openbare lichamen - -

 overige binnenlandse sectoren - -

 buitenlandse instellingen - -

Subtotaal 141.860 146.220

Door derden belegde gelden - -

Waarborgsommen 2.667 1.949

Overige leningen - -

Totaal 144.527 148.169

Obligatieleningen

Onderhandselenngen:

Saldo
31-12-2018

Vermeer-
deringen

Aflossingen
Saldo

31-12-2019

Obligatieleningen - - - -

Onderhandselenngen 146.220 - 4.360 141.860

Door derden belegde gelden - - - -

Waarborgsommen 1.949 1.414 696 2.667

Overige leningen - - - -

148.169 1.414 5.056 144.527
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Vlottende passiva 

Vlottende passiva 
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  
De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

 

Overlopende passiva  
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

 

 

  

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 26.280 35.971

Overlopende passiva 15.922 11.231

Totaal 42.202 47.202

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

- -

Overige kasgeldleningen 14.000 25.000

Banksaldi - -

Overige schulden 12.280 10.971

Totaal 26.280 35.971

Boekwaarde
per 31-12-2019

Boekwaarde
per 31-12-2018

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

10.159 9.305

de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen 
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten 
van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van:

4.807 1.697

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen.

955 228

Totaal 15.922 11.231



Jaarrekening 2019  

 33 

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen 
met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen 
als volgt worden gespecificeerd: 

 

Waarborgen en garanties  
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan 
als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: 

 

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte garanties bestaat uit de volgende garantstellingen: 

 

In 2019 is voor een bedrag van € 0,- daadwerkelijk betaald uit hoofde van aanspraken op de verleende 
borg- en garantstellingen.  

  

Saldo
per 31-12-2018

Toevoegingen
Ontvangen 
bedragen

Saldo
per 31-12-2019

Europese overheidslichamen - - - -

Het Rijk 790 1.436 - 2.226

E-bike route station - Lelystad Airport 540 - - 540

Infrastructuur Middenweg 250 - - 250

Slimme laadpleinen - 128 - 128

SPUK - 13 - 13

RMC - 26 - 26

Onderwijsachterstandenbeleid - 1.268 - 1.268

Provincie 908 2.658 983 2.582

Verkeerseducatie /-veiligheid 14 823 14 823

Collectief vervoer - 98 - 98

Regioplan windenergie 200 675 200 675

Lelystad Next Level 119 - 119 -

Eduactie beroepsond. en arbeidsmarkt 18 - 18 -

Roma 10 - 10 -

Ondersteuning luchthaven ontwikkeling 25 - 25 -

Bijdrage Zelfstandigenloket (alle deelnemende gemeenten) 521 1.062 521 1.062

MRA 0 - 76 76

Totaal 1.697 4.093 983 4.807

Oorspronkelijk 
 bedrag

Percentage 
borgstelling

Boekwaarde 
31-12-2019

Boekwaarde 
31-12-2018

Waarborgfonds Sociale Woningbouw 334.780 nvt 334.780 329.761
Handbalvereniging Lelystad 19 50% 1 1
Mixed Hockey Club  Lelystad 34 50% 38 45
Mixed Hockey Club Lelystad 77 50% 44 51
Snookerclub De Meent 33 50% 3 0

Totaal 334.943 334.858 329.859

Aard / omschrijving

Oorspronkelijk 
bedrag

Percentage 
borgstelling

Garantiebedrag 
31-12-2019

Garantiebedrag 
31-12-2018

Huisvuilcentrale HVC 19.540 100% 19.540 18.612
Plaats 1 8.500 100% 5.150 8.172
Stichting Flevomeer Bibliotheek 4.000 100% 889 1.150

1.800 100% 1.800 1.800
Stichting Eerstelijnszorg Lelystad 1.620 100% 528 511
Sportbedrijf Lelystad 500 100% 467 473
Sportbedrijf Lelystad 547 100% 547 547
Interkerkelijk Diaconaal Overleg 100 100% 100 100
Mobiel erfgoed Fleur de Lis 50 100% 50 50

Totaal 36.657 29.070 31.415

Maatschappelijke dienstverlening Flevoland

Aard / omschrijving
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Langlopende financiële verplichtingen  
De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans 
blijkende, financiële verplichtingen. Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste van deze 
verplichtingen:  

Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) 
Het WEW borgt de leningen die burgers hebben afgesloten voor het kopen van een huis onder de 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In het geval de leningnemer niet aan zijn financiële verplichtingen 
kan voldoen kunnen financiers het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop. Het Rijk 
en gemeenten vormden tot eind 2010 een gezamenlijke achtervang indien het garantievermogen van het 
WEW ontoereikend bleek. Het Rijk heeft deze taak voor leningen die vanaf 2011 zijn afgesloten volledig 
overgenomen. De achtervang houdt in dat het Rijk en de gemeenten renteloze leningen verstrekken aan 
het WEW. De mogelijke schade die de gemeente in dat geval lijdt is de rente die we zelf wel moeten 
betalen voor het aantrekken van de gelden. Het WEW geeft jaarlijks een prognose af over de ontwikkeling 
van het fondsvermogen met een doorkijk van 5 jaar. Het aantal verliezen uit hoofde van de 
garantstellingen zal vanaf 2019 afnemen, het fondsvermogen zal zich vanaf dan verder herstellen. De 
5- jaars prognose laat zien dat het fondsvermogen t/m 2022 voldoende is om de voorspelde verliezen op 
te vangen. Er wordt daarmee geen aanspraak op de achtervang verwacht. 

Verlofrechten 
Het aantal verlofuren van het gemeentelijk personeel bedroeg op balansdatum 48.047  uur. De waarde 
van dit verlof is becijferd op €1.251.509 exclusief de sociale lasten. Het restant (verlof)uren is hierbij gelijk 
gebleven ten opzichte van 2018, de waarde hiervan is gestegen. Het uitbetalen van verlofuren is niet 
afdwingbaar. Het aantal openstaande verlofuren ligt gemiddeld op 77,50 uur per persoon en is daarmee 
beneden de norm.  

Diensten  Vouchers 
Bij het Landelijk Platform Dienstenvouchers kunnen bewoners een diensten voucher bestellen ter 
ondersteuning van huishoudens. De klant betaalt hiervoor een eigen bijdrage en de gemeente de rest. 
Vooralsnog staan er nog 4.914 te besteden dienstenvouchers open. Dit vertegenwoordigt een bedrag 
van € 98.458 aan gemeentelijke bijdrage. 

Europese  aanbestedingen 
Uit de controle van de EU- aanbestedingen is aan onrechtmatige contracten € 4.002.934 toekomstige 
fout (verwachte uitgaven 2020 op deze in 2019 als onrechtmatig aangemerkte contracten) gebleken.  

Financiële derivaten  
De gemeente Lelystad hanteert geen financiële derivaten. 
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3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

3.3.1 Analyse afwijkingen begroting en de jaarstukken 

0 - Bestuur en ondersteuning 

 

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 

 

1 - Veiligheid 

 

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 

 

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 

 

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 

wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019
Baten 189.933 191.670 174.143 2.372

Lasten -47.458 -42.934 -37.995 -16.350

Saldo 142.475 148.735 136.148 -13.978

Onvoorzien - -179 -200 -

Totaal saldo van baten en lasten 142.475 148.556 135.948 -13.978

Toevoegingen / onttrekking aan reserves 9.617 1.744 402 6.533

Gerealiseerde resultaat 152.093 150.300 136.350 -7.446

0. Bestuur en ondersteuning 1 Dotatie voorziening pensioenen wethouders -1.349
2 Verkoop (erfpacht)grond 734
3 Toegerekende rentelasten -1.083
4 Centrale personeelsbudgetten 430
5 Juridisch advies -215
6 Personele kosten 417
7 Deelnemingen 503
8 Rentelasten kort en langlopende geldleningen 1.533
9 OZB woningen / niet woningen 324

10 Opbrengst parkeren -225
11 Vrijval reserves 495
12 Onvoorzien en taakstellingen 900
13 Uitkeringen gemeentefonds -3.975
14 Ontrekking Jeugd - reserve sociaal domein 2.479
15 Niet toegelichte kleine verschillen 824

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 

wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019
Baten 256 162 162 -

Lasten -7.804 -7.786 -7.560 -38

Totaal saldo van baten en lasten -7.548 -7.625 -7.398 -38

Toevoegingen / onttrekking aan reserves 38 38 - 38

Gerealiseerde resultaat -7.510 -7.587 -7.398 -

1.  Veiligheid 16 Veiligheidsregio -283
17 Niet toegelichte kleine verschillen 360

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 

wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019
Baten 3.900 3.588 3.427 284

Lasten -22.484 -22.639 -21.080 -565

Totaal saldo van baten en lasten -18.584 -19.051 -17.653 -281

Toevoegingen / onttrekking aan reserves 439 536 115 439

Gerealiseerde resultaat -18.146 -18.514 -17.538 157
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3 -Economie 

 

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 

 

4 – Onderwijs 

 

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 

 

5 - Sport, cultuur en recreatie 

 
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 

 

  

2.  Verkeer, vervoer en waterstaat 18 Energie openbare verlichting -171
19 Bijdragen Flevo Golf Resort 284
20 Niet toegelichte kleine verschillen 256

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 

wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019
Baten 6.540 16.256 5.021 5.798

Lasten -7.530 -19.351 -7.849 -4.339

Totaal saldo van baten en lasten -990 -3.095 -2.828 1.459

Toevoegingen / onttrekking aan reserves -1.508 506 399 -1.508

Gerealiseerde resultaat -2.499 -2.589 -2.429 -49

3. Economie 21 Personele kosten 150
22 Niet toegelichte kleine verschillen -60

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 

wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019
Baten 5.121 4.760 2.091 -

Lasten -17.525 -17.307 -14.026 -202

Totaal saldo van baten en lasten -12.404 -12.547 -11.935 -202

Toevoegingen / onttrekking aan reserves 97 202 - 97

Gerealiseerde resultaat -12.307 -12.345 -11.935 -105

4.  Onderwijs 23 Gebouwen onderwijshuisvesting 200
24 Leerlingenvervoer -252
25 Niet toegelichte kleine verschillen 90

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 

wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019
Baten 897 816 417 -

Lasten -18.607 -19.283 -18.785 -50

Totaal saldo van baten en lasten -17.710 -18.466 -18.368 -50

Toevoegingen / onttrekking aan reserves 50 102 312 50

Gerealiseerde resultaat -17.660 -18.364 -18.056 -

5.  Sport, cultuur en recreatie 26 Groenonderhoud 544
27 Niet toegelichte kleine verschillen 160
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6 - Sociaal domein 

