
Meerjarenbegroting 2022-2024

Rijlabels
 Lasten 
2022

 Lasten 
2023

 Lasten 
2024

 Baten 
2022

 Baten 
2023

 Baten 
2024

 Saldo 
2022

 Saldo 
2023

 Saldo 
2024

Bestuursorganen en -ondersteuning             1            -1            -2            -0            -3            -5            -1            -2            -3 
0.4 Ondersteuning organisatie             1            -1            -2            -              -              -              -1             1             2 
Areaaluitbreiding             1             2             3           -             -             -             -1           -2           -3 
Vrijvallende kapitaallasten           -0           -3           -5             0             3             5 
0.10 Mutaties reserves            -0            -3            -5            -0            -3            -5 
Vrijvallende kapitaallasten           -0           -3           -5           -0           -3           -5 
Dienstverlening            -              -4            -7            -               4             7 
0.2 Burgerzaken            -              -4            -7            -               4             7 
vrijvallende kapitaallasten PDvL           -             -4           -7           -               4             7 
Gezondheid       -301       -302       -303       -252       -252       -252           49           50           50 
6.2 Wijkteams         -49         -49         -50            -              -              -             49           49           50 
Vrijvallende kapitaallasten         -49         -49         -50           -             -             -            49          49          50 
7.1 Volksgezondheid       -253       -253       -253       -252       -252       -252             0             1             1 
Gezond in de Stad       -252       -252       -252       -252       -252       -252           -             -             -   
Vrijvallende kapitaallasten           -0           -1           -1           -             -             -               0             1             1 
Veiligheid        124           83           86       -180       -180       -180       -304       -263       -266 
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer        255        255        255       -255       -255       -255 
Veiligheidsregio (Huisvesting – realisatie visie op huisvesting )        281        281        281       -281       -281       -281 
Veiligheidsregio (verdeelsleutel per inwoner)         -26         -26         -26          26          26          26 
1.2 Openbare orde en Veiligheid       -147       -204       -218       -166       -166       -166         -19           38           52 
Decentrale uitkering Bed, Bad, Brood eindigt na 2021       -124       -124       -124       -124       -124       -124 
Nieuw beleid Bed, Bad en Brood eindigt na 2021       -125       -125       -125        125        125        125 
Taakmutatie Bed, Bad, Brood eindigt na 2021 (tegenpost bij CF opnemen)         -42         -42         -42         -42         -42         -42 
Vrijvallende kapitaallasten         -22         -79         -93           -             -             -            22          79          93 
2.1 Verkeer en vervoer           16           32           49            -              -              -           -16         -32         -49 
Areaaluitbreiding          18          36          54           -             -             -           -18         -36         -54 
Vrijvallende kapitaallasten           -2           -4           -5           -             -             -               2             4             5 
0.10 Mutaties reserves         -14         -14         -14         -14         -14         -14 
Bijdrage reserve Veiligheid voor Veiligheidsfonds         -14         -14         -14         -14         -14         -14 
Cultureel klimaat         -31         -32         -37           55           43         -28           86           75             9 
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie         -18            -6           10            -              -              -             18             6         -10 
Cultuurfondsen          13          26          47         -13         -26         -47 
Vrijvallende kapitaallasten         -31         -32         -37           -             -             -            31          32          37 
5.4 Musea         -13         -26         -47           13           26           47 
Jheronimus art centre, afbouw subsidie         -13         -26         -47          13          26          47 
0.10 Mutaties reserves            -              -              -             55           43         -28           55           43         -28 
reserve nieuwbouw Theater , dekking OZB          57          46         -23          57          46         -23 
Structuurfonds           -             -             -             -2           -3           -5           -2           -3           -5 
Opgroeien en talentontwikkeling           71        585           69           85        127           89           14       -458           20 
4.2 Onderwijshuisvesting            -4        468         -10            -              -              -               4       -468           10 
Tlv exploitatie MO nieuwe kredieten vanaf 2018           -3           -5           -8           -             -             -               3             5             8 
Vrijvallende kapitaallasten/nieuwe investeringen           -1           -1           -2             1             1             2 
Werkzaamheden SB tbv onderwijshuisvesting           -          474           -             -             -             -             -         -474           -   
