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Beleidsopties Begroting 2020 - 2023 
 

De beleidsopties zoals opgenomen in de Zomernota 2019 zijn overgenomen en financieel vertaald in de 

begroting 2020-2023. In deze bijlage zijn de toelichtende teksten opgenomen. Voordat tot besteding 

wordt overgegaan zal per beleidsoptie nog een uitgebreider RIS-advies worden opgesteld (geen plan 

geen geld). Met het opnemen van de ramingen in de begroting is de financiële dekking op voorhand 

gewaarborgd. In de Bestuursrapportages (Beraps) wordt over de voortgang gerapporteerd. 

 

In de financiële vertaling hieronder per beleidsoptie zijn in de kolommen 2020 t/m 2023 de bedragen 

weergegeven die als lasten ramingen in de begroting zijn opgenomen. 

In de kolom inv 2020 staan bedragen van investeringen (kredieten) waarvan de kapitaallasten in de 

kolommen daarvoor staan. 

 

1. Datagedreven sturen 
 

 
 

De mogelijkheden om gegevens op te slaan, te gebruiken voor analyse en op een snelle, visueel 

aantrekkelijke manier inzichtelijk te maken zijn enorm toegenomen. Dataverzameling en –analyse 

gebeurt op grote schaal. Overheden in Nederland maken in toenemende mate gebruik van data-

analyses. Zo leidt datagedreven sturing tot betere verantwoording, betere beleidsontwikkeling, betere 

resultaten en innovatie. Niet inzetten op datagedreven sturing leidt tot een verlies in innovatievermogen. 

In het collegeprogramma 2018-2022 wordt de wens om met data te gaan werken onderschreven. Met 

datagedreven sturen weten we meer van onze inwoners en hun ondersteuningsbehoefte en kunnen we 

het beleid beter onderbouwen. Met deze manier van werken realiseren we positieve effecten voor onze 

inwoners op gebieden zoals leefbaarheid, woningvoorraad gezondheid en welzijn. Voor het management 

biedt data-analyse de mogelijkheid te sturen op basis van managementinformatie en kan het 

besluitvorming efficiënter te maken. De beleidsoptie ad. € 50.000,-- (2021) richt zich op ondersteuning en 

begeleiding van het project ten behoeve van ontwikkeling en borging data-gedreven sturen in de 

gemeentelijke organisatie met oog voor de wenselijkheid van regionale samenwerking. 

 

2. Ondersteuning en uitbreiding buurtpreventie 
 

 
 

Stichting DOCK (voorheen SWS) begeleidt inmiddels 10 jaar de inzet van Buurtpreventiemedewerkers in 

een drietal wijken in Hellevoetsluis. De afgelopen jaren heeft de toename in het aantal casussen 

Buurtbemiddeling geleid tot een tekort aan begeleidingsuren ten behoeve van Buurtpreventie. Het succes 

van Buurtbemiddeling en het toegenomen aantal dossiers mag niet ten koste gaan van Buurtpreventie en 

de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Om een nieuwe impuls aan Buurtpreventie te kunnen geven is 

aanvullende professionele capaciteit noodzakelijk. Deze zal worden ingezet voor werving van nieuwe 

vrijwilligers, training, afstemming met ketenpartners zoals de politie en de BOA’s en uitbreiding van de 

preventieactiviteiten naar alle wijken van Hellevoetsluis. Het benodige subsidiebedrag bedraagt  

€ 23.000,--. 

  

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

1 Datagedreven sturen -            -50.000      -            -            1

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

2 Ondersteuning en uitbreiding buurtpreventie -23.000      -23.000      -23.000      -23.000      2
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3. Doorontwikkeling wijkgericht werken/ buurtaanpak 

 

 

 

Conform de ambities van het college wordt ingezet op versterking van de leefbaarheid en sociale cohesie 

in de wijken en buurten van Hellevoetsluis. In aanvulling op de beproefde projectmatige Buurtaanpak 

methode wordt de komende jaren een integrale en duurzame aanpak uitgerold. Dit vraagt om een andere 

manier van werken van het wijkbeheer. Er wordt ingezet op 4 pijlers binnen de wijkgerichte aanpak: 

- Het vergroten van de kennis over de wijken en buurten door middel van het opstellen van 

wijkkompassen en wijkfoto’s (aan de hand van data); 

- Het werken met wijkverbeterplannen, waarin de opgaven op fysiek en sociaal domein samenkomen; 

- Een intensieve ‘hotspot- aanpak’ om vroegtijdig te signaleren en te handelen; 

- Het verankeren van het wijkgericht werken door zorg en ondersteuning van inwoners in hun (directe) 

leefomgeving te organiseren. 

De reserve waarmee in aanvulling op het structureel budget de laatste jaren voldoende robuuste 

Buurtaanpakken konden worden uitgevoerd is in 2018 volledig afgebouwd. Om de bestaande inzet, 

aangevuld met de extra impuls aan het wijkgericht werken te kunnen realiseren zijn vanaf 2021 

structureel aanvullende middelen van circa  € 240.000,- nodig. 

 

4. Memosa en steungezinnen 

 

 

 

Stimuleren en ondersteunen van eigen kracht, en het bestrijden en vroegtijdig aanpakken van huiselijk 

geweld en kindermishandeling zijn belangrijke speerpunten van gemeentelijke beleid. Om tevens de druk 

op de maatschappelijke opvang te verminderen zijn er in 2017/2018 vanuit de centrumgemeente 

Nissewaard verschillende pilots gestart. Op Voorne is dat Memosa en steungezinnen van de stichting 

Enver (voorheen FlexusJeugdplein).  Memosa is een mentormoeder project dat zich richt op moeders 

waarbij (vermoedelijk) sprake is van huiselijk geweld/partnergeweld. Het gaat om vrouwen die vaak in 

een isolement leven en voor wie de drempel naar professionele hulp nog te hoog is. Mentormoeders 

doorbreken de eenzaamheid door contact, steun en advies te bieden met huisbezoeken. Doel van de 

ondersteuning is om het geweld te laten afnemen/stoppen, het uitbreiden van het sociale netwerk, 

bewustwording van het effect van geweld, verbeteren van de psychische gezondheid en de acceptatie 

voor professionele hulp. 

Een steungezin is een gezin dat steun biedt bij het opvoeden en opgroeien van kinderen in een ander 

gezin dat er niet in slaagt om een positief opvoedklimaat te creëren. Een steungevend gezin treedt op als 

maatje voor het steun ontvangend gezin. Voortzetting van deze pilot vergt een totaalbudget van 

€ 22.000,--. Op basis van evaluatie kan over de wenselijkheid van structurele financiering besloten 

worden (Zomernota ’21). 

 

5. Aanpak Parnassiaflats 

 

 
 

Aandacht voor zorg en veiligheid rond de flats zijn op basis van diverse signalen van partijen 

aanleiding voor een gerichte aanpak om de leefbaarheid rond de flats te vergroten. In 2019 wordt 

nader onderzoek gedaan naar het probleem en wordt een probleemanalyse gemaakt, als basis voor 

een projectmatige aanpak in 2020. De projectmatige aanpak richt zich op: 

- een -verdiepende- probleemanalyse van de huidige situatie, uitmondend in een methodische aanpak;  

- een advies en analyse van de huidige manier van werken (structuur zorg, welzijn en veiligheid, 

sluitende keten) en aanbevelingen om deze manier van werken te verbeteren 

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

3 Doorontwikkeling wijkgericht werken/buurtaanpak -            -240.000    -240.000    -240.000    2

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

4 Memosa en steungezinnen -22.000      -            -            -            2

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

5 Aanpak Parnassiaflats -            -50.000      -15.000      -            2
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Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: 

- Samenwerking en verbinding: met partners zoals politie, welzijnswerk, gebiedsteam 

(zorg)/zorgnetwerken, woningcorporatie en onderwijs; 

- Eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid bij buurtbewoners, lokale organisaties en andere 

stakeholders. 

- Leren en ontwikkelen voor lokale partijen en voor de gemeente als opdrachtgever. 

Raming kosten: 2020 € 50.000,--.  2021 € 15.000,-- 

 

6. IKC / openbare ruimten Sportlaan en omgeving  (RIS 20190266) 
 

 
 

Bij een noodzakelijk geworden 2e aanbesteding bleek de enige inschrijving boven de maximale 

prijsstelling te zitten. Op advies van de afdeling Inkoop is met deze inschrijver in gesprek gegaan om 

de bouw van het IKC uiteindelijk toch mogelijk te maken. In het kader van onderwijsontwikkelingen 

(inclusief onderwijs) is aan te bevelen ook de vrije hoeken te bebouwen om een meer integraal 

onderwijs- en zorgaanbod te kunnen doen aan ouders en leerlingen. 