 
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 

 

7 - Bestuur en ondersteuning 

 
 

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 

 
 
 

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 

wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019
Baten 39.199 38.932 37.555 -

Lasten -127.162 -124.967 -110.756 -4.404

Totaal saldo van baten en lasten -87.962 -86.036 -73.201 -4.404

Toevoegingen / onttrekking aan reserves 1.704 1.713 511 1.704

Gerealiseerde resultaat -86.259 -84.323 -72.690 -2.700

6.  Sociaal domein 28 Wmo - Bijstelling rijksbijdrage en post onvoorzien 926
29 Wmo - Rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen -1.410
30 Wmo - Huishoudelijke ondersteuning Zin en Pgb -1.031
31 Wmo - Eigen bijdragen 199
32 Wmo - Beschermd wonen -312
33 Wmo - Onttrekking reserve sociaal domein 435
34 Wmo - Ggz problematiek in de wijk 314
35 Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen 246
36 Minimabeleid -337
37 Uitvoering BBZ 193
38 Bedrijfsvoering Zelfstandigenloket Flevoland -183
39 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren ZLF 541
40 BUIG - Rijksbijdrage -183
41 BUIG -Bijstandsuitkeringen 1.741
42 BUIG - Terugvorderingen uitkering en Voorziening dubieuze debiteuren-950
43 BUIG - Uitvoeringskosten -209
44 Wet sociale werkvoorziening 373
45 Reintegratie - Bijstelling rijksbijdrage 157
46 Reintegratie - Aandeel Werkbedrijf Lelystad 350
47 Reintegratie - Niet toegelichte kleine verschillen 182
48 Reintegratie - Personele kosten 460
49 Jeugd - Overig boven lokaal -2.528
50 Jeugd - PGB 643
51 Jeugd - Personele kosten 161
52 Jeugd - Overig maatwerk -1.275
53 Jeugd - Jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) -261
54 Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen -97
55 Niet toegelichte kleine verschillen -83

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 

wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019
Baten 15.676 16.964 15.521 -

Lasten -21.295 -20.696 -19.855 -272

Totaal saldo van baten en lasten -5.618 -3.732 -4.334 -272

Toevoegingen / onttrekking aan reserves 178 79 75 178

Gerealiseerde resultaat -5.440 -3.653 -4.258 -94

7.  Volksgezondheid en milieu 56 Inzamelen afvalstoffen -379
57 Projectkosten "Nieuwe inzamelen" -203
58 Verbrandingsbelasting -282
59 Hogere inkomsten afvalstoffenheffing 272
60 Inkomsten Windplan blauw -1.263
61 Niet toegelichte kleine verschillen 67
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8 -Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

 
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn: 

 

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 

wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019
Baten 20.769 19.431 14.151 18.984

Lasten -24.930 -23.290 -16.414 -17.163

Totaal saldo van baten en lasten -4.161 -3.858 -2.262 1.821

Toevoegingen en onttrekking aan reserves -382 1.257 220 -382

Gerealiseerde resultaat -4.544 -2.601 -2.042 1.438

8. VHROSV 62 Planschade groene velden -3.650
63 Bouwleges 1.855
64 Niet toegelichte kleine verschillen -147
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Algemene dekkingsmiddelen  
 
Lokale heffingen  
De gemeente Lelystad kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen: 

  
 
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de raming na wijziging zijn:  

1. Onroerendezaakbelastingen 
De jaarrekening 2019 laat een voordeel op de totale inkomsten uit de OZB (woningen en niet- 
woningen) zien. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de nieuwbouwactiviteiten die 
hebben plaatsgevonden. 

2. Afvalstoffenheffing 
Het verschil wordt veroorzaakt door een toename van het aantal woningen en een lagere 
leegstand, waardoor meer huishoudens een aanslag afvalstoffenheffing hebben ontvangen. 

5. Leges 
Het verschil wordt met name veroorzaakt door meer-inkomsten worden met name veroorzaakt 
door enkele grote projecten als een zonnepark, een hotel, een distributiecentrum, Giant en enkele 
grotere woningprojecten. 

8. Parkeerbelastingen 
De achterblijvende inkomsten zijn enerzijds het gevolg door het faillissement van het ziekenhuis 
en anderzijds als gevolg van de teruglopende bezoekersaantallen van het stadscentrum. 

 
  

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 
wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019

1 Onroerende zaakbelasting 23.553 23.142 22.229 -

2 Afvalstoffenheffing 8.917 8.645 8.754 -

3 Hondenbelasting 606 591 591 -

4 Rioolheffing 5.472 5.481 5.481 -

5 Leges 4.178 2.139 2.446 1.855

6 Marktgelden 118 159 159 -

7 Lijkbezorgingsrechten 326 439 439 -

8 Parkeerbelasting 1.965 2.190 2.190 -

9 Precariobelasting 1.779 1.760 1.760 -

10 Bedrijveninvesteringszone 211 254 105 -

47.125 44.801 44.156 1.855Totaal
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Algemene uitkeringen  
De verantwoording van de algemene uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds is 
gebaseerd op de ten tijde van opstellen van de jaarrekening bekende circulaires en betaalspecificaties. 
De belangrijkste ontwikkelingen sinds de vaststelling van de laatste raming voor het boekjaar waren: 

1. Onderbesteding op de rijksbegroting in 2018 en 2019 zorgt ervoor dat gemeenten in de loop van 
2019 alsnog mee 'de trap af' moesten. Voor Lelystad resulteert dit in een nadeel ten opzichte van 
de begroting ter grootte van afgerond €2 miljoen.  

2. De ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds bleek in de loop van 2019 veel lager 
te liggen dan vorig jaar nog werd voorzien in de mei- en septembercirculaire. De begrote 
toevoeging aan de algemene uitkering viel daarmee eveneens afgerond €2 miljoen lager uit dan 
begroot.  

De raad is over beide ontwikkelingen geïnformeerd via een separate informatienota en de drie 
begrotingsmonitoren die gedurende 2019 zijn opgeleverd.   

 
Dividend  

Verantwoord zijn de navolgende dividenden: 

 
 Garantstellingsprovisie 

Saldo financieringsfunctie 
 

 
 

Met ingang van 2017 zijn de waarderings- en verslagleggingsregels ten aanzien van ‘rente toerekening’ 
aangescherpt. Deze aanscherping is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Vanaf 
2017 moet de ‘reële’ (omslag) rente in de begroting en jaarrekening worden verwerkt. Omdat de werkelijke 
rentelasten in euro’s, die over een jaar aan taakvelden waren doorbelast meer dan 25% afwijken van de 
rentelasten in euro’s die op basis van de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden hadden 
moeten worden toegerekend, is de toegerekende renteomslag verlaagd van 2,5% naar 2%. 

Het hierdoor ontstane nadeel op de financieringsfunctie binnen dit deelprogramma wordt opgeheven door 
een voordeel op de diverse taakvelden waarbij evenredig lagere rentellasten voor kapitaalgoederen 
worden doorbelast (per saldo nagenoeg budgettair neutraal). 

In de paragraaf Financiering wordt inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze 
waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. 

  

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 
wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019
BNG 14 - - -

Vitens 89 100 255 -

Huisvuilcentrale * 201 180 180 -

Alliander 958 500 500 -

Totaal 1.262 780 935 -

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 
wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019
Baten 3.203 4.464 4.596 -

Lasten -3.762 -4.760 -4.760 -

Totaal -560 -296 -163 -
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Overige algemene dekkingsmiddelen  
De gemeente rekent rentelasten aan de diverse programma’s toe, zodat die programma’s een integraal 
beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Daarbij wordt ook rente gecalculeerd over 
het werkzame eigen vermogen van de gemeente. Aangezien de gecalculeerde rente over het eigen 
vermogen niet daadwerkelijk betaald hoeft te worden, vloeit deze terug in de gemeentelijke baten. De 
rente over de vrije componenten van het eigen vermogen wordt daarbij als algemeen dekkingsmiddel 
verantwoord. 

Kosten overhead 
 

 
 

Heffing vennootschapsbelasting 

 
 
Per 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor activiteiten waarmee de gemeente deelneemt 
aan het economische verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. De invoering van deze 
vennootschapsbelastingplicht leidt tot een verplichte afdracht over winstgevende activiteiten in de 
toekomst, zoals grondexploitaties.  

Op basis van deze activiteiten zijn voor de boekjaren 2016 (verlies van €  1,6 mln.) en 2017 (verlies van 
€ 6,7 mln.) de aangiftes ingediend. De definitieve aanslagen zijn nog niet ontvangen. Voor het boekjaar 
2018 is er nog geen aangifte ingediend, dit in afwachting van de definitieve cijfers van Omala C.V. die 
onderdeel uitmaken van de aangifte van de gemeente (aandeel Omala in totaalaangifte ± 7%). Er vindt 
met de Belastingdienst (opnieuw) afstemming plaats over de cijfers van Omala.  

Gebaseerd op de cijfers tot en met 2017, daarbij uitgaande van de verwachte toekomstige resultaten en 
rekening houdend met de opgebouwde compensabele verliezen ( € - 8,3 mln.), is de verwachting dat pas 
rond 2027 feitelijk vennootschapsbelasting betaald moet worden.  

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 

wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019

Baten 889 849 849 -

Lasten -27.884 -28.899 -27.925 -

Totaal -26.995 -28.049 -27.076 -

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 
wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

Incidenteel 
gerealiseerd 

2019
Verschuldigde belasting over het boekjaar. Verrekend 
recht verliescompensatie - - - -

Lasten - - - -

Totaal - - - -
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3.3.2 Aanwending onvoorzien 

Onvoorzien  
 
In de primitieve begroting is in cluster 0 Bestuur en ondersteuning een post voor onvoorziene uitgaven 
opgenomen ad € 200.000. In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de 
onvoorziene uitgaven gebracht: 

 

1. Subsidie stichting actie behoud ZH Lelystad. 
De stichting actie behoud ZH Lelystad een subsidiebedrag te verstrekken voor activiteiten in het 
kader van het doel van de stichting op basis van concrete aanvragen voor activiteiten tot een 
maximum van € 10.000,- te dekken uit de begrotingspost College Onvoorzien 2019. 