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken           75        117           79         -56       -230       -230       -131       -347       -309 
De Lanen; opheffing tijdelijke huisvesting          62          62          62         -79         -79         -79       -141       -141       -141 
incidentele verkoop grond           -             -             -            55       -119       -119          55       -119       -119 
Lucas van Leijdenstraat 31-33; tijdelijk verhuur loopt af           -             -             -           -32         -32         -32         -32         -32         -32 
onderhoud BBS en MFA        113        227        340           -             -             -         -113       -227       -340 
Vrijvallende kapitaallasten         -10         -10         -10           -             -             -            10          10          10 
vrijvallende kapitaallasten tgv exploitatie MO           -3           -5           -8           -             -             -               3             5             8 
vrijvallende kapitaallasten tgv reserve OHV         -87       -157       -305           -             -             -            87        157        305 
0.10 Mutaties reserves            -              -              -          141        357        319        141        357        319 
bijdrage MO reserve OHV /exploitatie           -             -             -          142        359        323        142        359        323 
reserve activa / structuurfonds           -             -             -             -1           -2           -4           -1           -2           -4 
Participatie en daginvulling            -5         -21         -24            -              -              -               5           21           24 
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie            -5         -21         -24            -              -              -               5           21           24 
Vrijvallende kapitaallasten           -5         -21         -24           -             -             -               5          21          24 
Wonen en werkomgeving       -477       -995   -1.039       -422       -113       -609           55        882        430 
2.1 Verkeer en vervoer         -40           20             4            -              -              -             40         -20            -4 
Areaaluitbreiding          85        170        255           -             -             -           -85       -170       -255 
Pilot vrij te gebruiken buitenstoelen           -           -10         -10           -             -             -             -            10          10 
Vrijvallende kapitaallasten       -125       -140       -241           -             -             -          125        140        241 
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur       -200       -300       -300            -              -              -          200        300        300 
JADS       -200       -200       -200           -             -             -          200        200        200 
Programma Zuid-Willemspark           -         -100       -100           -             -             -             -          100        100 
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie        132       -262       -200            -              -              -         -132        262        200 
Areaaluitbreiding        122        244        366           -             -             -         -122       -244       -366 
Bestrijding eikenprocessierups (actualisatie '20)           -         -180       -180           -             -             -             -          180        180 
Bestrijding invasieve exoten (actualisatie '20)           -         -170       -170           -             -             -             -          170        170 
Verdubbeling aanplant bomen          32       -113       -113           -             -             -           -32        113        113 
Vrijvallende kapitaallasten         -22         -43       -103           -             -             -            22          43        103 
8.1 Ruimtelijke Ordening       -160       -240       -320            -              -              -          160        240        320 
Omgevingswet       -160       -240       -320           -             -             -          160        240        320 
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)       -181       -187       -199            -              -              -          181        187        199 
Vrijvallende kapitaallasten       -181       -187       -199           -             -             -          181        187        199 
8.3 Wonen en bouwen         -28         -26         -24            -          400            -             28        426           24 
Areaaluitbreiding             2             4             6           -             -             -             -2           -4           -6 
Inzet Woningcorporatieleningen           -             -             -             -          400           -             -          400           -   
Jaarlijks voordeel op uitgave welstandscommissie         -30         -30         -30           -             -             -            30          30          30 
0.10 Mutaties reserves            -              -              -         -422       -513       -609       -422       -513       -609 
Omgevingswet           -             -             -         -160       -240       -320       -160       -240       -320 
Vrijvallende kapitaallasten (structuurfonds)           -             -             -           -81         -86         -91         -81         -86         -91 