Om uitvoering te kunnen geven aan de bouw en aan de wenselijke onderwijsontwikkelingen is een 

aanvullend krediet gewenst.  

Het invullen van de hoeken zal € 898.675 kosten. Daarnaast is extra budget nodig van € 1.601.169 in 

verband met de marktwerking, prijsstijgingen en indexering wegens het uitstel van de oorspronkelijke 

oplevertermijn met 1,5 jaar (wordt eind 2020 i.p.v. medio 2019). De totaal noodzakelijke extra kosten 

bedragen € 2.499.843.  

 

In de openbare ruimte van de Sportlaan en omgeving zijn zes wijzigingen te vermelden, de eerste omvat 

een toename van de bouw en woonrijp maak kosten. Op basis van nadere inzichten en hogere 

kwaliteitseisen voor de buitenruimte is besloten om de buitenruimte rondom het sportcomplex en IKC 

mee te nemen bij de aanbesteding van het woonrijp maken van de gehele buitenruimte inclusief 

omliggende wegennet op het perceel. Het tweede aspect betreft extra onderzoeken voor het 

bestemmingsplan, als gevolg van meer onderzoeken en herijking van het bestemmingsplan. 

Het derde aspect betreft een toename van de kosten voor de verkeerroute noord, als gevolg van een 

toename van de verwervingsprijs. Het vierde aspect betreft een duurder ontwerp voor de realisatie van de 

geluidswal. Het vijfde aspect betreft het nieuw opvoeren van een 30km zone ter plaatse van de 

Sportlaan. De laatste wijziging omvat de toename van de post onvoorzien, om onvoorziene 

omstandigheden op te kunnen vangen. Totaal betreft dit een toename van het krediet van € 1.137.279 

excl. btw. In ris advies 20190265 is de specificatie opgenomen. Extra kapitaallasten van beide 

verhogingen bedragen € 116.102,--. 

 

7. Nieuw gezondheidsbeleid inclusief verslavingspreventie 

 

 
 

De Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht iedere gemeente tot het opstellen van een nota lokaal 

gezondheidsbeleid met daarin de ambities, keuzes en prioriteiten op het gebied van volksgezondheid en 

collectieve preventie. In 2019 wordt een nieuwe nota opgeleverd. Deze nota zal aansluiten op landelijke 

preventieakkoord met de speerpunten rookvrije generatie, overgewicht terugdringen en alcoholpreventie. 

Daar zullen lokaal onder andere de thema’s eenzaamheid- en depressiepreventie en algehele 

verslavingspreventie aan toegevoegd worden. Ook dementievriendelijke samenleving zal hier een plekje 

krijgen. Dit zijn ook grotendeels de thema’s waar de afgelopen jaren preventief op ingezet is. Om hier 

verder op in te zetten, ontwikkelingen te continueren en te verbeteren en goed aan te kunnen sluiten bij 

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

6 IKC / Sportlaan e.o. -            -116.102    -116.102    -116.102    3.637.122   2

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

7 Nieuw gezondheidsbeleid inclusief verslavingspreventie -72.000      -64.000      -64.000      -64.000      2
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landelijke en regionale ontwikkelingen volgend uit preventieakkoorden, is het noodzakelijk een nieuwe 

nota op te stellen en daar middelen voor vrij te maken (structureel geraamd, op dit moment € 64.000,--.) 

 

8. Verhogen budget sportinvesteringen 
 

 
 

‘Gezonde inwoners in een gezonde gemeente’ is één van de speerpunten in gemeentelijke beleid. Vanuit 

die ambities wordt ingezet op het verder bouwen aan een gezond Hellevoetsluis waarbij gezond leven, 

gezonde keuzes en sport gefaciliteerd worden. Het in stand houden en verder verbeteren van 

voorzieningen past in dit beleid. Door de sportinvesterings-regeling worden verenigingen ondersteund en 

gestimuleerd om te investeren in hun voorzieningen en daardoor in te zetten op in stand houding en 

kwaliteitsverbetering. Aangezien er in 2019 en voorgaande jaren goed gebruik is gemaakt van de 

sportinvesteringsregeling, zal naar verwachting het sportinvesteringsbudget (structureel) op nagenoeg 

‘nul’ staan. Om ook andere verenigingen de gelegenheid te geven om hier gebruik van te maken is een 

aanvullend budget gewenst, structureel € 20.000,--. 

 

9. Kunstgrasvelden 

 

 
‘* Betreft investering in 2021 

 

De ambities van raad en het college zijn gericht op het verder bouwen aan een gezond Hellevoetsluis 

met gezonde inwoners, waarbij gezond leven, gezonde keuzes en sport gefaciliteerd worden. Het in 

stand houden en verder verbeteren van voorzieningen past in dit beleid. 

In 2019 wordt er een toplaagrenovatie van de doelgebieden (5,5 meter gebieden) uitgevoerd bij VV 

Hellevoetsluis en FC Vlotbrug. Deze toplaagrenovatie van deze gebieden is ter overbrugging van een 

periode van twee jaar. Aan te bevelen is om in 2021 een algehele renovatie van de 

kunstgrasvoetbalvelden bij VV Hellevoetsluis en FC Vlotbrug door te voeren, waarbij ook de 

kunstgrasvelden van VV Nieuwenhoorn betrokken zullen worden. Geraamde kapitaallasten vanaf 2022 

€ 56.820,-- 

 

10. Geïndiceerde preventie jongeren 

 

 
 

Binnen het Sociaal Domein is de kernbeweging van de transformatie gericht op preventie en zoveel 

mogelijk voorkomen van zwaardere zorg. Vanuit het veld komen al langer meerdere signalen over het 

ontbreken van (groeps-)aanbod voor jongeren op het Voortgezet Onderwijs met een verhoogd risico 

op/beginnende sociaal-emotionele problematiek door bijv. omstandigheden in het gezin of andere 

stressvolle situaties. Zonder preventieve inzet op deze beginnende problematiek (geïndiceerde 

preventie), kunnen er grotere psychische problemen ontstaan en lopen de jongeren het risico later 

zwaardere inzet van (jeugd)zorg nodig te hebben. De jongeren behoeven (effectief bewezen) trajecten 

van een aantal maanden ter voorkoming van ergere problematiek. Het volgen van deze trajecten in 

groepsverband heeft een extra positieve uitwerking door steun en wederzijds begrip van lotgenoten. 

Voor Primair Onderwijs is er al groepsaanbod voor o.a. kinderen uit echtscheidingen, ouders met 

verslavingsproblematiek/psychische problemen. Uitbreiding met 1 groep of nieuw soort traject is gewenst. 

Totaalkosten voor de groepstrajecten V.O. en uitbreiding P.O.: € 40.000,-- 

  

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

8 Verhogen budget sportinvesteringen -20.000      -20.000      -20.000      -20.000      2

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

9 Kunstgrasvelden -            -            -56.820      -56.820      1.000.000 * 2

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

10 Geïndiceerde preventie jongeren -40.000      -40.000      -40.000      -40.000      2
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11. Praktijk Ondersteuner Huisarts – Jeugd 

 

 
 

In 2019 is de pilot POH (Jeugd) gestart. De pilot is bedoeld om een gedeelte van de behandelingen 

vanuit de Specialistische GGZ terug te dringen omdat er vaak een meer passende behandeling mogelijk 

is in de basis GGZ of het preventieve veld, dichtbij de inwoner en laagdrempelig. Daarnaast treedt er 

minder stigmatisering op, wordt er uitgegaan van gezinsaanpak en is er meer samenwerking tussen het 

gebiedsteam, het CJG en de huisartsen. 

Als we er gezamenlijk in slagen om een betere verbinding tussen de POH-Jeugd functie en de 

geïndiceerde Jeugdzorg te realiseren, dan voorkomt dat aanspraak op zorg op latere leeftijd. De focus ligt 

bij het tijdig onderkennen en in kaart brengen van psychische klachten en vervolgens de keuze qua 

vervolgbehandeling. 

De kosten in de 2e lijn voor specialistische jeugdhulp GGZ is gemiddeld € 2.830,-- per cliënt. Dit betekent 

dat als de POH-er 9 cliënten zelf zou behandelen en niet doorstuurt naar de specialistische GGZ de 

kosten voor deze functie al zijn terugverdiend. In overzichten van andere gelijkwaardige pilots wordt 

aangegeven dat gemiddeld 30% van de kinderen met psychosociale problemen bij de POH-Jeugd gezien 

wordt. Continuering van bestaande en uitbreiding bij twee nieuwe huisartsenpraktijken vergt aanvullend 

budget. Totale kosten voor de gemeente voor de nieuwe pilot bij twee huisartspraktijken in 2019 is 

€ 22.930,--. De voortzetting van de pilot bij de 7 huisartsenpraktijken zal betekenen dat er vanuit de 

gemeente een investering gedaan moet worden van € 68.540,--. 