2. Subsidie stichting Lelystad Airport Moet Door 
De stichting Lelystad Airport Moet Door een incidentele subsidie te verlenen tot een maximum 
van € 20.000,- voor- publieksgerichte- activiteiten in het kader van de doelstelling van de stichting 
en waarvoor de bedragen op basis van een door de stichting aan te leveren overzicht van 
inkomsten en uitgaven voor ondernomen dan wel nog te ondernemen activiteiten beschikbaar 
worden gesteld. Dekking voor € 10.000 ten laste van college onvoorzien 2018 en € 10.000 ten 
laste van college onvoorzien 2019 

3. Aanlichten stadhuis 
In het kader van de campagne “Orange the World” het dak van het stadhuis oranje te verlichten 
en daarvoor € 1.000,- ter beschikking te stellen uit college onvoorzien. 

   

Besloten in 
colleegevergadering 

d.d.
Bedrag

1. Subsidie stichting actie behoud ZH Lelystad 8 januari 2019 10.000                        
2. Subsidie stichting Lelystad Airport Moet Door 15 januari 2019 10.000                        
3. Aanlichten stadhuis 12 november 2019 1.000                          

Totaal 21.000                        
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3.3.3 Incidentele baten en lasten per programma 

Overzicht incidentele baten en lasten  
Hiervoor is reeds op diverse plaatsen via een kolom “incidenteel gerealiseerd in het boekjaar” 
aangegeven dat er sprake was van incidentele baten en lasten. Door de hierna opgenomen vergelijking 
van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de begrotingscijfers ontstaat een (totaal)inzicht 
in de feitelijke afwijking van wat werd begroot en ook in wat alsnog – na einde van het begrotingsjaar - bij 
het opstellen en analyseren van de jaarrekeningcijfers als een incidentele bate dan wel last is 
gesignaleerd. De BBV schrijft voor welke lasten en baten als incidenteel moeten worden gekenmerkt. De 
overzichten hierna zijn dus gebaseerd op deze officiële richtlijnen.  

 

Deze incidentele baten betreffen:  

Begrote incidentele baten: 

 Voorstel 30 uit de begroting Windenergie (inkomsten leges)   €1.400.000 
 
Gerealiseerde incidentele baten:  

 Verkoop (erfpacht)grond      €  1.110.000 
 Deelnemingen        €  1.262.000 

 Bijdragen Flevo Golf resort      €     284.000 

 Grondexploitaties bedrijventerreinen     €  5.800.000 

 Grondexploitaties woningbouw      €17.129.000 

 Extra inkomsten bouwleges      €  1.855.000  
  

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 
wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

2.372 1.400 1.400

- - -

284 - -

5.798 - -

- - -

- - -

- - -

- - -

17.129 - -

1.855 - -

27.438 1.400 1.400

Incidentele baten

0 - Bestuur en ondersteuning

1 - Veiligheid

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

3 -Economie

4 - Onderwijs

5 - Sport, cultuur en recreatie

6 - Sociaal domein

7.  Volksgezondheid en milieu

8 -Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal incidentele baten
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Deze incidentele lasten betreffen de volgende onderdelen: 

Begrote incidentele lasten 
Onttrekkingen uit reserves zijn in principe altijd incidenteel met uitzondering van de onttrekkingen uit de 
egalisatiereserves. De hieraan gerelateerde lasten zijn daarom ook incidenteel. 
 
Gerealiseerde incidentele lasten: 

 Zie de opmerking hierboven bij de begroting +  
 Dotatie voorziening pensioenen wethouders    €  1.349.000 

 Kosten gemaakt voor de verkoop erfpacht    €     376.000 

 Afwaardering gronden uit de grondexploitatie (NIEGG’s en BIE’s)  €  5.313.000 

 Deelnemingen        €       24.000 

 Grondexploitaties bedrijventerreinen     €  3.920.000 

 Voorziening dubieuze debiteuren BUIG     €     374.000 
 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren ZLF    €    -541.000 

 Grondexploitaties woningbouw      €15.533.000 
  

Realisatie 
2019

Begroting 
2019 na 

wijziging

Begroting 
2019 voor 
wijziging

-16.350 -9.337 -936

-38 -38 -

-565 -565 -242

-4.339 -419 -399

-202 -202 -

-50 -50 -312

-4.404 -4.571 -836

-272 -272 -190

-17.163 -1.630 -220

- - -

-43.384 -17.084 -3.135

Incidentele lasten

0 - Bestuur en ondersteuning

1 - Veiligheid

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

8 -Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemene dekkingsmiddelen

Totaal incidentele lasten

3 -Economie

4 - Onderwijs

5 - Sport, cultuur en recreatie

6 - Sociaal domein

7.  Volksgezondheid en milieu
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3.3.4 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

 

 

Dit betreffen alle toevoegingen in de egalisatiereserves (met uitzondering van de egalisatiereserve 
grondexploitaties, deze wordt door de BBV gezien als incidenteel) 

 

Dit betreffen alle onttrekkingen in de egalisatiereserves (met uitzondering van de egalisatiereserve 
grondexploitaties, deze wordt door de BBV gezien als incidenteel) 

  

Toevoegingen aan de reserves
Begroting 
2019 na 

wijziging

Waarvan
structureel

Realisatie 
2019

Waarvan 
structureel

0 - Bestuur en ondersteuning -3.723 -919 -3.723 -919

1 - Veiligheid - - - -

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat -126 - -126 -

3 -Economie -35 - -1.927 -

4 - Onderwijs - - -105 -

5 - Sport, cultuur en recreatie - - - -

6 - Sociaal domein -2.505 - -2.868 -

7.  Volksgezondheid en milieu -209 - -94 -

8 -Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke 
vernieuwing

-381 - -2.012 -

Algemene dekkingsmiddelen - - - -

Totaal toevoegingen aan de reserves -6.979 -919 -10.856 -919

Onttrekkingen aan de reserves
Begroting 
2019 na 
wijziging

Waarvan
structureel

Realisatie 
2019

Waarvan 
structureel

0 - Bestuur en ondersteuning 5.467 3.629 13.340 4.004

1 - Veiligheid 38 - 38 -

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 663 - 565 -

3 -Economie 541 - 419 -

4 - Onderwijs 202 - 202 -

5 - Sport, cultuur en recreatie 102 - 50 -

6 - Sociaal domein 4.218 - 4.571 -

7.  Volksgezondheid en milieu 288 - 272 -

8 -Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke 
vernieuwing

1.638 - 1.630 -

Algemene dekkingsmiddelen - - - -

Totaal onttrekkingen aan de reserves 13.156 3.629 21.088 4.004
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3.3.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)  
 
WNT-verantwoording 2019 Gemeente Lelystad 

De WNT is van toepassing op Gemeente Lelystad. Het voor Gemeente Lelystad toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000, de gemeente Lelystad valt onder 1. Algemeen 
bezoldigingsmaximum. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van 
hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 

 

 

2019 2018 2019 2018

 1/1 - 17/2  1/1 - 31/12  1/10 - 31/12  nvt 

1,0 1,0 1,0

 Ja  Ja  Ja 

 €    18.936      113.136  €    29.848  €             -   

 €      2.659 18.204        €      4.942  €             -   

Subtotaal  €    21.594  € 131.340  €    34.790  €             -   

 €    25.512  € 189.000  €    48.899  € 189.000 

 €             -    €             -   

 €          21.594  €       131.340 

 nvt nvt  nvt nvt

 nvt nvt  nvt nvt

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

A. Schepers

Gemeente secretaris

Totaal bezoldiging

N. Versteeg

Gemeente secretaris
Wet normering topinkomens 

2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Functiegegevens

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Beloningen betaalbaar op termijn

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

2019 2018 2019 2018

 1/1 - 31/12  1/1 - 31/12  3/1 - 17/2  nvt 

1,0 1,0 1,0

 Ja  Ja  Ja 

 €    91.043  €     86.310  €     10.314  €              -   

 €    16.212  €     15.156  €       1.760  €              -   

Subtotaal  € 107.254  €   101.466  €     12.074  €              -   

 € 194.000  €   189.000  €     24.449  €   189.000 

 €             -    €              -    €              -    €              -   

 €       107.254  €         101.466  €           12.074  €                    -   

 nvt  nvt  nvt  nvt 

 nvt  nvt  nvt  nvt 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

 Griffier

H.F. Riepma

Waarnemend griffier

N.A. Mosterman

Totaal bezoldiging

Wet normering topinkomens 
2019

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Functiegegevens

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Beloningen betaalbaar op termijn

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

 

Wet normering topinkomens 2019

2019 2018

Functiegegevens

21-1 t/m 10-10

10 0

€ 187 € 182

€ 233.800 € 0

€ 163.750 € 0

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging, exclusief BTW

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

N. van den Bergh

Algemeen directeur / Gemeente secretaris

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Maxima op basis van de normbedragen per maand

€ 163.750

n.v.t.Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Individueel toepasselijk maximum 
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

€ 179.520

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 163.750
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3.4 Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 

In het algemeen geldt dat een budgetafwijking die betrekking heeft op bestaand beleid en tijdig is gemeld 
aan de raad, rechtmatig is. De afwijking wordt bij goedkeuring door de raad, ook rechtmatig als deze niet 
tijdig is gemeld, maar exogeen, ontontkoombaar en/of onvoorzien is. Afwijkingen die niet tijdig zijn gemeld 
en/of niet passen in het beleid zijn onrechtmatig. De begrotingsafwijkingen van minimaal 0,1 miljoen euro 
worden toegelicht.  