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Vrijvallende kapitaallasten dekking ABR           -             -             -         -181       -187       -199       -181       -187       -199 
Bereikbare stad       -561       -708   -1.098       -191       -328       -525        370        380        573 
2.1 Verkeer en vervoer       -482       -503       -708            -              -              -          482        503        708 
Areaaluitbreiding          98        196        294           -             -             -           -98       -196       -294 
Onderzoekskosten constructieve veiligheid (pm voor 2022)       -500       -500       -500           -             -             -          500        500        500 
Vrijvallende kapitaallasten         -80       -199       -502           -             -             -            80        199        502 
2.2 Parkeren         -87       -222       -415            -              -              -             87        222        415 
Vrijvallende kapitaallasten         -87       -222       -415           -             -             -            87        222        415 
2.4 Economische Havens en waterwegen           25           50           75            -              -              -           -25         -50         -75 
Areaaluitbreiding          25          50          75           -             -             -           -25         -50         -75 
2.5 Openbaar vervoer            -0            -0            -1            -              -              -               0             0             1 
Vrijvallende kapitaallasten           -0           -0           -1           -             -             -               0             0             1 
0.10 Mutaties reserves         -16         -32         -49       -191       -328       -525       -175       -296       -476 
Dekking reserve screening tbv Prioritering fietsvoorzieningen           -             -             -         -100       -100       -100       -100       -100       -100 
Parkeerfonds toekomstbestendig maken         -16         -32         -49           -             -             -            16          32          49 
Vrijvallende kapitaallasten           -             -             -           -87       -221       -414         -87       -221       -414 
Vrijvallende kapitaallasten (reserve activa economisch nut)           -             -             -             -0           -0           -1           -0           -0           -1 
Vrijvallende kapitaallasten (structuurfonds)           -             -             -             -3           -7         -10           -3           -7         -10 
Sport en recreatie       -303       -355       -438       -125       -128       -178        178        227        260 
5.1 Sportbeleid en activering         -80         -80         -80         -80         -80         -80            -              -              -   
Sportakkoord Uitvoeringsregeling         -80         -80         -80         -80         -80         -80 
Sportakkoord Uitvoeringsregeling         -80         -80         -80          80          80          80 
5.2 Sportaccommodaties       -223       -273       -356        223        273        356 
De Plek         -80         -80         -80          80          80          80 
Vrijvallende kapitaallasten       -143       -193       -276        143        193        276 
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie            -              -2            -2            -               2             2 
Vrijvallende kapitaallasten           -             -2           -2           -               2             2 
0.10 Mutaties reserves         -45         -48         -98         -45         -48         -98 
reserve bijdrage activa sport         -44         -47         -96         -44         -47         -96 
Structuurfonds           -1           -1           -2           -1           -1           -2 
Milieurespecterende ontwikkeling            -7            -5            -3            -              -              -               7             5             3 
7.4 Milieubeheer            -7            -5            -3            -              -              -               7             5             3 
Klimaatadaptatie          75          75          75           -             -             -           -75         -75         -75 
Post bodemsanering; dotatie reserve verlagen         -75         -75         -75           -             -             -            75          75          75 
Vrijvallende kapitaallasten           -7           -5           -3           -             -             -               7             5             3 
Cultuurhistorische kwaliteit         -33         -96       -108            -              -              -             33           96        108 
5.4 Musea         -33         -96       -108            -              -              -             33           96        108 
Areaaluitbreiding             5          10          15           -             -             -             -5         -10         -15 
Inrichten digitaal depot (E-depot)         -28         -61         -74           -             -             -            28          61          74 
Vrijvallende kapitaallasten         -10         -45         -49           -             -             -            10          45          49 
Ruimte voor economie en voorzieningen       -182       -262       -296       -131       -145       -162           52        117        134 
3.1 Economische ontwikkeling       -181       -261       -294       -100       -100       -100           81        161        195 
Afbouw inzet budget Economische ontwikkeling           -             -             -         -100       -100       -100       -100       -100       -100 