 

12. Museumkwartier huurders 

 

 
 

Binnen het programma LEVEN is ontwikkeling en herinrichting van het Museumkwartier één van de 

speerpunten. In verband met de ontwikkeling van een museumkwartier in en rond het dok en het 

Stadsmuseum is het noodzakelijk dat de gehele ruimte in het droogdok beschikbaar komt ten behoeve 

van de museale ontwikkeling. De Stichting Ontwikkeling en Exploitatie Museumkwartier heeft voor 2019 – 

2021 subsidie gekregen voor het ontwikkelen van het museumkwartier. 

De huidige huurders zullen een nieuw onderkomen moeten vinden nadat zij al eerder gedwongen 

moesten verhuizen uit Kazerne Haerlem. Omdat zij nu wederom gedwongen moeten verhuizen vanwege 

het realiseren van het museale plan wordt een ondersteuning van beide partijen, de modelbouw 

vereniging en de radiozendamateurs, betrokken in het mediationtraject redelijk geacht. In de plannen 

voor het Museumkwartier is met de verhuiskosten geen rekening gehouden. Raming € 20.000,--. 

 

13. Muziek met klasse(n) 

 

 
 

Muziek met Klasse(n)  sluit aan op het Cultuurbeleid van Hellevoetsluis als beschreven in de nota 

“Meedoen is een Kunst” op de punten Verbreding, Vernieuwing en Verjonging. 

Op dit moment is er veel aandacht voor het landelijke programma Meer Muziek in de Klas waarvan 

Koningin Maxima het boegbeeld is. Ook in Hellevoetsluis is er een breed gedragen initiatief ontstaan dat 

voortkomt uit het Muzieknetwerk Hellevoetsluis. De in dat kader opgerichte stichting Muziek met 

Klasse(n) heeft als missie om alle basisschoolkinderen in Hellevoetsluis in aanraking te brengen met 

muziekeducatie. Daartoe is een projectplan ontwikkeld om structureel muziekonderwijs op de 

basisscholen van Hellevoetsluis te realiseren. Er is een pilot gestart en een traject ontwikkeld voor de 

schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. De beoogde middelen voor realisatie komen uit de bijdrage van de 

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

11 Praktijk Ondersteuner Huisarts –Jeugd -68.540      -68.540      -68.540      -68.540      2

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

12 Museumkwartier huurders -            -20.000      -            -            2

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

13 Muziek met klasse(n) -8.500       -8.500       -            -            2
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scholen, lokale en regionale sponsoren, fondsen en een bijdrage van de Gemeente Hellevoetsluis. 

Raming 2 maal € 8.500,--. Na evaluatie zal een vervolg plaatsvinden, afhankelijk van de deelname van 

de scholen. 

 

14. 400 jaar haven 

 

 
 

“Tijdens de vergadering van de Staten van Holland op 16 oktober 1621 kon worden meegedeeld dat de 

werkzaamheden rond de Hellevoetse haven waren afgerond.’  

Er kan dus gesteld worden dat de Hellevoetse haven (vestinghaven) in 2021 400 jaar bestaat. Een heus 

jubileum want eigenlijk was dit de basis voor het ontstaan van het toenmalige Hellevoetsluis. Door de 

aanleg van de haven is Hellevoetsluis in de Gouden Eeuw uitgegroeid tot één van de belangrijkste 

marinehavens van Nederland. Het is goed om daar uitvoerig bij stil te staan. Dit is een prima gelegenheid 

om Hellevoetsluis breed onder de aandacht te brengen als watersportstad en bekender op de toeristische 

kaart van Nederland te zetten. 

Gedacht kan worden aan exposities over de geschiedenis van de vestinghaven waarbij ook aandacht 

besteed kan worden aan de Elizabeth vloed (in 2021 600 jaar geleden), Haven-concerten vanaf een 

ponton, zeeslag, een re-enactment activiteit in combinatie met de Historische schepen/Tall Ships, 

zeilwedstrijden en marinedagen  Een startbudget in 2020 is noodzakelijk (raming € 20.000,--.) en een 

subsidie voor 2021 (raming € 175.000,--.) waardoor er financiële zekerheid is. 

 

15. 75 jaar vrijheid 

 

 
 

Op 5 mei 2020 viert Nederland dat ons land 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid 

leven. Het bijzondere jaar, waarvan 4 en 5 mei 2020 de kern vormen, begint in augustus 2019 en 

eindigt in oktober 2020. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert in deze periode een nationaal 

lustrumprogramma waaraan ook gemeenten een bijdrage kunnen leveren, zowel op het gebied van 

praktische en financiële ondersteuning maar vooral met eigen initiatieven. Ook Hellevoetsluis kan 

hieraan een bijdrage leveren, waarbij het ook goed is om mogelijke samenwerking in de regio Voorne-

Putten te onderzoeken. Uitgangspunt is wel dat er voldoende draagvlak vanuit de bevolking moet zijn. 

Het beschikbaar hebben van middelen om daadwerkelijk iets te doen is daarbij natuurlijk heel 

belangrijk. Vanuit het landelijke 4 en 5 mei comité is het plan voor vrijheidsmaaltijden ontwikkeld. 

Naast een gezamenlijk maaltijd is het de bedoeling dat mensen aan tafel met elkaar in gesprek gaan 

over vrijheid. Door het comité is daar materiaal voor ontwikkeld. Ook is er een vrijheidsbus die 

gereserveerd kan worden. Daarin kunnen naast de aanwezige presentatie ook lokale presentatie 

getoond worden. Een aanvullend budget (€ 20.000,--.) is gewenst om deze activiteiten invulling te 

geven. 

 

16. Expeditie Haringvliet 2019 

 

 
 

De afgelopen jaren heeft in het hoogseizoen de Waterbus over het Haringvliet gevaren. Dit werd 

gefinancierd door het Droomfonds van de Nationele Postcode Loterij. Meer dan 30.000 mensen stapten 

op de Waterbus voor een dagje Deltanatuur rond het Haringvliet. Op het Haringvliet deed de Waterbus 

verschillende bestemmingen aan, zoals Hellevoetsluis, Tiengemeten, Middelharnis en Stellendam. De 

financiering vanuit het Droomfonds is in 2018 gestopt. Vanaf 2019 wordt het project voortgezet onder de 

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

14 400 jaar haven -20.000      -175.000    -            -            2

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

15 75 Jaar Vrijheid -20.000      -            -            -            2

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

16 Expeditie Haringvliet 2019 -50.000      -50.000      -50.000      -50.000      2
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naam Expeditie Haringvliet door de omliggende gemeenten. Ook het bekostigen van dit nieuwe initiatief 

wordt door de deelnemende gemeenten gedaan. Expeditie Haringvliet is een samenwerkingsverband van 

de Hoeksche Vaart en de Linquenda II, beiden schepen bevaren al jaren het Haringvliet, als Deltapontje 

en als charterschip. De samenwerking met lokale ondernemers en de kleinschaligheid van de schepen 

blijken meer te passen bij de beleving die men de klant wil bieden.  

De kosten van het project bedragen € 250.000. Per deelnemer (Gemeente Hoeksche Waard, Gemeente 

Goeree-Overflakkee, Gemeente Moerdijk, Provincie Zuid-Holland) wordt een bedrag van € 50.000,-- 

bijgedragen. Ook voor de gemeente Hellevoetsluis is een bijdrage van € 50.000,-- gewenst. 

 

17. Nota Participatie/ meedoen (RIS 20190388) 

 

 
 

‘Meedoen’ in de samenleving is één van de primaire doelstellingen van het college. Meedoen op de 

arbeidsmarkt is één van de top-speerpunten binnen het programma WERKEN. 

Het visiedocument ‘participatie, Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt’ heeft de richting uitgezet voor de 

nadere uitwerking in de nota ‘Participatiebeleid; de Hellevoetse aanpak’, welke momenteel wordt 

uitgewerkt en naar verwachting tot besluitvorming leidt in het 4e kwartaal 2019. Om uitvoering te kunnen 

geven aan de ambitie, die het speerpunt vertaalt en aan enkele nieuwe ontwikkelingen, is de instelling 

van een ontwikkelbudget wenselijk. Ruimte daartoe is binnen het participatiebudget te reserveren. 

Uitvoering is mede afhankelijk van de optie m.b.t. de formatie sociaal domein. Vooralsnog wordt 

voorgesteld rekening te houden met een ontwikkelbudget van 100.000,--. 