 

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0. Bestuur en ondersteuning 3.741 -14.215 -10.474 4.928 -19.574 -14.646 -1.187 5.359 4.172
1.  Veiligheid 91 -7.786 -7.696 169 -7.804 -7.635 -78 18 -60
2.  Verkeer, vervoer en waterstaat 3.588 -22.639 -19.051 3.900 -22.484 -18.584 -312 -154 -466
3. Economie 15.843 -19.351 -3.508 6.211 -7.530 -1.319 9.632 -11.821 -2.189
4.  Onderwijs 4.760 -17.307 -12.547 5.121 -17.525 -12.404 -361 218 -143
5.  Sport, cultuur en recreatie 816 -19.283 -18.466 897 -18.607 -17.710 -81 -675 -756
6.  Sociaal domein 38.932 -124.967 -86.036 39.199 -127.162 -87.962 -268 2.194 1.926
7.  Volksgezondheid en milieu 2.398 -20.696 -18.298 961 -21.295 -20.334 1.436 599 2.035
8. VHROSV 17.931 -23.290 -5.358 17.414 -24.930 -7.516 517 1.640 2.158
Subtotaal programma's 88.099 -269.533 -181.434 78.800 -266.911 -188.111 9.299 -2.622 6.677
Lokale heffingen 45.128 - 45.128 47.528 - 47.528 -2.401 - -2.401
Algemene uitkeringen 157.452 - 157.452 153.514 - 153.514 3.938 - 3.938
Dividend 780 - 780 1.262 - 1.262 -482 - -482
Saldo financieringsfunctie 270 - 270 297 - 297 -27 - -27
Overige algemene dekkingsmiddelen - - - - - - - - -
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 203.630 - 203.630 202.602 - 202.602 1.028 - 1.028
Kosten overhead 849 -28.899 -28.049 889 -27.884 -26.995 -40 -1.014 -1.054
Heffing vennootschapsbelasting - - - - - - - - -
Totaal saldo baten en lasten 292.578 -298.432 -5.853 282.291 -294.795 -12.504 10.287 -3.637 6.651
0. Bestuur en ondersteuning 5.467 -3.723 1.744 13.340 -3.723 9.617 -7.874 - -7.874
1.  Veiligheid 38 - 38 38 - 38 - - -
2.  Verkeer, vervoer en waterstaat 663 -126 536 565 -126 439 98 - 98
3. Economie 541 -35 506 419 -1.927 -1.508 122 1.892 2.014
4.  Onderwijs 202 - 202 202 -105 97 - 105 105
5.  Sport, cultuur en recreatie 102 - 102 50 - 50 52 - 52
6.  Sociaal domein 4.218 -2.505 1.713 4.571 -2.868 1.704 -353 363 10
7.  Volksgezondheid en milieu 288 -209 79 272 -94 178 15 -115 -99
8. VHROSV 1.638 -381 1.257 1.630 -2.012 -382 8 1.631 1.640
Subtotaal mutaties reserves 13.156 -6.979 6.177 21.088 -10.856 10.232 -7.931 3.877 -4.055
Gerealiseerde resultaat 305.734 -305.410 324 303.379 -305.651 -2.272 2.356 240 2.596

Raming begrotingsjaar Realisatie begrotingsjaar Begrotingsafwijking
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Analyse begrotingsafwijkingen  
 

 

 
 
 

Cluster
(bedragen x €1.000)

Financiele analyse op hoofdlijnen Afwijking

0. Bestuur en ondersteuning 1 Dotatie voorziening pensioenen wethouders -1.349
2 Verkoop (erfpacht)grond 734
3 Toegerekende rentelasten -1.083
4 Centrale personeelsbudgetten 430
5 Juridisch advies -215
6 Personele kosten 417
7 Deelnemingen 503
8 Rentelasten kort en langlopende geldleningen 1.533
9 OZB woningen / niet woningen 324

10 Opbrengst parkeren -225
11 Vrijval reserves 495
12 Onvoorzien en taakstellingen 900
13 Uitkeringen gemeentefonds -3.975
14 Ontrekking Jeugd - reserve sociaal domein 2.479
15 Niet toegelichte kleine verschillen 824

1.  Veiligheid 16 Veiligheidsregio -283
17 Niet toegelichte kleine verschillen 360

2.  Verkeer, vervoer en waterstaat 18 Energie openbare verlichting -171
19 Bijdragen Flevo Golf Resort 284
20 Niet toegelichte kleine verschillen 256

3. Economie 21 Personele kosten 150
22 Niet toegelichte kleine verschillen -60

4.  Onderwijs 23 Gebouwen onderwijshuisvesting 200
24 Leerlingenvervoer -252
25 Niet toegelichte kleine verschillen 90

5.  Sport, cultuur en recreatie 26 Groenonderhoud 544
27 Niet toegelichte kleine verschillen 160

6.  Sociaal domein 28 Wmo - Bijstelling rijksbijdrage en post onvoorzien 926
29 Wmo - Rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen -1.410
30 Wmo - Huishoudelijke ondersteuning Zin en Pgb -1.031
31 Wmo - Eigen bijdragen 199
32 Wmo - Beschermd wonen -312
33 Wmo - Onttrekking reserve sociaal domein 435
34 Wmo - Ggz problematiek in de wijk 314
35 Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen 246
36 Minimabeleid -337
37 Uitvoering BBZ 193
38 Bedrijfsvoering Zelfstandigenloket Flevoland -183
39 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren ZLF 541
40 BUIG - Rijksbijdrage -183
41 BUIG -Bijstandsuitkeringen 1.741
42 BUIG - Terugvorderingen uitkering en Voorziening dubieuze debiteuren -950
43 BUIG - Uitvoeringskosten -209
44 Wet sociale werkvoorziening 373
45 Reintegratie - Bijstelling rijksbijdrage 157
46 Reintegratie - Aandeel Werkbedrijf Lelystad 350
47 Reintegratie - Personele kosten 460
48 Reintegratie - Niet toegelichte kleine verschillen 182
49 Jeugd - Overig boven lokaal -2.528
50 Jeugd - PGB 643
51 Jeugd - Personele kosten 161
52 Jeugd - Overig maatwerk -1.275
53 Jeugd - Jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) -261
54 Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen -97
55 Niet toegelichte kleine verschillen -83
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Hiervoor is ook reeds per programma en voor de algemene dekkingsmiddelen ingegaan op de verschillen 
tussen de realisatie en de begrotingscijfers voor en na wijziging. Bij dit totaaloverzicht wordt aanvullend 
nog de volgende toelichting gegeven:  

0. Bestuur en ondersteuning 

1. Dotatie aan pensioenen wethouder 
Een incidenteel nadeel van €1.349.000 ten opzichte van de begroting in verband met een verplichte 
dotatie aan de voorziening wethouderpensioenen. De voorziening dient op de balans de omvang te 
hebben die de actuele waarde van de pensioenverplichting vertegenwoordigt. Deze pensioenverplichting 
is gebaseerd op individuele overdrachtswaarden van de wethouderpensioenen en worden in hoge mate 
bepaald door de te hanteren rekenrente. In de Staatscourant van december 2019 is deze rekenrente 
neerwaarts bijgesteld (van 1,577% op 1 januari 2019 tot 0,29% op 1 januari 2020). Het directe gevolg 
hiervan is dat de aan te houden voorziening moet worden opgehoogd om de omvang van de voorziening 
naar de actuele waarde van de pensioenverplichting te brengen. 

2. Verkoop (erfpacht) grond 
Afwikkeling van de boekwaarden en de verkoopopbrengsten van erfpachtgronden waarvan het bloot 
eigendom verkocht is en de verkoopopbrengst van grond. Het betreft onder meer de locaties Bronsweg 
17 en Tjalk 15-01. Voorgesteld zal worden om de opbrengst onder aftrek van de boekwaarde (per saldo 
€734.000) conform bestendige gedragslijn te storten in de egalisatiereserve Grondexploitaties. 

3. Toegerekende rentelasten 
Het BBV schrijft voor dat investeringen worden geactiveerd op de balans en dat de kapitaallasten in de 
vorm van rente en afschrijving jaarlijks in de begroting worden opgenomen binnen de inhoudelijke 
taakvelden. Het interne rentepercentage wordt gebruikt om de daadwerkelijk betaalde rentelasten, zoals 
begroot op taakveld 0.5 treasury, toe te kunnen rekenen aan de inhoudelijke taakvelden. In de begroting 
2019 werd uitgegaan van een intern rentepercentage van 1%, daar waar de realisatie in de praktijk 
uitkomt op een lager percentage van 0,66%. Het BBV schrijft voor dat dit percentage aangepast moet 
worden, wat resulteert in een voordeel van €149.000 op de aan dit taakveld toegerekende rentelasten. 
Binnen taakveld 0.5 Treasury is er sprake van een dienovereenkomstig nadeel, waarmee deze wijziging 
op rekeningbasis een budget neutrale uitwerking heeft. 

4. Centrale personeelsbudgetten 
Op basis van de voorschriften uit het BBV worden diverse personeelsbudgetten met ingang van 2019 
centraal begroot binnen dit taakveld. Voorheen werden deze budgetten op begrotingsbasis toegerekend 
aan de overige taakvelden. Binnen de realisatie is een deel van deze kosten nog verantwoord binnen de 
overige taakvelden, met als indirect gevolg een onder-uitputting binnen deze centrale budgetten. Het gaat 
hierbij om een incidenteel voordeel van €281.000 op het centrale opleidingsbudget en een incidenteel 
voordeel van €267.000 op het budget voor voormalig personeel. Met ingang van 2020 wordt de slag 
gemaakt om ook de realisatie binnen dit taakveld te laten landen. 

  

7.  Volksgezondheid en milieu 56 Inzamelen afvalstoffen -379
57 Projectkosten "Nieuwe inzamelen" -203
58 Verbrandingsbelasting -282
59 Hogere inkomsten afvalstoffenheffing 272
60 Inkomsten Windplan blauw -1.263
61 Niet toegelichte kleine verschillen 67

8. VHROSV 62 Planschade groene velden -3.650
63 Bouwleges 1.855
64 Niet toegelichte kleine verschillen -147

Totaal afwijkingen -2.596
324

Gerealiseerd rekening resultaat 2019 -2.272
Begroot saldo
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5. Juridisch advies 
Een structureel nadeel van €215.000 ten opzichte van de begroting op het gebied van juridisch advies. 
In de praktijk blijkt het noodzakelijk te zijn om op onderdelen specifieke juridische expertise in te 
schakelen. Deze overschrijding is in de afgelopen jaren structureel van karakter geworden. In aanloop 
naar de kadernota en begroting 2021 - 2024 en verder wordt bezien op welke wijze met deze structurele 
afwijking zal worden omgegaan. 

6. Personele kosten 
Een incidenteel voordeel van €417.000 ten opzichte van de begroting door lagere personele kosten. 
Voornaamste verklaring is dat vooruitlopend op de transitie naar de Cloud een deel van de beschikbare 
vacatureruimte op het gebied van informatiemanagement en automatisering in 2019 niet is ingevuld. Na 
voltooiing van deze transitie zal er meer gebruik worden gemaakt van outsourcing en minder van 
personeel. Op structurele basis betekent dit dat de vrijvallende personele kosten dan ingezet zullen 
worden ter dekking van de bijbehorende kosten. 