Ontwikkeling werklocaties ICT/data (plankosten)       -100       -100       -100           -             -             -          100        100        100 
Publieke wifi         -15         -15         -15          15          15          15 
Vrijvallende kapitaallasten         -66       -146       -180           -             -             -            66        146        180 
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen            -1            -1            -1            -              -              -               1             1             1 
Vrijvallende kapitaallasten           -1           -1           -1           -             -             -               1             1             1 
3.4 Economische promotie            -0            -1            -1             0             1             1 
Vrijvallende kapitaallasten           -0           -1           -1             0             1             1 
0.10 Mutaties reserves            -              -              -           -31         -46         -63         -31         -46         -63 
Publieke wifi         -15         -15         -15         -15         -15         -15 
reserve activa / structuurfonds           -             -             -           -16         -31         -48         -16         -31         -48 
Werk en inkomen           66       -901       -901       -558   -1.214   -1.214       -624       -313       -313 
6.3 inkomensregelingen     1.165     1.242     1.242   -1.165   -1.242   -1.242 
Hogere uitkeringskosten agv toenemend bestand        981        981        981       -981       -981       -981 
Toename loonkostensubsidies vanwege hoger aantal plaatsingen met behulp 
van loonkostensubsidies PW        184        261        261       -184       -261       -261 
6.4 Begeleide participatie   -1.099   -2.143   -2.143       -815   -1.728   -1.728        284        415        415 
Afbouw integratieuitkering sociaal domein, ivm afbouw WSW en korting op 
subsidie per FTE       -701   -1.393   -1.393       -701   -1.393   -1.393 
Lagere personeelskosten WSW   -1.099   -2.143   -2.143     1.099     2.143     2.143 
Ontwikkeling netto-opbrengsten exploitaties en uit plaatsingen lks       -114       -335       -335       -114       -335       -335 
6.5 Arbeidsparticipatie        257        514        514        257        514        514 
Hoger integratieuittkering sociaal domein, hierbij is onderscheid tussen WWB 
klassiek en Begeleiding nieuwe doelgroepen. 
NB: WWB klassiek is in 2019 overgegaan naar Gemeentefonds, Begeleiding 
nieuwe doelgroepen gaat in 2020 over naar Gemeentefonds.        257        514        514        257        514        514 
Armoede en schulden           69        122        178         -69       -122       -178 
6.3 inkomensregelingen           69        122        178         -69       -122       -178 
Bewindvoering in eigen beheer          69        122        178         -69       -122       -178 
Beleggingen en overige baten en lasten   -1.749   -3.602   -4.725       -977   -2.777   -3.024        772        824     1.701 
0.4 Overhead     1.113        610        736   -1.113       -610       -736 
Kapitaallasten herhuisvesting     1.500     1.500     1.500   -1.500   -1.500   -1.500 
Vervanging inventaris        188             7        779       -188           -7       -779 
Vrijvallende kapitaallasten           -7         -28       -158             7          28        158 
Vrijvallende kapitaallasten ICT       -568       -868   -1.385        568        868     1.385 
0.5 Treasury            -         -933   -1.358            -         -933   -1.358 
Wegvallend rendement Essent gelden       -425       -425 
Lager dividend Gewijzigde inschatting op basis van toelichting Enexis bij hun 
jaarrekening 2019.           -         -933       -933           -         -933       -933 
0.8 Overige baten en lasten        140   -1.208   -2.455       -140     1.208     2.455 
Voorziene kapitaallasten investeringsplan bestaand beleid        659     1.284     1.873       -659   -1.284   -1.873 
Taakstelling 2023-2024           -     -1.351   -3.104           -       1.351     3.104 
Ombuigingen 2021-2024       -519   -1.141   -1.224        519     1.141     1.224 
0.10 Mutaties reserves   -3.002   -3.004   -3.006       -977   -1.844   -1.667     2.025     1.160     1.339 
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Aanvulling tekort parkeerreserve   -3.000   -3.000   -3.000     3.000     3.000     3.000 
Verhoging taalniveau statushouders       -178       -178       -178       -178       -178       -178 
Vervanging inventaris        188             7        779        188             7        779 
Vrijvallende kapitaallasten           -2           -4           -6           -2           -6         -84           -             -2         -78 
Vrijvallende kapitaallasten (reserve bijdrage activa ICT)       -568       -868   -1.385       -568       -868   -1.385 
Inzet Reserve screening 2021       -418       -800       -800       -418       -800       -800 
Gemeentelijke belastingen        234        433        598        234        433        598 
0.61 OZB woningen        234        433        598        234        433        598 
OZB        234        433        598        234        433        598 
Algemene uitkering gemeentefonds       -857   -1.957   -3.157       -857   -1.957   -3.157 
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds       -857   -1.957   -3.157       -857   -1.957   -3.157 
Opschalingskorting       -900   -2.000   -3.200       -900   -2.000   -3.200 
Taakmutatie Bed, Bad, Brood eindigt na 2021 (tegenpost van BAZ)          42          42          42          42          42          42 

Eindtotaal   -3.319   -6.495   -8.648   -3.319   -6.495   -8.648            -0            -0            -0 