 

18. Programmaplan Ouderen op Voorne 
 

 
 

Zorgaanbieders en welzijnsorganisaties op Voorne maken zich zorgen over de beschikbaarheid, 

kwaliteit en de zorg- en welzijnsactiviteiten voor kwetsbare ouderen. Gezamenlijk zijn de aanbieders 

van ouderenzorg, Voornse gemeenten en vertegenwoordigers van de huisartsen tot de conclusie 

gekomen dat de oplossing ligt in een integrale aanpak, waarbij alle ketenpartners betrokken zijn. Om 

deze reden is het de bedoeling om de handen ineen te slaan en gezamenlijk te komen tot in eerste 

instantie een drie jaar durend programmaplan Ouderen op Voorne, welke naar verwachting in de twee 

helft van 2019 moet gaan aanvangen. 

De integrale aanpak voor de zorg voor kwetsbare ouderen op Voorne heeft als doel het tijdig leveren van 

de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek voor iedere (kwetsbare) oude(re) inwoner van Voorne. 

Het programmaplan sluit aan bij het collegespeerpunt Zorgen voor passende zorg en de ambitie dat 

mensen hun zorgvragen zoveel mogelijk op één plek kunnen neerleggen omdat dat eenvoudiger en 

efficiënter is. De kosten voor het programmaplan hebben betrekken op het inhuren van een 

programmamanager en bijbehorende programmakosten en worden verdeeld over de diverse 

deelnemers. (raming 2020 en 2021 € 7.000,--.   2022 € 3.500,--) 

 

19. Realiseren van een wervende ‘werken bij’ website 

 

 
 

Het collegeprogramma zegt het nodige over ons als werkgever:  

- We willen dat gemeente Hellevoetsluis een organisatie is met betrokken medewerkers, waar iedereen 

graag wil werken en ook wil blijven werken.  

- Onze medewerkers zijn ons visitekaartje en maken de gemeente zichtbaar in de samenleving.  

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

17 nota participatie/meedoen -100.000    -100.000    -100.000    -100.000    2

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

18 Programmaplan Ouderen op Voorne -7.000       -7.000       -3.500       -            2

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

19 Realiseren van een wervende ‘werken bij’ website -10.000      -1.500       -1.500       -1.500       1
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- Hellevoetsluis is een prettige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. We streven ernaar om 

dit te behouden en te versterken.  

- We stimuleren lokale ondernemers om stageplaatsen en praktijkonderwijs aan te bieden. Daarmee 

verbeteren we de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.  

Om de juiste mensen enthousiast te maken voor onze organisatie en de doelen uit het collegeprogramma 

te realiseren, moeten we onze organisatie goed in de markt zetten. De krapte op de arbeidsmarkt blijft 

aanhouden; het is voor Hellevoetsluis (niet centraal gelegen) best lastig om de juiste mensen op vacante 

functies binnen te halen. De huidige website www.hellevoetsluis.nl heeft een format dat gericht is op 

dienstverlening, niet op werving. De hele inrichting van de website is erop gericht om inwoners zo snel 

mogelijk aan de gewenste informatie te helpen; dat moet ook zo blijven.  Het ‘verkopen’ van je organisatie 

met als doel het werven van goed personeel, vraagt om een heel andere inrichting. Het strakke format, 

met te weinig ‘speelmogelijkheden’ voldoet daarvoor niet. Omdat het werven van goed personeel in een 

krappe arbeidsmarkt uitermate belangrijk is, stellen wij voor een ‘werken bij’ website te bouwen, die wel 

de juiste doelgroep aanspreekt. De nieuwe generatie werkzoekenden zoekt online en is gericht op 

beleving. Je kunt dus niet langer volstaan met alleen een goede vacaturetekst. De hele inrichting van je 

site moet een afspiegeling zijn van wat je als organisatie wilt zijn. (Raming éénmalig € 10.000,-- en 

structureel € 1.500,--). 

 

20. Beheerplan Vastgoedportefeuille (ris 20190226) 

 

 
 

Het op orde houden van de staat van onderhoud het vastgoed sluit aan op speerpunt middelen waarin we 

streven naar een optimaal beheer tegen lage kosten. De provincie geeft in haar rol als toezichthouder 

aan, dat de gemeente actuele beheerplannen moet opstellen voor de instandhouding van de 

gemeentelijke kapitaalgoederen. Ook voor de vastgoedportefeuille dient te worden aangegeven hoe de 

gemeente de instandhouding waarborgt. Hierbij is niet alleen het reguliere beheer en onderhoud aan de 

orde, maar ook wordt gekeken naar het mogelijk afstoten van gebouwen. Het Beheerplan 

Vastgoedportefeuille 2020-2023 geeft de onderbouwing van het benodigde onderhoud en bijdragen aan 

beheer door derden. Op basis van actuele inspecties is de onderhoudsbehoefte in beeld gebracht en 

hierop zijn ramingen gemaakt resulterend in een aantal aanvullend benodigde budgetten van structureel 

gemiddeld € 260.000,--. 

 

21. Beheerplan Civiele Kunstwerken (ris 20190515) 

 

 
 

Het op orde houden van de staat van de civiele kunstwerken sluit aan op het speerpunt/ambitie “Een 

goed onderhouden leefomgeving” Een schone, veilige, kwalitatief goede en toekomstbestendige 

leefomgeving is bepalend voor de leefbaarheid van onze stad. De provincie geeft in haar rol als 

toezichthouder aan, dat de gemeente actuele beheerplannen moet opstellen voor de instandhouding van 

de gemeentelijke kapitaalgoederen. Ook voor de civiele kunstwerken dient te worden aangegeven hoe de 

gemeente de instandhouding waarborgt. Hierbij is niet alleen het reguliere beheer en onderhoud aan de 

orde, maar ook de vervanging aan het einde van de levensduur. 

Het Beheerplan Civiele Kunstwerken 2020-2023 geeft de onderbouwing van het benodigde onderhoud en 

de vervangingsinvesteringen. Op basis daarvan zijn bijramingen van de bestaande budgetten/kredieten 

nodig van € 50.000 in 2020 oplopend tot € 190.000 in 2023. 

  

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

20 Beheerplan Vastgoedportefuille (overige gebouwen) -261.409    -158.088    -188.171    -258.557    4

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

21 Beheerplan Civiele Kunstwerken (investering) -                -3.937          -3.937          -3.937          98.000        4

21 Beheerplan Civiele Kunstwerken (exploitatie) -50.000      -100.000    -150.000    -189.000    4

http://www.hellevoetsluis.nl/
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22. Fietspaden beter verlichten 

 

 
 

Ondanks dat er eigenlijk geen klachten over bekend zijn is in de begrotingsraad de vraag gesteld over het 

op locaties onderbelicht zijn van bestaande fietspaden. Uit een quickscan is gebleken dat van een aantal 

doorgaande fietsenpaden het verlichtingsniveau niet aan de normen voldoet. 

Een investering van € 40.000 met een kapitaallast van structureel € 3.873 is benodigd en uitvoering kan 

plaatsvinden tegelijk met de andere werkzaamheden die uitgevoerd worden aan de openbare verlichting. 

 

23. Modernisering Verkeersregelinstallaties 

 

 
 

Modernisering van de bestaande Verkeersregelinstallaties is gewenst waardoor deze opgenomen kunnen 

worden in een netwerk van de provincie en de regio zodat beter sturing van verkeer plaats kan gaan 

vinden binnen de mogelijkheden van gps en mobiele ontwikkelingen. 

Voor de ontwikkeling van Voorne-Putten en Hellevoetsluis, is goede bereikbaarheid en mobiliteit van 

groot belang. Voor het regionale verkeer maken de vier noordelijke oeververbindingen met het vaste land 

en de beperkte capaciteit op de N57 de ontsluiting van en naar Voorne-Putten, fragiel. Door toekomstige 

ontwikkelingen zoals de realisatie van de Blankenburgverbinding (2024) en aanpassing van het 

bestemmingsplan voor de Maasvlakte, zal de verkeersdruk op de N57 nog verder toenemen. De ambitie 

is dan ook het vergroten van de bereikbaarheid en mobiliteit voor Voorne-Putten en Hellevoetsluis. Voor 

het vergroten van de bereikbaarheid zijn infrastructurele maatregelen nodig (capaciteitsvergroting 

weggennetwerk), voor het vergroten van de mobiliteit zijn maatregelen op het gebied van 

gedragsbeïnvloeding en doorontwikkeling op het gebied van fiets en OV. Welke maatregelen dat exact 

zijn moet duidelijk worden na afronding van de Gebiedsuitwerking Voorne-Putten (2019). Voor een goede 

regionale bereikbaarheid is de samenwerking met de regionale partners essentieel. De belangrijkste 

regionale partners zijn; Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Waterschap, gemeenten op Voorne-

Putten, gemeente Goeree Overflakkee, Havenbedrijf Rotterdam, MRDH, BEREIK! en De 

Verkeersonderneming. Zowel voor de uitwerking van als de begeleiding van voorgestelde 

werkzaamheden zal externe deskundigheid ingezet moeten worden. Raming € 60.000,--. 