7. Deelnemingen 
De dividendinkomsten uit de deelneming Alliander vallen incidenteel hoger uit als gevolg van de verkoop 
van dochteronderneming Allego. Dit resulteert in een incidenteel voordeel ter grootte van €482.000 ten 
opzichte van de begrote inkomsten. 

8. Rentelasten kosten langlopende geldleningen 
De te betalen rentelasten behorende bij leningen met een looptijd langer dan één jaar vallen lager uit dan 
oorspronkelijk begroot. Door het actief sturen op de kasgeldlimiet en het gunstig herfinancieren van 
hoogrentende langlopende leningen is een voordeel ontstaat ter grootte van €1.161.000 ten opzichte van 
de begroting. In de programmabegroting 2020 - 2023 is het beschikbare budget in de meerjarenraming 
structureel naar beneden toe bijgesteld. 

9. OZB woningen. Niet woningen 
De verdeling van de totale ozb inkomsten naar ozb woningen (taakveld 0.61) en  ozb niet woningen 
(taakveld 0.62) is in de begroting 2019 niet juist opgenomen. Hierdoor staat een vertekend beeld in deze 
verantwoording. In de decembernotitie 2020 zal een voorstel worden gedaan om de begroting hierop aan 
te passen. Per saldo is de realisatie op de baten €412.000 voordelig. Dit voordeel wordt vooral 
veroorzaakt door nieuwbouwactiviteiten die hebben plaatsgevonden.  

10. Opbrengst parkeren 
De baten vallen lager uit dan begroot als gevolg van achterblijvende opbrengsten door het faillissement 
van het ziekenhuis en terugloop van de bezoekaantallen van het Stadshart. 

11. Vrijval reserves 
Conform de besluitvorming in de vastgestelde Nota reserves en voorzieningen 2019, zijn een 2 tal 
reserves ten gunste van het algemeen resultaat vrijgevallen. 

12. Onvoorzien en taakstelling 
Het budget voor onvoorzien bedroeg in 2019 €200.000. Dit budget is bedoeld voor het opvangen van 
onvoorzienbare, onvermijdbare en onuitstelbare lasten die ten tijde van het opstellen van de begroting 
2019 nog niet konden worden voorzien. Er is in totaal €21.000 ingezet, wat resulteert in een voordeel ten 
opzichte van de begroting ter grootte van €179.000. Met het vaststellen van de begroting 2020 - 2023 is 
besloten het budget voor onvoorzien met €100.000 te verlagen. 

13. Uitkeringen gemeentefonds 
De algemene uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds is €4.294.000 lager uitgevallen 
dan oorspronkelijk was begroot. De verklaring voor deze afwijking is tweeledig. Aan de ene kant zorgt de 
onderbesteding op de rijksbegroting in 2018 en 2019 ervoor dat gemeenten in de loop van 2019 alsnog 
mee 'de trap af' moesten. Voor Lelystad resulteert dit in een nadeel ten opzichte van de begroting ter 
grootte van afgerond €2 miljoen. Aan de andere kant blijkt de ruimte onder het plafond van het BTW 
compensatiefonds veel lager te liggen dan vorig jaar nog werd voorzien in de mei- en septembercirculaire. 
De begrote toevoeging aan de algemene uitkering viel daarmee eveneens afgerond €2 miljoen lager uit 
dan begroot. De raad is hierover geïnformeerd via een separate informatienota en de 
begrotingsmonitoren.   
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In de decembercirculaire 2019 zijn een vijftal decentralisatie uitkeringen beschikbaar gesteld aan de 
gemeente. Op begrotingsbasis kon geen rekening gehouden worden met deze rijksbijdragen, wat maakt 
dat er nu een voordeel optreedt ter grootte van €320.000. Deze middelen zijn echter beschikbaar gesteld 
met een bepaald doel, wat maakt dat bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 wordt 
voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering in 2020. Het gaat om de volgende 
bedragen:  

 €57.406 - decentralisatie uitkering Energieloket 

 €35.000 - decentralisatie uitkering Pilot Sinti en Roma 
 €202.101 - decentralisatie uitkering Transitievisie warmte 

 €9.997 - decentralisatie uitkering Wijkaanpak 

 €15.000 - decentralisatie uitkering MKBA Lelystad next level 
14. Onttrekking jeugd – Reserve sociaal domein 

De reserve sociaal domein is in het verleden gevormd vanuit de overgehevelde rijksmiddelen voor het 
sociaal domein. Zoals zichtbaar wordt in de realisatiecijfers van de Jeugdhulp en de Wmo was er in 2019 
sprake van een tekort. De reserve sociaal domein dient ter afdekking van deze tekorten en de resterende 
middelen die beschikbaar zijn binnen deze reserve worden onttrokken ten gunste van het 
rekeningresultaat 2019. Dit resulteert binnen dit taakveld in een 'voordeel' ten opzichte van de begroting 
ter grootte van €2.479.000. 

15. Niet toegelichte kleine verschillen 
Deze worden niet toegelicht. 

1. Veligheid 

16. Veiligheidsregio 
Door een wijziging in de begroting van de Veiligheidsregio is de bijdrage verhoogd van 4,4 miljoen naar 
4,8 miljoen (totale regionale begroting bedraagt 21 miljoen euro). Deze verhoging komt door de jaarlijkse 
loon- en prijscompensatie en extra kosten voor het programma Brandweer (maatregelen om te kunnen 
voldoen aan de wettelijke eisen). 

17. Niet toegelichte kleine verschillen 
Deze worden niet toegelicht. 

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 

18. Energie openbare verlichting 
In de afgelopen jaren is er sprake van stijgende energieprijzen. Deze is niet meer op te vangen door 
toepassing van ledverlichting en energiezuinige lampen binnen de huidige begroting. Via de Kadernota 
is de begroting hiervoor met ingang van 2020 structureel aangepast met €150.000. 

19. Bijdrage Flevo Golf Resort 
In 2019 zijn bijdragen voor 25 gerealiseerde woningen ontvangen van Flevo Golf Resort BV voortvloeiend 
uit de grondaanbieding van 8 november 2000. Volgens besluitvorming in 2000 was deze bijdrage ooit 
bedoeld als onderdeel van de realisatie parkeren kust. Volgens de contractvoorwaarden wordt de bijdrage 
betaald door de project ontwikkelaar bij verkoop van woningen. De bijdrage staat niet begroot omdat het 
niet in te schatten is wanneer en in welke aantallen de woningen worden gerealiseerd.  

20. Niet toegelichte kleine verschillen 
Deze worden niet toegelicht. 

3. Economie 

21. Personele kosten 
Als gevolg van moeilijk vervulbare vacatures is er een incidenteel voordeel ontstaan op het vlak van 
personele kosten. 

22. Niet toegelichte kleine verschillen 
Deze worden niet toegelicht. 
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4. Onderwijs 

23. Gebouwen onderwijshuisvesting 
Ondanks het voordeel op de lasten doordat de interne rente op de investeringen lager was dan begroot 
(begroot 1%, werkelijk 0,66%), is er door een hoger onderhoud aan de scholen en MFA's als gevolg van 
o.a. een onverwachte dakrenovatie van de Borg en meer schades tijdens de forse regenbuien van 2019, 
meer besteed dan begroot. De baten vallen mee, doordat o.a. de bijdrages voor het gebruik van de 
ruimten in de Dukdalf en de Zuiderzeewijk meevielen en er ook meer bijdrages vanuit de schoolbesturen 
is ontvangen. Alleen al  voor Warande werd € 47.000 meer ontvangen dan begroot. 

24. Leerlingen vervoer 
In de afgelopen jaren is het budget leerlingenvervoer onder druk komen te staan. Door het teruglopend 
budget, de verplichte indexeringen en een toename van het aantal leerlingen in het vervoer en het feit 
dat het een open einderegeling betreft konden we in 2019 niet binnen het budget blijven. Bij de 
programmabegroting 2020-2023 is op grond van deze ontwikkelingen extra middelen aan het budget 
toegevoegd om deze meer reëel te maken. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn tot nieuwe bezuinigingen. Er zal opnieuw een verplichte indexering doorgevoerd 
worden in de kosten voor het leerlingenvervoer.  

25. Niet toegelichte kleine verschillen 
Deze worden niet toegelicht. 

5. Sport, cultuur en recreatie 

26. Groenonderhoud 
Als gevolg van capaciteitsproblemen zijn resultaatverplichtingen in het groenonderhoud niet gehaald en 
ook niet betaald. 

27. Niet toegelichte kleine verschillen 
Deze worden niet toegelicht. 

6. Sociaal domein 

28. Wmo - Bijstelling rijksbijdrage en post onvoorzien 
In het Programmaplan Sociaal Domein onderdeel Wmo 2019 is rekening gehouden met een neerwaartse 
bijstelling van de rijksbijdrage van €200.000. In de septembercirculaire 2019 bleek dat er wel sprake was 
van een neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage, maar eveneens werd de loon- en prijscompensatie 
toegevoegd. Per saldo was hierdoor geen sprake van een neerwaartse bijstelling, maar een positieve 
bijstelling van €445.000. De bijstelling van de rijksbijdrage is daarmee €645.000 voordeliger dan 
verwacht. 

In het genoemde Programmaplan werd daarnaast nog uitgegaan van een post onvoorzien. Op deze post 
wordt geen specifiek beroep gedaan wat een voordeel oplevert van €281.000 die bij het totaalresultaat 
van de Wmo betrokken wordt. 

29. Wmo - Rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen 
De realisatiecijfers voor het gebruik van rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen zijn verdeeld 
over taakveld 6.6 en 6.71 opgenomen i.v.m. de splitsing tussen pgb en zin. Op totaalniveau (zin en pgb) 
is er sprake van een overschrijding van het budget van €1.423.000.  

De raad is gedurende 2019 via de reguliere cyclus geïnformeerd dat er een toename zichtbaar is in de 
kosten. Het gebruik van hulpmiddelen neemt toe en er is sprake van stijgende kosten voor 
woningaanpassingen. Als oorzaken hiervan wordt gezien de invoering van het abonnementstarief 
waarvan een aanzuigende werking uit gaat alsook de verdere vergrijzing en het feit dat ouderen steeds 
langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast zijn er vaker relatief duurdere woningaanpassingen doordat 
een passende andere woning moeilijk gevonden kan worden door krapte op de woningmarkt. Er wordt 
daarbij overigens steeds gezocht naar de goedkoopste adequate oplossing. 