 

24. Actualisatie Centrumvisie De Struytse Hoeck 

 

 
 

Om het centrum van de stad in de toekomst aantrekkelijk te houden is gezamenlijk met diverse partijen 

inmiddels vijf jaar geleden een centrumvisie ontwikkeld. Momenteel wordt zowel door de gemeente als 

door diverse vastgoedeigenaren doorgezet met de uitvoering van die visie. Wanneer eind 2020 het 

winkelvastgoed en de openbare ruimte in het centrum opgeknapt zijn, zal de vraag gesteld worden hoe 

partijen met elkaar verder gaan om het centrum daadwerkelijk toekomstbestendig te houden. Vooral de 

detailhandel is een dynamische sector en de functie van winkels en andere dragers van het centrum blijft 

veranderen. Ook ruimtelijk en economisch zijn er nog diverse vraagstukken die onbeantwoord zijn of die 

nieuw ter tafel zijn gekomen sinds het opstellen van de huidige Centrumvisie. Kortom: In 2021-2022 zal 

het de hoogste tijd zijn voor een actualisatie van de Centrumvisie van Hellevoetsluis. Raming kosten 

€ 25.000,--. 

  

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

22 Fietspaden beter verlichten -            -3.873       -3.873       -3.873       40.000        3

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

23 Modernisering Verkeersregelsinstallaties -60.000      -            -            -            3

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

24 Actualisatie Centrumvisie De Struytse Hoeck -            -25.000      -            -            3
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25. Ondernemersfonds Bedrijveninvesteringszone De Struytse Hoeck 

 

 
 

Een bedrijveninvesteringszone is een vorm van een ondernemersfonds waarin partijen gezamenlijk een 

5-jarig investeringsprogramma opstellen om een gebied economisch te versterken. Wanneer de grote 

verbouwing van De Struytse Hoeck is afgerond (2020), dan is het zaak om het gebied op niveau te 

houden en het op hoog niveau te beheren en te vermarkten. Een ondernemersfonds is daarbij van groot 

belang om gezamenlijk met meerdere actoren te kunnen sturen en dit te betalen. Middels een 

Bedrijveninvesteringszone zal voor een periode van 5 jaar een jaarlijks budget van vele tonnen worden 

ingezameld door de partijen in het gebied. Het oprichtingsproces vergt expertise voor het maken van de 

benodigde documenten. Ook moeten onder andere informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. 

Naast een beperkte ambtelijke inzet is een eenmalig bedrag van €15.000,-- voldoende om te faciliteren in 

dit proces. 

 

26. Ondernemersfonds Bedrijveninvesteringszone De Vesting 

 

 
 

De inhoud van het programma van een bedrijveninvesteringszone zal waarschijnlijk beperkter zijn dan in 

De Struytse Hoeck. Echter draagvlak verkrijgen is wellicht een grotere opgave. Vandaar dat naast een 

beperkte ambtelijke inzet, een eenmalig bedrag van €15.000,-- wordt gevraagd om te faciliteren in dit 

proces. 

 

27. Analyse speerpunten verkeersveiligheid 

 

 
 

Verbetering van de verkeersveiligheid is onderdeel van het collegeprogramma voor diverse doelgroepen: 

jongeren, ouderen, alcohol, snelheid, zwaar verkeer en blackspots.  

Inzicht in ongevallenlocaties voor de verschillende doelgroepen moet leiden tot maatregelen voor geheel 

Hellevoetsluis of tot lokale wijziging van de infrastructuur zodat de verkeersveiligheid wordt vergroot. De 

analyse is een softwarematige opgave op basis van door politie geregistreerde ongevallen. Daartoe is 

een uitgebreider abonnement nodig. Raming eenmalig € 12.000 en structureel € 2.000 

 

28. Fietsenstallingen op 7 R-Net haltes 

 

 
 

Met ingang van december 2018 is o.a. in Hellevoetsluis R-Net geïntroduceerd. Een goede fietsenstalling 

bij elk van de R-net bushaltes is o.a. de basis van de productformule van R-net en daarmee 

onontkoombaar en essentieel om meer reizigers met het OV te laten reizen. In Hellevoetsluis worden 7 

haltes een R-net halte. Door hoogwaardige inrichting van de R-Net haltes en het frequent rijden van de 

busdienst worden extra reizigers naar het OV getrokken. In het kader van R-Net worden op de haltes een 

Dynamisch Reiziger Informatie Systeem (DRIS), abri, bankjes en prullenbakken voor 100% door MRDH 

gefinancierd. Voor de fietsenstallingen bedraagt de investering € 590.000 en is de subsidie vanuit MRDH 

50%. Deze is voor 2019 toegekend. De kapitaallasten en onderhoudslasten gezamenlijk bedragen 

€ 41.800 structureel. 

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

25 Ondernemersfnds  Bedr.invest.zone De Struytse Hoeck -            -15.000      -            -            3

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

26 Ondernemersfnds  Bedr.invest.zone De Vesting -            -15.000      -            -            3

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

27 Analyse speerpunten verkeersveiligheid -12.000      -2.000       -2.000       -2.000       3

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

28 Fietsenstallingen op 7 R-Net haltes (investering) -            -16.762      -16.762      -16.762      295.000      3

28 Fietsenstallingen op 7 R-Net haltes (onderhoud) -25.000      -25.000      -25.000      -25.000      3
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29. Analyse verkeersafwikkeling hoofdroutes Hellevoetsluis 

 

 
 

Inzicht krijgen in de verkeersstromen (regulier en tijdens evenementen): welk verkeer heeft welke 

bestemming, waar parkeert men en welke route hoort daarbij en welke invloed kunnen we daar als 

gemeente op hebben, bijvoorbeeld met parkeerverwijssystemen? Dit geldt zowel voor de reguliere 

situatie als de situatie tijdens evenementen. Door een betere verdeling van het verkeer kan congestie 

worden voorkomen of gereduceerd. Resultaat hiervan kan zijn het realiseren van een dynamisch 

parkeerverwijssysteem aansluitend op de reguliere bewegwijzering (inschatting kosten onderzoek 

€ 20.000 (in 2021); realisatie raming: € 300.000). 

 

30. Analyse doorstroming AI-laan – De Sprong en fietsveiligheid 

 

 
 

De doorstroming op de hoofdroute Amnesty Internationallaan – De Sprong kent afwikkelingsproblemen 

en grijpt in op de verkeersveiligheid van o.a. fietsverkeer. Naar aanleiding van de studie “Hellevoetsluis in 

beweging” (2018) zou de infrastructuur aangepast moeten gaan worden. De aanbevelingen zijn: 

ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers en de aanleg van meerstrooksrotondes. De realisatie van de 

kleine Centrumring en het verbeteren van de doorstroming AI-laan zijn maatregelen die elkaar versterken 

en dus een zeer positief effect hebben op de doorstroming. 

Resultaat hiervan is een nadere afweging om wel of geen maatregelen te gaan treffen op deze 

hoofdroute en rotondes. Een centrumring zal de congestie oplossen en het verkeer meer spreiden. 

Alternatieven dienen nader onderzocht te worden. Knelpunten t.a.v. de fietsveiligheid speelt met name 

op: 

- Rotonde Smitsweg 

- Fietstunnel Rijksstraatweg 

- Fietsoversteek De Sprong 

Op termijn zullen investeringen in de infrastructuur noodzakelijk zijn. Daartoe is naar inschatting een 

bedrag van € 2.000.000 á € 3.000.000 nodig om fietsmaatregelen te treffen. Fietsmaatregelen zijn door 

MRDH subsidiabel tot 50%. De komende 3 jaar zijn onderzoeksbudgetten nodig. 

 

31. Analyse Centrumring 

 

 
 

Realisatie van een kleine Centrumring betekent de aanleg van een brug over het Kanaal door Voorne ter 

hoogte van winkelcentrum de Struytse Hoeck. Deze ontsluiting maakt een aanpassing aan de rotonde 

Plataanlaan overbodig maar geeft wel extra druk op de Uitweg. Alhoewel deze studie niet hoog op het 

Collegeprogramma scoort is het zinvol hierover een definitief standpunt te kunnen bepalen op basis van 

studie. Doorschuiven naar 2021  € 30.000,--. 

  

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

29 Analyse verkeersafwikkeling hoofdroutes Hellevoetsluis -            -20.000      -            -            3

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

30 Analyse doorstroming AI-laan – De Sprong en fietsveiligheid -20.000      -40.000      -40.000      -18.000      3

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

31 Analyse Centrumring -            -30.000      -            -            3
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32. Mobiliteitshub 

 

 
 

Een mobiliteitshub is de uitbreiding van een bestaande OV-halte met elektrische- deelfietsen en/of 

scooters. Het realiseren van een mobiliteitshub zal helpen bij een betere bereikbaarheid en een andere 

beleving van het gebied. De belangrijkste voordelen van een mobiliteitshub: 

- Er is geen vaste route de gebruiker bepaalt 

- Er is geen vaste frequentie de gebruiker reserveert een tijdsvenster 

- Meer locaties zijn bereikbaar 

- Elektrisch vervoer voor een grotere doelgroep beschikbaar 

Kansen: 

- Kansen voor zowel utilitair- als recreatiefgebruik 

- Creëert een aantrekkelijk woonmilieu (verademend wonen) 

- Betere bereikbaarheid schept mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen 

- Stimuleert het gebruik van fiets en OV 

- Draagt bij aan de opgave 30% CO²-reductie 

- Meer bewegen is gezonder leven, recreatieve beleving tijdens de reis is stress verlagend dit heeft een 

positief effect op het ziekteverzuim 

De hub zal zorgen voor een andere beleving tijdens het reizen. Woon-werkverkeer wordt recreëren door 

aantrekkelijke, snelle en mooie (bestaande) fietsroutes. Dit werkt door als een olievlek met andere 

gemeenten en heeft een positief effect op wonen, werken en het vestigingsklimaat. De hub is verder uit te 

breiden met een toevoeging als pakketdepot waardoor er een reductie is van het vervoer door 

woonkernen (minder bestelbusjes). De hub kan gerealiseerd worden in samenwerking met marktpartijen 

en De Verkeersonderneming. De investering is een raming en sterk afhankelijk van subsidie(s) en 

investering door marktpartijen. Structurele lasten ongeveer € 15.000,-- 

 

33. Trambaanpad als snelfietsroute 
 

 
 

In samenwerking met de gemeente Nissewaard is een projectleider ingehuurd voor de realisatie van de 

Hollandse Banen. De insteek van de Hollandse Banen was van oorsprong vooral gericht op recreatief 

(fiets)verkeer. Bij nader onderzoek is deze ambitie financieel niet haalbaar gebleken en is bestuurlijk 

gekozen om in te zetten op een snelfietsroute voor zowel dagelijks als toeristisch gebruik. De MRDH 

heeft het Trambaanpad bestempeld als metropolitaanse fietsroute met een subsidie die vanuit de MRDH 

en provincie kan oplopen tot 70% voor de inrichting als snelfietsroute. Een snelfietsroute vanuit 

Spijkenisse naar Hellevoetsluis motiveert fietsgebruik en kan zo helpen de verkeersdruk op Voorne 

Putten te verlagen. Raming 3 jaar € 60.000. 

 

34. Parkeren grote voertuigen 
 

 
 

Er zijn in Hellevoetsluis 45 officiële plekken waarvan er gemiddeld 29 gelijktijdig bezet zijn. De 9 

parkeerplaatsen op de locatie Veerhaven worden nauwelijks meer gebruikt. Op de locatie Schelpenpad 

(20 plaatsen) zijn er knelpunten op de dagen dat de sportverenigingen in het weekend vol “in bedrijf” zijn 

en veel auto’s geparkeerd moeten worden. Het terrein Gorslaan (16 plekken) ligt in een 30 km/uur zone; 

dit is niet gewenst. In een studie is nagegaan wat de behoefte is aan parkeerplekken (± 35 á 45), hoe 

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

32 Mobiliteitshub (investering) -            -5.350       -5.350       -5.350       50.000        3

32 Mobiliteitshub (exploitatie) -10.000      -10.000      -10.000      -10.000      3

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

33 Trambaanpad als snelfietsroute -60.000      -60.000      -60.000      -            3

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

34 Parkeren grote voertuigen (investering) -            -16.875      -33.750      -33.750      1.350.000   3

34 Parkeren grote voertuigen (exploitatie) -            -10.400      -10.400      -10.400      3
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groot het terrein dient te zijn (9.000 á 10.000 m2) en zijn zes denkbare scenario’s uitgewerkt om het 

terrein te exploiteren. Het meest kansrijk is de combinatie van het vrachtwagen parkeren met een 

zonneweide dat op een constructie boven het parkeerterrein wordt gebouwd. Hierdoor ontstaat dubbel 

ruimtegebruik van ± 1 hectare en kan de opgewekte energie direct door de bedrijven op KB3 gebruikt 

worden. Voor een dergelijk innovatief project zal subsidie vanuit de EU en de Provincie Zuid-Holland 

verkregen kunnen worden. Voor een exploitant is deze combinatie daardoor ook interessant. De voorkeur 

gaat daarom uit naar een terrein op KB3. 

Een raming komt uit op structurele lasten van ongeveer € 45.000,-- 

 

35. Herstructurering en opwaardering Opzoomerlaan en omgeving 

 

 

 

Inclusief het realiseren van een nieuwe entree naar de Vesting voor langzaam verkeer 

Deze visie omvat 7 projecten: 

1. Entree Vesting, Brielse poort binnen-buiten 

2. Cultuurplein-Affuitenloods (reeds uitgevoerd) 

3. Opwaarderen Opzoomerlaan 

4. Pleinruimte Tromphuis 

5. Horecaplein/ kade 

6. Stadspark 

7. Parkeren 

Om deze projecten een stap verder te brengen is in 2018 een beleidsoptie ingediend voor het opstellen 

van een plan van aanpak en de eerste uitvoeringswerkzaamheden. 

De nu voorliggende beleidsoptie gaat om het verder opwaarderen van de Opzoomerlaan e.o. in 

aansluiting op het beeld van het Cultuurplein dat reeds is uitgevoerd (project 2). Concreet betekent dit dat 

in 2020 gestart zal worden met herinrichting van de entree van de Vesting vanaf Brielsestraatweg tot aan 

het Cultuurplein. Hierbinnen valt ook het entreeplein ter hoogte van het bouwplan GDO Fase II (start 

bouw medio 2020). Tevens zal worden gestart met herinrichting van het zuidelijk deel van de 

Opzoomerlaan, tussen Cultuurplein en het gemeentehuis, inclusief pleinruimte bij het Tromphuis. Hierbij 

zal ook aandacht worden besteed aan de parkeeropgave. 

Het realiseren van een nieuwe entree voor langzaam verkeer zal nog nader worden onderzocht en 

worden afgestemd met Rijksdienst en Waterschap (streven realisatie 2021).  

Vervolgfase: project 5, 6 en 7 (het mogelijk realiseren van parkeervoorzieningen buiten de Vesting) zijn 

nog niet in de raming meegenomen.  

Om de overige deelprojecten rond de Opzoomerlaan te realiseren in aansluiting op het beeld van het 

Cultuurplein is een investering nodig. Deze investering wordt geraamd op € 750.000,- . Bij het opstellen 

van het eerdergenoemde PvA dat hieraan voorafgaat wordt een nauwkeuriger raming gemaakt. 

 

36. Herinrichting Ravenseweg 

 

 

 

De herinrichting betreft het tracé Carrouselweg – Voltaweg (entree KB3) 

Speerpunt is om de verkeersveiligheid voor fietsers te bevorderen. Om een goede aansluiting te krijgen 

met de nieuwe entree van KB 3 is naast verkeersveiligheid ook vanuit beeldkwaliteit de herinrichting van 

bedoeld tracé onvermijdelijk. 

In de grondexploitatie KB3 is een bedrag opgenomen om het plan mede te financieren. Het 

voorbereidingskrediet 2019 ten behoeve van de engineering c.a. kan hiervoor worden aangewend. 

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

35 Vesting Opzoomerlaan -            -30.134      -30.134      -30.134      750.000      4

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

36 Herinrichting Ravenseweg -            -34.152      -34.152      -34.152      850.000      4
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In verband met capaciteit zal het plan worden weggezet bij een extern ingenieursdienst, conform 

raamcontract civiel. Raming investering € 850.000 met een structurele last van € 34.000. 

 

37. Beveiliging gemeentehuis  
 

 

 

De inbraakinstallatie en het toegangscontrolesysteem is aan vervanging toe, maar is uitgesteld omdat 

deze aanvankelijk als onderdeel van de WOV voor de 3 gemeentehuizen aangeschaft zou worden. Nu de 

WOV niet door gaat, zal dit alleen gaan gelden voor het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Dat is de 

reden waarom er eerder geen investeringskrediet was opgevoerd. 

Voor deze aanpassing is € 45.000,-- begroot, (jaarlijks € 9.340). 

 

38. Herinrichten centrale hal & pantry 

 

 

 

De centrale hal is erg gedateerd. Op nadrukkelijke wens vanuit het college en raadsleden, maar ook 

ingegeven door ruimtegebrek en dus optimaal gebruik van de beschikbare ruimte past dit in de ambitie 

van het college. 