Ondanks een verhoging van het budget in 2019 ten opzichte van 2018, is het budget ontoereikend om de 
toename in het gebruik op te vangen.  
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30. Wmo - Huishoudelijke ondersteuning Zin en Pgb 
Het gebruik van huishoudelijke ondersteuning (zin en pgb) is sterk toegenomen. De raad is over deze 
ontwikkeling eind mei 2019 geïnformeerd via een separate informatienota.  De toename wordt - naast 
vergrijzing en extramuralisering - mede veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief per 01-
01-2019. De uitgaven stijgen hierdoor en komen aanzienlijk hoger uit dan het bedrag dat hiervoor is 
gereserveerd. De uiteindelijke overschrijding komt uit op €1.030.855. 

31. Wmo - Eigen bijdragen 
De inkomensafhankelijke eigen bijdrage is per 01-01-2019 door de rijksoverheid losgelaten. Iedere 
gebruiker van Wmo maatwerkvoorzieningen betaalt in 2019 een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 
persoon per vier weken. Deze stelselwijziging leidt onder andere tot minder inkomsten voor gemeenten. 
Voor 2019 gingen we er vanuit dat de inkomsten uit eigen bijdrage/abonnementstarief zouden halveren 
ten opzichte van 2018. Deze verwachting lijkt reëel. Omdat er in 2019 ook nog eigen bijdragen met 
betrekking tot 2018 zijn ontvangen ontstaat in 2019 een (incidenteel) voordeel ondanks lagere 
ontvangsten over het lopende jaar. 

32. Wmo - Beschermd wonen 
In de decembernotitie 2019 is besloten de verwachte afrekening Beschermd Wonen, die vanuit 
centrumgemeente Almere met betrekking tot 2019 ontvangen wordt, mee te nemen naar 2020. De 
prognose was dat deze afrekening €725.000 bedroeg, maar uit een recentere kwartaalrapportage van 
centrumgemeente Almere is de bijgestelde verwachting een ontvangst van €1.037.000. Dit volledige 
bedrag wordt meegenomen naar 2020, zodat een afwijking van €312.000 ontstaat. De afrekening vanuit 
de gemeente Almere zal worden onder andere ingezet voor de beweging naar extramuralisering zoals 
bijvoorbeeld projecten als GGZ in de wijk. De hieraan gerelateerde activiteiten vinden plaats binnen dit 
taakveld. Deze mutatie hangt samen met hetgeen verantwoord is binnen taakveld 6.81 onder "Beschermd 
Wonen". 

33. Wmo - Onttrekking reserve sociaal domein 
Gedurende 2019 is de raad via de reguliere cyclus geïnformeerd dat de lasten van de Wmo hoger zouden 
vallen dan het beschikbare budget. Ultimo 2019 is om deze reden een beroep op de risicoreserve sociaal 
domein gedaan. In totaal is €434.994 aan deze reserve onttrokken voor de Wmo. Tezamen met het 
onderdeel Jeugd welke €2.479.006 aan de reserve heeft onttrokken is hiermee de reserve sociaal domein 
volledig aangewend. 

34. Wmo - Ggz problematiek in de wijk 
Van de beschikbare middelen is een subsidie verstrekt voor de inloopvoorziening ggz. Op de lasten is de 
afwijking nihil.   

Aan de batenkant is rekening gehouden met een afrekening vanuit centrumgemeente Almere met 
betrekking tot 2019. Verwacht was een afrekening van €725.000 te ontvangen, maar uit een meer recente 
kwartaalrapportage van centrumgemeente Almere is de bijgestelde verwachting een ontvangst van 
€1.037.000. Dit leidt tot een gunstige afwijking van €312.000. Conform de decembernotitie is het totale 
bedrag gestort in de reserve beschermd wonen en terug te vinden op taakveld 6.71. 

35. Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen 
Deze worden niet toegelicht. 

36. Minimabeleid 
Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke bijzondere kosten voor inwoners die niet in staat 
zijn deze kosten zelf te voldoen. Er is hierop voor €159.000 meer beroep gedaan. Daarnaast blijven de 
geraamde baten uit opgelegde terugvorderingen achter op de verwachtingen. Een terugvordering 
ontstaat voornamelijk door het verstrekken van leenbijstand. Deze twee redenen zorgen voor een 
budgetoverschrijding op het onderdeel minimabeleid / inkomensondersteuning van totaal is €337.000. 

37. Uitvoering BBZ 
"De onderdelen Uitvoering Bbz en bedrijfsvoering ZLF moeten in relatie met elkaar bekeken worden 
omdat allen het Zelfstandigenloket Flevoland betreffen. Per saldo sluit het ZLF het jaar af met een 
voordeel van €458.000. Zie hieronder een toelichting. 

Bbz: zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf 
bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening 
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zelfstandigen (Bbz). De Bbz is een open einde regeling. In 2019 zijn meer rentedragende leningen 
verstrekt. De lasten voor de bruto uitkeringen levensonderhoud maar ook het beroep op de 
schuldhulpverlening door zelfstandigen zijn daarentegen lager. Per saldo leidt dit tot een lagere last. Wel 
is meer rijksbijdrage met betrekking tot 2019 ontvangen. Per saldo sluit de uitvoering van de Bbz met een 
voordeel van €641.000. 

Bedrijfsvoering ZLF: de lasten voor de deelnemende gemeenten worden in rekening gebracht, zo ook de 
bijdrage van Lelystad. Zowel de lasten als baten lagen op een hoger niveau als gevolg van een hoger 
activiteitenniveau dan verwacht. Per saldo is sprake van een voordeel van €144.000. 

38. Bedrijfsvoering Zelfstandigenloket Flevoland 
Deze wordt bij punt 38. Uitvoering BBZ toegelicht. 

39. Vrijval dubieuze debiteuren ZLF 
Jaarlijks wordt er een berekening gemaakt om de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren ZLF te 
bepalen. De berekening 2019 van de voorziening komt uit op € 1.175.649,15. Het saldo boven het 
benodigde bedrag valt daarom vrij in het resultaat. 

40. BUIG – Rijksbijdrage 
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de 
uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende 
ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS). De rijksbijdrage is bij de definitieve 
vaststelling in oktober 2019 naar beneden bijgesteld. De oorzaak hiervan is de landelijke trend van 
dalende klantenaantallen, die ook lokaal zichtbaar is. De bijstelling betekent een nadeel van €183.173 
ten opzichte van de begroting.  

41. BUIG -Bijstandsuitkeringen 
In de begroting 2019 is uitgegaan van een gemiddeld aantal klanten van 2.350 (inclusief LKS klanten) 
met een gemiddelde prijs van ca. €14.200,- per klant (bron: Ministerie SZW). Totaalbedrag verwachte 
uitkeringslast €33.158.503,-. Gedurende 2019 is reeds gemeld dat het aantal klanten lager uitvalt in 2019. 
De instroom van het aantal klanten is gedaald terwijl de uitstroom op peil is gebleven. De gemiddelde 
prijs stijgt parallel van €14.200 naar €14.450 per klant (bron: Ministerie SZW). De realisatie 2019 is 
gemiddeld 2.121 klanten exclusief LKS met een gemiddelde prijs van ca. €14.350 en er is €982.904 
loonkostensubsidie verstrekt. Het totale voordeel op de BUIG uitkeringen bedraagt hiermee €1,74 mln. 

42. BUIG - Terugvorderingen uitkering en Voorziening dubieuze debiteuren 
Het aantal opgelegde terugvorderingen is in 2019 lager dan werd verwacht. Het risico van de 
oninbaarheid van deze en eerder opgelegde vorderingen is afgedekt door de ophoging van het saldo van 
de voorziening dubieuze debiteuren. Met deze extra storting is het toekomstige risico van het financieel 
op kunnen vangen van het verwachte oninbare deel op de vorderingen debiteuren in het sociale domein 
beperkt. Het lager aantal terugvorderingen kan onder meer verklaard worden door toenemende aandacht 
voor fraudepreventie, wat wordt bevestigd door een besparing vanwege niet toegekende uitkeringen. 

43. BUIG – Uitvoeringskosten 
De werkelijke personele kosten binnen het sociaal domein (cluster 6) zijn gedurende 2019 anders 
geweest dan begroot hierdoor ontstaan binnen dit cluster op verschillende taakvelden grotere afwijkingen 
die niet los van elkaar gezien kunnen worden. In 2020 zal de structurele doorwerking bekeken worden en 
de benodigde technische wijzigingen in de begroting worden doorgevoerd. 

44. Wet sociale werkvoorziening 
De GR IJsselmeergroep voert (o.a. voor de gemeente Lelystad) de WSW uit. Zij ontvangt hiervoor de 
rijksbijdrage die de deelnemende gemeenten ontvangen alsook een bijdrage per gemeente voor 
uitvoeringskosten. Deze laatste wordt bepaald op basis van het aantal sw-ers per deelnemende 
gemeente. Nu instroom in de WSW niet meer mogelijk is en er nog wel enige uitstroom plaatsvindt, daalt 
het aantal sw-ers. Met deze daling, neemt ook de te betalen ambtelijke bijdrage voor de GR 
IJsselmeergroep af en dit leidt tot lagere lasten in  2019. 

Daarnaast is er in de programmabegroting 2018-2021 voor het jaar 2019 €215.000 aan de begroting 
toegevoegd om een eventueel tekort op de WSW bij de GR IJsselmeergroep op te vangen. De Wsw 
wordt de komende jaren namelijk afgebouwd en dit gebeurt financieel sneller dan de geprognosticeerde  
afname van het aantal medewerkers binnen de Wsw. Dit zorgt - naast de jaarlijkse krimpende bijdrage 
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per gerealiseerde arbeidsplaats (uitgedrukt in arbeidsjaren) - voor financiële uitdagingen. In 2019 kan de 
GR IJsselmeergroep het tekort nog via het eigen vermogen opvangen zodat een extra bijdrage vanuit de 
gemeenten en daarmee beroep op deze middelen niet nodig is. 

Genoemde twee redenen leiden tezamen tot een voordeel op de uitvoeringslasten van €373.000 van de 
WSW. 

45. Re-integratie - Bijstelling rijksbijdrage  
De mei- en septembercirculaire 2019 resulteren in een positieve bijstelling van de rijksbijdrage voor re-
integratie die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds. Deze middelen zijn aan het budget 2019 
toegevoegd. Door de onzekerheid bij aanvang van 2019 over de omvang van deze middelen, zijn deze 
niet meegenomen in het Programmaplan Sociaal domein onderdeel Participatie waardoor hier geen 
uitgaven tegenover staan. 

46. Re-integratie - Aandeel Werkbedrijf Lelystad  
Door het Werkbedrijf Lelystad (WBL) is binnen de toeleiding naar werk op onderdelen minder uitgegeven 
dan in het Programmaplan sociaal domein onderdeel Participatie 2019 is beschreven. Binnen een aantal 
projecten kon het verwachte aantal kandidaten niet worden gehaald. Daarnaast is een minder groot 
beroep gedaan op de maatwerkvoorzieningen en de werkgeversbijdrage. Tot slot had het Werkbedrijf 
Lelystad een schuld aan een partij welke in 2019 definitief failliet is verklaard door de curator zonder dat 
de schuld bij het WBL is opgeëist. Deze vrijval is door het Werkbedrijf terugbetaald aan de gemeente. Al 
deze factoren tezamen levert een voordeel op van €350.000. 

47. Re-integratie - Personele kosten  
Binnen dit taakveld is er sprake geweest van vacatures. Daarnaast zijn werkelijke personele kosten 
binnen het sociaal domein (cluster 6) gedurende 2019 anders geweest dan begroot hierdoor ontstaan 
binnen dit cluster op verschillende taakvelden grotere afwijkingen die niet los van elkaar gezien kunnen 
worden. In 2020 zal de structurele doorwerking bekeken worden en de benodigde technische wijzigingen 
in de begroting worden doorgevoerd. 

48. Re-integratie - Niet toegelichte kleine verschillen 
Deze worden niet toegelicht. 

49. Jeugd - Overig boven lokaal 
Het tekort wordt veroorzaakt door een nadeel op jeugdhulp met verblijf.  Bij een aantal gemeenten, 
waaronder Lelystad, blijkt lokaal veel meer maatwerk jeugdhulp met verblijf te zijn afgegeven in 2018 dan 
meegenomen in de regionale aanbestedingsprocedure voor de lumpsum bekostiging vanaf 2019.  
Daardoor is sprake van een nadeel over 2019.  Het regionaal budget en de individuele inleg per gemeente 
zal op basis van deze gecorrigeerde gegevens per 2020 worden herijkt.  In de begroting 2020 is hierop 
reeds – in belangrijke mate - geanticipeerd. 

50. Jeugd – PGB 
Er wordt gestuurd op een afname van PGB; deze afname komt vervolgens wel (deels) terug in de stijging 
genoemd onder 2. Beide moeten dan ook in samenhang worden bezien. 

51. Jeugd - Personele kosten 
De onderschrijding op personele kosten wordt veroorzaakt door het niet invullen en toerekenen van 
contract- en leveranciersmanagement. M.i.v. 2020 wordt hieraan invulling gegeven. 

52. Jeugd - Overig maatwerk 
Overig maatwerk jeugd: Door verstopping in de keten (wachtlijsten bij o.a. Veilig Thuis en Raad voor de 
Kinderbescherming) blijven zaken langer liggen in het lokale veld en JGT. De werkdruk bij het JGT leidt 
ertoe, dat meer jongeren extern verwezen worden naar begeleiding/behandeling bij een 
jeugdhulpaanbieder i.p.v. zelf oppakken door het JGT. 

53. Jeugd - Jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) 
Er zijn meer kinderen met een jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregel dan was voorzien. 
Dit levert een nadeel op de lasten op. 

54. Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen 
Deze worden niet toegelicht.  
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55. Niet toegelichte kleine verschillen 
Deze worden niet toegelicht.  

 

7. Volksgezondheid en milieu 

56. Inzamelen afvalstoffen 
De hogere lasten in de verwerking van afvalstoffen komen voort uit de afkeur van partijen PMD. Bewoners 
scheiden onvoldoende het afval bij verzamelcontainer waardoor er meer partijen PMD worden afgekeurd. 
Daar waar een opbrengst voor deze grondstof werd verwacht, zijn er kosten gerekend voor de verwerking 
van deze afgekeurde partijen als restafval.  

De nieuwe manier van verzamelen is dat bewoners gebruik maken van een eigen plastic mini container. 
De verwachting is dat er beter gescheiden zal worden ook omdat het aanleveren niet meer anoniem is 
zoals bij de verzamelcontainers. Daardoor zal minder afgekeurd worden.  

57. Projectkosten "Nieuwe inzamelen" 
Onderdeel van afvalstoffenbeleid is de uitrol van het  project “het  nieuwe inzamelen”. Deze projectkosten 
vallen hoger uit omdat door het gehele traject met enquête, schouwen en locatievoorstellen langer heeft 
geduurd en ook de communicatie is veel uitgebreider geweest dan oorspronkelijk begroot. Tegelijkertijd 
is de eerste verdeling van de 4de bak in een aantal wijken al uitgevoerd in 2019, terwijl deze in 2020 zijn 
begroot. 

58. Verbrandingsbelasting 
Er zijn verschillen in de exploitatie ontstaan door de verhoging van de verbrandingsbelasting op afval. 
Deze verhoging is afgekondigd nadat de begroting 2019 was vastgesteld en heeft geleid tot structureel 
hogere lasten. Deze kosten zijn vanaf 2020 reeds structureel in de begroting verwerkt. 

59. Hogere inkomsten afvalstoffenheffing 
Beoogd was om in 2019 de baten te verlagen; de verhoogde afvalstoffenbelasting leidde echter tot een 
aanpassing van het tarief bij besluitvorming over de tarievennota, waardoor meer baten zijn gerealiseerd 
dan begroot. 

60. Inkomsten Windplan blauw 
Binnen dit taakveld is een afwijking te zien van 1,4 miljoen. Deze wordt veroorzaakt door een vertraging 
in de uitvoering van Windplan Blauw. Inmiddels heeft dit Windplan alle benodigde vergunningen binnen 
waarmee deze inkomsten voor 2020 veilig zijn gesteld. 

61. Niet toegelichte kleine verschillen 
Deze worden niet toegelicht. 

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

62. Planschade groene velden 
Vanaf 2004 heeft de gemeente een juridisch geschil met 2 ondernemers over het gebruik van een aantal 
percelen op de groene velden. Begin 2019 heeft de rechtbank bepaald dat de gemeente ca 3,7 mln euro 
aan planschadevergoeding en wettelijke rente moet betalen. De gemeente heeft tegen de uitspraak hoger 
beroep ingesteld  bij de Raad van State. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is er wel voor gekozen om  
voor een bedrag van 3,3 mln., plus wettelijke rente, in totaal een voorziening van 3,7 mln. euro op te 
nemen in deze jaarrekening. 

63. Bouwleges 
In 2019 zijn meer aanvragen voor omgevingsvergunningen binnengekomen, waaronder enkele grotere 
projecten als een zonnepark, een hotel, een distributiecentrum, Giant en enkele grotere woningprojecten. 

64. Niet toegelichte kleine verschillen 
Deze worden niet toegelicht.  
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Analyse begrotingsrechtmatigheid  
In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening moet een analyse van de 
afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 
worden gemaakt (artikel 28, onderdeel a BBV). Deze verplichte 41  

analyse is ook prima geschikt om een analyse inzake de begrotingsrechtmatigheid te vervaardigen. De 
Kadernota Rechtmatigheid 2018 en het door de raad vastgestelde controleprotocol dienen hierbij als 
handvat. Hieronder wordt per begrotingsafwijking geconcludeerd of de afwijking wel of niet meetelt voor 
het oordeel van de accountant:  

 

 

 

 

RA geheel of grotendeels wordt gecompenseerd door direcht daaraan gerelateerde inkomsten;
RB past binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig kon worden gesignaleerd;
RC bij het opmaken van de jaarrekening bekend is geworden nadat de overhead is toegerekend, mits op de 

kostenplaatsen geen overschrijdingen voorkomen en past binnen het geformuleerde beleid;
RD het gevolg is van een hoger investeringsbedrag in een voorgaand jaar.

OA past binnen het bestaande beleid, maar die ten onrechte niet tijdig is gesignaleerd;
OB niet past binnen het bestaande beleid en waarvoor geen begrotingswijziging is ingediend;
OC gevolg is van een activiteit die achteraf als onrechtmatig moet worden beschouwd;
OD leidt tot kosten binnen de begroting, waarvoor minder prestaties zijn geleverd.

Rechtmatig is een kostenoverschrijding op programmaniveau die:

Onrechtmatig is een kostenoverschrijding op programmaniveau die:

RA RB RC RD OA OB OC OD
0. Bestuur en ondersteuning -5.359 X
1.  Veiligheid -18 X
4.  Onderwijs -218 X
6.  Sociaal domein -2.194 X
7.  Volksgezondheid en milieu -599 X
8. VHROSV -1.640 X

Criteria begrotingsrechtmatigheidAfwijjkingCluster
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Bijlage 3: SiSa-bijlage 

Jaarlijks dient middels een bijlage bij de jaarrekening verantwoording te worden afgelegd over de besteding van een aantal specifieke uitkeringen aan de verstrekkers 
van deze uitkeringen. In deze bijlage zijn hiertoe een aantal kengetallen c.q. bedragen opgenomen. De exact in te vullen gegevens per regeling worden door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via haar website beschikbaar gesteld.  
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SZW G2 Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 28.024.108 € 623.593 € 1.955.940 € 35.300 € 124.410 € 0 
Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 (levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 
(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 333.618 € 30.628 € 0 € 982.904 € 0 Ja

SZW G3 Besteding (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in artikel 
56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 299.919 € 237.193 € 57.514 € 316.976 € 276.986 € 0 
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
Participatiewet_gemeente
deel 2019

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar T), 
ongeacht of de gemeente in 
(jaar T) geen, enkele of alle 
taken heeft uitbesteed aan 
een Openbaar lichaam 
opgericht op grond van de 
Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_gemeente
deel 2019

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004
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VWS H4 Specifieke uitkering Sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Projectnaam / nummer Totale aanvraag per project 
(jaar T) ten laste van 
Rijksmiddelen  (automatisch 
berekend)

Verrekening (jaar T) 
Onroerende zaken 
(sportaccommodaties) per 
project ten laste van 
Rijksmiddelen  