Onderdeel hiervan is ook om beide commissiekamers v.w.b. de inrichting en functionaliteit met 

hedendaagse technieken beter te benutten. Voor deze aanpassing is € 100.000,-- begroot (jaarlijks 

€ 4.682,--) 

 

39. Herinrichting bedrijfsrestaurant 

 

 

 

Gebleken is dat het aantal m2 van bedrijfsrestaurant in z’n huidige vorm onvoldoende ‘rendabel’ is en dat 

er een tekort is aan vergaderruimten en werkplekken. Door deze investering willen we de ruimte van het 

bedrijfsrestaurant zo optimaal mogelijk (her)inrichten zodat er bijv. op eenvoudige wijze vergaderruimtes 

en evt. werkplekken ingericht kunnen worden. Voor deze aanpassing is € 25.000,-- begroot. (Jaarlijks 

€ 1.171,--) 

 

40. Verhoging exploitatiekosten a.g.v. Dimpact 
 

 

 

Als onderdeel van de organisatieontwikkeling is destijds de keuze gemaakt een transitie in gang te zetten 

naar het procesgericht werken. In de voorbereidingen voor vorming van de WOV is dit omarmt door de 3 

gemeenten op Voorne en besloten dat we zouden gaan zaakgericht werken. We zijn hiervoor 

aangesloten bij Dimpact. En hoewel de e-suite nog niet is ingericht en geïmplementeerd brengt dit wel 

een financiële verplichting met zich mee die nu voor iedere gemeente afzonderlijk geldt. Netto € 

150.000,-- structureel. Gezien de drukke agenda vanwege de migratie is de verwachting dat het verder 

gaan met de inrichting en implementatie pas eind dit jaar, begin volgend jaar plaatsvindt. 

  

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

37 beveiliging gemeentehuis -            -9.340       -9.340       -9.340       45.000        1

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

38 herinrichten centrale hal & pantry -            -4.682       -4.682       -4.682       100.000      1

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

39 herinrichting bedrijfsrestaurant -            -1.171       -1.171       -1.171       25.000        1

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

40 verhoging exploitatiekosten a.g.v. Dimpact -175.000    -150.000    -150.000    -150.000    1
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41. Vervanging meubilair en herinrichting raadzaal 

 

 

 

Op dringend verzoek van de nieuwe raad en de griffie wenst men vervanging van het oude meubilair in - 

en een andere inrichting van de raadzaal. Hedendaagse technieken ontbreken en zijn in het gebruik wel 

noodzakelijk. Maar ook is het meubilair aan vervanging toe. Voor deze aanpassing is € 75.000,-- begroot. 

(Jaarlijks € 8.025,--) 

 

42. Vervanging schakelpaneel bij het KCC 

 

 

 

Door de jaren heen functioneert het schakelpaneel bij het KCC niet meer goed en is het in 2017 door een 

kortsluiting en kleine brand verder defect geraakt. Vervanging is uitgesteld vanwege de WOV en de 

mogelijke (andere) wensen aan het KCC en de 3 gemeentehuizen. 

Nu de WOV niet door gaat, zal dit alleen gaan gelden voor het gemeentehuis van Hellevoetsluis. Dat is 

de reden waarom er eerder geen investeringskrediet was opgevoerd. Voor deze aanpassing is € 75.000,- 

begroot. (Jaarlijks € 15.567,--) 

 

43. Formatieclaims 

 

 

 

Een eerste (groffe) inventarisatie op diverse afdelingen geeft een formatie-uitbreidingswens / noodzaak 

aan, financieel vertaald, van tussen de € 2 mln. en € 3 mln. 

 

 

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

41 vervanging meubilair en herinrichting raadzaal -            -8.025       -8.025       -8.025       75.000        1

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

42 vervanging schakelpaneel bij het KCC -            -15.567      -15.567      -15.567      75.000        1

nr ZN omschr 2020 2021 2022 2023 inv 2020 progr

43 Formatie uitbreiding -1.400.000 -1.400.000 -1.600.000 -1.600.000 1
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Beleidsindicatoren Begroting 2020 – 2023 
 

eenheid periode regio / 

dimensie 

waarde bron omschrijving 

aantal per 10.000 inw 

12-17jr 

2014 Hellevoetsluis 179 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. 

Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, 

worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt 

verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er 

volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier 

kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij 

in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 

aantal per 10.000 inw 

12-17jr 

2014 Nederland 138 
  

aantal per 10.000 inw 

12-17jr 

2015 Hellevoetsluis 60 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. 

Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, 

worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt 

verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er 

volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier 

kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij 

in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 

aantal per 10.000 inw 

12-17jr 

2015 Nederland 134 
  

aantal per 10.000 inw 

12-17jr 

2016 Hellevoetsluis 189 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. 

Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, 

worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt 

verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er 

volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier 

kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij 

in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 

aantal per 10.000 inw 

12-17jr 

2016 Nederland 137 
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eenheid periode regio / 

dimensie 

waarde bron omschrijving 

aantal per 10.000 inw 

12-17jr 

2017 Hellevoetsluis 108 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. 

Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, 

worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt 

verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er 

volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier 

kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij 

in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 

aantal per 10.000 inw 

12-17jr 

2017 Nederland 131 
  

aantal per 10.000 inw 

12-17jr 

2018 Hellevoetsluis 81 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. 

Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, 

worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt 

verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er 

volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier 

kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij 

in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 

aantal per 10.000 inw 

12-17jr 

2018 Nederland 119 
  

    Misdrijven       

aantal per 1.000 

inwoners 

2018 Hellevoetsluis 1,2 CBS - Diefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. 

aantal per 1.000 

inwoners 

2018 Nederland 2,2 
  

aantal per 1.000 

inwoners 

2018 Hellevoetsluis 4,8 CBS - Criminaliteit Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn 

seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood 

en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 

aantal per 1.000 

inwoners 

2018 Nederland 4,8 
  

aantal per 1.000 

inwoners 

2018 Hellevoetsluis 2,1 CBS - Diefstallen Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. 
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eenheid periode regio / 

dimensie 

waarde bron omschrijving 

aantal per 1.000 

inwoners 

2018 Nederland 2,5 
  

aantal per 1.000 

inwoners 

2018 Hellevoetsluis 4,6 CBS - Criminaliteit Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en 

misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. 

Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het 

openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, 

deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke 

geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse 

aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode 

geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee 

delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele 

misdrijven. 

aantal per 1.000 

inwoners 

2018 Nederland 5,4     

% 2018 Hellevoetsluis 38,1 CBS BAG / LISA - 

bewerking ABF 

Research 

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. 

% 2018 Nederland 52,8 
  

per 1.000 inw.15-65jr 2018 Hellevoetsluis 95,7 LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd 

van 15-65 jaar. 

per 1.000 inw.15-65jr 2018 Nederland 145,9 
  

per 1.000 inw. 5-18 jr 2017 Hellevoetsluis 0,7 DUO/Ingrado Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of 

kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat 

ingeschreven. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar 

"2017/2018". 

per 1.000 inw. 5-18 jr 2017 Nederland 1,82 
  

per 1.000 inw. 5-18 jr 2018 Hellevoetsluis 33,19 DUO/Ingrado Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school 

staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de 

lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe 

worden gerekend. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar 

"2017/2018". 

per 1.000 inw. 5-18 jr 2018 Nederland 23,28 
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eenheid periode regio / 

dimensie 

waarde bron omschrijving 

% 2018 Hellevoetsluis 2,1 DUO/Ingrado Het percentage van het totaalaantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat 

voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.  

 

De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018". 

% 2018 Nederland 1,9 
  

% 2016 Hellevoetsluis 49,7 Gezondheidsmonitor 

volwassenen (en 

ouderen), GGD’en, 

CBS en RIVM 

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en 

ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per 

week aan sport doet. 

% 2016 Nederland 48,7 
  

kg per inwoner 2017 Hellevoetsluis 221 CBS - Statistiek 

Huishoudelijk afval 

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 

kg per inwoner 2017 Nederland 174 
  

% 2017 Hellevoetsluis 7 Rijkswaterstaat - 

Klimaatmonitor 

 

% 2017 Nederland 16,9 
  

dzd euro 2014 Hellevoetsluis 194 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

dzd euro 2014 Nederland 211 
  

dzd euro 2015 Hellevoetsluis 188 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

dzd euro 2015 Nederland 206 
  

dzd euro 2016 Hellevoetsluis 189 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

dzd euro 2016 Nederland 209 
  

dzd euro 2017 Hellevoetsluis 192 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

dzd euro 2017 Nederland 216 
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eenheid periode regio / 

dimensie 

waarde bron omschrijving 

dzd euro 2018 Hellevoetsluis 203 CBS - Statistiek 

Waarde Onroerende 

Zaken 

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

dzd euro 2018 Nederland 230 
  

aantal per 1.000 

woningen 

2016 Hellevoetsluis 3,3 ABF - Systeem 

Woningvoorraad 

Het aantal nieuwbouwwoningen. 

aantal per 1.000 

woningen 

2016 Nederland 7,2 
  

% 2019 Hellevoetsluis 72,5 CBS - 

Bevolkingsstatistiek 

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. 