Verrekening (jaar T) Roerende 
zaken sportbeoefening en 
sportstimulering per project ten 
laste van Rijksmiddelen 

Verrekening (jaar T) overige 
kosten per project ten laste 
van Rijksmiddelen 

Gemeenten
Aard controle R. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: H4/ 01 Indicatornummer: H4 / 02 Indicatornummer: H4 / 03 Indicatornummer: H4 / 04 Indicatornummer: H4 / 05 Indicatornummer: H4 / 06

1 € 528.144 project 1.3 Sportbedrijf € 88.445 € 26.401 € 62.044 € 0
2 project 2.1 Sportbedrijf € 33.588 € 5.974 € 27.614 € 0
3 project 2.2 Sportbedrijf € 253.244 € 0 € 253.244 € 0
4 project 2.3 Sportbedrijf € 51.750 € 3.583 € 48.167 € 0
5 project 3 Sportbedrijf € 30.608 € 0 € 0 € 30.608
6 Project 1.3 Gemeente € 16.829 € 0 € 16.829 € 0
7 Project 2.2 Gemeente € 104.935 € 0 € 104.935 € 0
8

Kopie projectnaam / nummer Totale besteding (Jaar T) per 
project ten lasten van 
Rijksmiddelen (automatische 
berekening)

Percentage besteed (Jaar T) 
per project tenopzichte van 
aanvraag ten laste van 
Rijksmiddelen (automatische 
berekening)

Toelichting Overig (Jaar T) ten opzichte van 
ontvangen Rijksbijdrage - 
automatisch ingevuld

Hier eventueel opmerkingen of 
toelichtingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: H4 / 07 Indicatornummer: H4 / 08 Indicatornummer: H4 / 09 Indicatornummer: H4 / 10 Indicatornummer: H4 / 11

1

project 1.3 Sportbedrijf 88445 16,75%

betreft aandeel verrekening kn 
cat 1.3 gemeentelijk 
Sportbedrijf. De verantwoorde 
bestedingen zijn onzeker als 
gevolg van "geen zekerheid 
btw- positie Sportbedrijf" -€ 51.255

2

project 2.1 Sportbedrijf 33588 6,36%

betreft aandeel verrekening kn 
cat 2.1 gemeentelijk 
Sportbedrijf. De verantwoorde 
bestedingen zijn onzeker als 
gevolg van "geen zekerheid 
btw- positie Sportbedrijf"

3

project 2.2 Sportbedrijf 253244 47,95%

betreft aandeel verrekening kn 
cat 2.2 gemeentelijk 
Sportbedrijf. De verantwoorde 
bestedingen zijn onzeker als 
gevolg van "geen zekerheid 
btw- positie Sportbedrijf"

4

project 2.3 Sportbedrijf 51750 9,80%

betreft aandeel verrekening kn 
cat 2.3 gemeentelijk 
Sportbedrijf. De verantwoorde 
bestedingen zijn onzeker als 
gevolg van "geen zekerheid 
btw- positie Sportbedrijf"
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5

project 3 Sportbedrijf 30608 5,80%

betreft aandeel verrekening kn 
cat 3 gemeentelijk Sportbedrijf. 
De verantwoorde bestedingen 
zijn onzeker als gevolg van 
"geen zekerheid btw- positie 
Sportbedrijf"

6

Project 1.3 Gemeente 16829 3,19%

betreft aandeel verrekening kn 
cat 1.3 gemeentelijke 
sportaccommodaties 
(gymzalen)

7

Project 2.2 Gemeente 104935 19,87%

betreft aandeel verrekening kn 
cat 2.2 gemeentelijke 
sportaccommodaties 
(gymzalen)

8
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Bijlage 4: Taakvelden 

Op grond van artikel 66 dient de gemeente in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op te nemen.  

 

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

0.1 Bestuur - -3.296 -3.296 1.272 -5.170 -3.898 1.103 -5.998 -4.895 169 828 997
0.2 Burgerzaken 1.403 -3.458 -2.056 914 -3.590 -2.676 1.183 -3.633 -2.450 -270 43 -227
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 709 -853 -144 2.450 -2.622 -172 3.782 -8.115 -4.334 -1.331 5.493 4.162
0.4 Overhead 849 -27.925 -27.076 849 -28.899 -28.049 889 -27.884 -26.995 -40 -1.014 -1.054
0.5 Treasury 1.205 -835 370 1.050 -811 239 1.560 -565 994 -510 -246 -756
0.61 OZB woningen 11.238 -1.113 10.126 11.430 -1.195 10.235 11.043 -1.323 9.720 388 127 515
0.62 OZB niet-woningen 10.990 - 10.990 11.712 - 11.712 12.511 - 12.511 -800 - -800
0.63 Parkeerbelasting 2.190 - 2.190 2.190 - 2.190 1.965 - 1.965 225 - 225
0.64 Belastingen overig 2.351 - 2.351 2.351 - 2.351 2.384 -9 2.375 -33 9 -24
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 143.203 - 143.203 157.452 - 157.452 153.514 - 153.514 3.938 - 3.938
0.8 Overige baten en lasten 4 -715 -711 - -826 -826 - 70 70 - -896 -896
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) - - - - - - - - - - - -
0.10 Mutaties reserves 7.439 -5.404 13.156 -6.979 6.177 21.088 -10.856 10.232 -7.931 3.877 -4.055
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - -3 6.283 -6.607 -324 8.555 -6.283 2.272 -2.272 -324 -2.596

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 91 -5.427 -5.336 91 -5.650 -5.559 144 -5.827 -5.683 -53 177 124
1.2 Openbare orde en veiligheid 71 -2.134 -2.063 71 -2.136 -2.066 112 -1.977 -1.865 -41 -159 -200

2.1 Verkeer en vervoer 558 -16.129 -15.570 540 -17.307 -16.768 673 -17.319 -16.647 -133 12 -121
2.2 Parkeren 407 -2.293 -1.886 467 -2.533 -2.066 757 -2.428 -1.671 -289 -106 -395
2.3 Recreatieve havens 71 -227 -156 90 -245 -155 79 -254 -175 12 9 21
2.5 Openbaar vervoer 2.390 -2.431 -41 2.490 -2.553 -62 2.392 -2.484 -92 98 -69 30

3.1 Economische ontwikkeling 25 -566 -541 35 -644 -609 102 -561 -459 -67 -83 -150
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.731 -4.758 -27 15.763 -15.792 -30 6.064 -4.209 1.855 9.699 -11.583 -1.885
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 265 -416 -151 413 -571 -158 329 -590 -261 84 19 103
3.4 Economische promotie - -2.109 -2.109 45 -2.344 -2.299 45 -2.171 -2.125 -0 -173 -173

Begroting

2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

0. Bestuur en ondersteuning

1 - Veiligheid

Begroting na wijziging Realisatie Verschil begroting na 
wijziging met realisatie

3 -Economie



Jaarrekening 2019  

 

De clusters en taakvelden worden bij de gemeente Lelystad ook gehanteerd als indeling van de programma’s. 

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

4.1 Openbaar basisonderwijs - - - - - - - - - - - -
4.2 Onderwijshuisvesting 1.944 -10.745 -8.801 1.854 -10.824 -8.970 2.151 -10.971 -8.820 -297 147 -150
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 146 -3.281 -3.134 2.906 -6.483 -3.577 2.970 -6.554 -3.584 -64 71 7

5.1 Sportbeleid en activering - -215 -215 - -204 -204 - -213 -213 - 9 9
5.2 Sportaccommodaties - -3.977 -3.977 393 -4.130 -3.737 393 -4.171 -3.778 0 41 41
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 286 -4.651 -4.365 286 -4.744 -4.458 292 -4.643 -4.351 -6 -101 -107
5.4 Musea - - - - - - - - - - - -
5.5 Cultureel erfgoed - - - - - - - - - - - -
5.6 Media - -2.398 -2.398 - -2.367 -2.367 - -2.393 -2.393 - 26 26
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 131 -7.544 -7.413 137 -7.838 -7.701 212 -7.189 -6.977 -75 -649 -724

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 33 -9.934 -9.902 29 -11.558 -11.529 7 -10.370 -10.364 22 -1.187 -1.165
6.2 Wijkteams - -3.016 -3.016 - -2.988 -2.988 - -3.120 -3.120 - 132 132
6.3 Inkomensregelingen 36.527 -47.267 -10.740 37.449 -46.542 -9.093 36.901 -45.517 -8.616 548 -1.026 -477
6.4 Begeleide participatie - -6.807 -6.807 - -7.270 -7.270 - -6.897 -6.897 - -373 -373
6.5 Arbeidsparticipatie - -5.006 -5.006 133 -7.348 -7.215 310 -6.375 -6.065 -177 -973 -1.150
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) - -2.508 -2.508 - -2.808 -2.808 - -2.032 -2.032 - -776 -776
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 920 -13.136 -12.216 520 -14.221 -13.701 742 -17.264 -16.522 -222 3.044 2.822
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - -19.163 -19.163 - -29.212 -29.212 -14 -32.181 -32.195 14 2.969 2.983
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 75 -764 -689 800 -511 289 1.254 -544 710 -454 33 -421
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- - -3.154 -3.154 - -2.510 -2.510 - -2.861 -2.861 - 351 351

7.1 Volksgezondheid - -3.122 -3.122 - -3.400 -3.400 - -3.426 -3.426 - 27 27
7.2 Riolering 5.606 -5.275 331 5.508 -5.201 306 5.510 -5.127 382 -2 -74 -76
7.3 Afval 9.437 -7.204 2.233 9.578 -7.351 2.227 9.714 -8.063 1.651 -136 712 576
7.4 Milieubeheer 39 -4.075 -4.037 1.439 -4.561 -3.122 123 -4.471 -4.347 1.315 -90 1.225
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 439 -178 261 439 -183 257 329 -207 122 110 24 134

8.1 Ruimtelijke ordening 50 -2.100 -2.050 156 -3.700 -3.544 238 -7.356 -7.118 -82 3.655 3.573
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 12.601 -12.602 -0 17.775 -17.826 -51 17.165 -15.568 1.597 611 -2.258 -1.647
8.3 Wonen en bouwen 1.500 -1.712 -212 1.500 -1.763 -263 3.366 -2.007 1.360 -1.866 244 -1.623

8 -Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Vervolg
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7.  Volksgezondheid en milieu