% 2019 Nederland 69,8 
  

euro 2019 Hellevoetsluis 574 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 

éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. 

euro 2019 Nederland 669 
  

euro 2019 Hellevoetsluis 574 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 

meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 

euro 2019 Nederland 739 
  

per 1.000 inw.15-65jr 2018 Hellevoetsluis 431,1 LISA Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen 

zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het 

aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar. 

per 1.000 inw.15-65jr 2018 Nederland 774 
  

% 2015 Hellevoetsluis 1,61 Verwey Jonker 

Instituut - Kinderen in 

Tel 

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter 

is verschenen. 

% 2015 Nederland 1,45 
  

    Achterstand 

onder jeugd 

      

% 2015 Hellevoetsluis 5,99 Verwey Jonker 

Instituut - Kinderen in 

Tel 

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een 

bijstandsuitkering moet rondkomen. 

 

Cijfers worden medio september geactualiseerd. 
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eenheid periode regio / 

dimensie 

waarde bron omschrijving 

% 2015 Nederland 6,58 
  

% 2015 Hellevoetsluis 1,64 Verwey Jonker 

Instituut - Kinderen in 

Tel 

Cijfers worden medio september geactualiseerd. 

% 2015 Nederland 1,52     

% 2018 Hellevoetsluis 66,2 CBS - 

Arbeidsdeelname 

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van 

de  (potentiële) beroepsbevolking. 

% 2018 Nederland 67,8 
  

per 1.000 inw 18jr eo tweede 

halfjaar 

2018 

Hellevoetsluis 31,4 CBS - Participatiewet Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en 

bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De 

uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders 

verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en 

thuislozen zijn niet inbegrepen. 

per 1.000 inw 18jr eo tweede 

halfjaar 

2018 

Nederland 39 
  

per 1.000 inw.15-65jr eerste 

halfjaar 

2018 

Hellevoetsluis 43,7 CBS - Participatiewet Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd 

van 15-65 jaar 

per 1.000 inw.15-65jr eerste 

halfjaar 

2018 

Nederland 30,5 
  

% van alle jongeren 

tot 18 jaar 

tweede 

halfjaar 

2018 

Hellevoetsluis 9,5 CBS - 

Beleidsinformatie 

Jeugd 

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle 

jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld 

en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan 

jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of 

gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of 

opvoedingsproblemen van de ouders. 

% van alle jongeren 

tot 18 jaar 

tweede 

halfjaar 

2018 

Nederland 10,4 
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eenheid periode regio / 

dimensie 

waarde bron omschrijving 

% tweede 

halfjaar 

2018 

Hellevoetsluis 1,4 CBS - 

Beleidsinformatie 

Jeugd 

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig 

moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend 

opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de 

rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige 

ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp 

niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder 

toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. 

 

In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd 

van 23 jaar. 

% tweede 

halfjaar 

2018 

Nederland 1,1 
  

% tweede 

halfjaar 

2018 

Hellevoetsluis 0,3 CBS - 

Beleidsinformatie 

Jeugd 

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een 

jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 

jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle 

voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie 

in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. 

Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden 

waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld 

bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het 

jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de 

leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden 

begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij 

of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd 

door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook 

op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige 

kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 

23 jaar wordt. 

% tweede 

halfjaar 

2018 

Nederland 0,3 
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eenheid periode regio / 

dimensie 

waarde bron omschrijving 

per 1.000 inw tweede 

halfjaar 

2017 

Hellevoetsluis 36 CBS - Monitor 

Sociaal Domein 

WMO 

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een 

maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning 

binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het 

referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. 

per 1.000 inw tweede 

halfjaar 

2017 

Nederland 57 
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Afkortingenlijst Begroting 2020-2023 
 

 

Afkorting Betekenis  (volgorde alfabetisch) 

co2 Koolstofdioxide 

ABF Eigennaam  

AI-laan Amnesty Internationallaan 

AMHK Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
AO/IC Administratieve Organisatie / Interne Controle 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

B&W  Burgemeester & Wethouders 

BAAS Brede Aanpak Achterliggende Schuldproblemen 
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording 

BIE Bouwgrond in Exploitatie 

BIJV bijvoorbeeld 

BMO Bestuurs- & Managementondersteuning 

BNG Bank Nederlandse Gemeenten 

BOA Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar 

BP Bestemmingsplan 
BVH Beheer, Vergunningen & Handhaving 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CISO Chief Information Security Officer 

CIV Civiele 

CJG Centrum voor Jeugd en Gezin 

COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere 
Overheden 

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek 

DCMR eigennaam voor milieudienst Rotterdam 

DIV diverse 

DSH De Struytse Hoek 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs 

E.D. en dergelijke 

E.E.A. een en ander 

E.O. en omstreken 

EMU Europese monetaire unie 

EV Eigen Vermogen 

EXL exclusief 

EXPL. Exploitatie 

F&C Financiën & Concerncontrol  

FAZA Facilitaire zaken 

FG Functionaris Gegevensbescherming 

FIDO Financiering Decentrale Overheden 
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Afkorting Betekenis  (volgorde alfabetisch) 

FKDE Financieringsovereenkomst voor Krediet- en Depotarrangement 
en Elektronisch betalingsvervoer 

G.D.O. Groote Dok Oost 

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  

GGZ Geestelijke GezondheidsZorg 

GR Gemeenschappelijke Regeling 

GREX Grondexploitatie 

GYMMAT Gymmateriaal 

HA Hectare 

HIC Haven Industrieel Complex 

HOF Houdbare OverheidsFinanciën 

HR Human Resource 

HVVZ Huis van Verhuur Zakelijk 

ICT Informatie- en Communicatie Technologie 

IKC Integraal KindCentrum 

INGRADO Eigennaam 

INV. Investering 

INW inwoners 

ISO Information Security Officer 

IV InformatieVoorziening 

IVP Integraal Veiligheidsplan 

JOGG Jongeren op Gezond Gewicht 

JR. jaar 

KB3 Kickersbloem 3 

KCC KlantContactCentrum 

KIOR Kwaliteitsplan Inrichting Openbare Ruimte 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

KOOR Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 

LISA Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen 

LTO Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 

MBT Met betrekking tot 

MIV met ingang van 

MLN Miljoen  

MN met name 

MPG Meerjarenprogramma 

MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

MVA Materiele Vaste Activa 

N.T.B. nader te bepalen 
N.V.T. niet van toepassing 

NIEGG Niet In Exploitatie Genomen Gronden 

NV Naamloze Vennootschap 

OR Ondernemingsraad 

OV Openbaar Vervoer 

OZB Onroerende zaakbelasting 

PAS Programma Aanpak Stikstof 
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Afkorting Betekenis  (volgorde alfabetisch) 

PDV Periferen Detailhandel Vestigingen 
PO Primair Onderwijs 

PUZA Publiekszaken 

PVA'S  Plannen van Aanpak 

PVE'S  Programma's van Eisen  

PZH Provincie Zuid-Holland 

RCE Rijksdienst Cultureel en Erfgoed 

RES Reservering 

RIEC Regionale Informatie en Expertise Centra 

RIS RaadsInformatieSysteem 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM 
ROB Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid 

RR Rotterdam Rijnmond 

SALEZA Samenlevingszaken  

ST Stichting 

SVHW Samenwerking, Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling 

T.A.V.  Ter attentie van 

TBV ten behoeve van 

VANG Van Afval Naar Grondstof 

VAR Veiligheidsalliantie Rotterdam-Rijnmond 

VER. vervanging 

VERV Vervanging 

VML voormalig 

VO Voortgezet Onderwijs 

VP Voorne-Putten 

VPB Vennootschapsbelasting 

VRR Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond 

VSU Voorziening Stadsuitleg 

VV Vreemd Vermogen 

VVN Veilig Verkeer Nederland 

VZ Voorziening 
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

WIZ Werk Inkomen en Zorg 

WKPB Wet Kenbaarheid Publieksrechtelijke Beperkingen  
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WOV Werkorganisatie Voorne 

WOZ-WAARDE Waarde Onroerende zaken 

WPG Wet Publieke Gezondheid 

WWI Wonen, Wijken en Integratie 

WZ westzijde 
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