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Hoofdstuk 0 Bestuur en ondersteuning 
 

     

0.1 Bestuur Raad, College, burgemeester, raadscommissies, 
voorlichting, regionale, landelijke en internationale 
bestuurlijke samenwerking, lokale rekenkamer, 
lokale ombudsfunctie 

    

 Accountantscontrole     

0.2 Burgerzaken Rijbewijzen, paspoorten en burgerschap,  leges 
 

 
 
 

   

 Externe kant dienstverlening 
 

    

 Verkiezingen, referenda 
 

    

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, 
gronden en landerijen die de gemeente (al of niet 
tijdelijke) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt 
 

    

0.4 Ondersteuning organisatie Overhead kosten: loonkosten overhead, 
huisvestingskosten,  uitbestedingkosten 
bedrijfsvoering, 
 

    

  
P&O 
ICT  
facilitaire zaken intern 
bestuursondersteuning 
 

    

0.5 Treasury Financiering, beleggingen, dividenden etc 
 

    

0.61 OZB woningen 
 

Belasting eigendom woningen, heffing  en 
waardering onroerende zaken 
 

    

0.62 OZB niet-woningen Belasting eigendom en gebruik bedrijven, heffing 
en waardering onroerende zaken 
 

    

0.63 Parkeerbelasting Belasting, heffing en invordering 
 

    

0.64 Belastingen overig Heffing en invordering belastingen exclusief 
toeristen- en forensenbelasting 
 

    

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen 
gemeentefonds 
 

     

0.8 Overige baten en lasten 
 

Stelposten, taakstellende bezuinigingen, 
begrotingsruimte, etc. 
 

    

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 
 

     

0.10 Mutaties reserves 
 

     

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten      

Hoofdstuk 1 Veiligheid 
 

     

1.1 Crisisbeheersing en brandweer brandbestrijding, preventie, rampenbestrijding 
 

    

1.2 Openbare orde en veiligheid Formuleren van een integraal veiligheidsbeleid; 
toezicht en handhaving openbare orde, preventie,  
APV, 
 
parkeerpolitie (BOA’s) 

    

      

Hoofdstuk 2 Verkeer, vervoer en waterstaat      
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2.1 Verkeer en vervoer  
Verkeersbeleid; wegeninfrastructuur; 
verkeersmaatregelen, werken voor derden  
 

    

2.2 Parkeren  
Parkeervoorzieningen, regulering van het parkeren 
 

    

2.3 Recreatieve havens  
Jachthavens 
 

    

2.4 Economische havens en waterwegen  

Zee- en binnenhavens voor de beroepsvaart; 
doorgaande waterwegen (onder gemeentelijk 
beheer) 
 

    

2.5 Openbaar vervoer  

Bus, tram en metro; taxivervoer; veerdiensten;  
Voorzieningen ter ondersteuning van het openbaar 
vervoer  
 

    

Hoofdstuk 3 Economie 
 

 
    

3.1 Economische ontwikkeling  
Algemeen beleid ter versterking van de 
economische bedrijvigheid  
 

    

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  
Fysieke condities scheppen voor alle vormen van 
bedrijvigheid  
 

    

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  

Voorlichting, advies en dienstverlening aan lokale 
bedrijven; financiële steunregelingen voor 
bedrijven; regelen straathandel 
 

    

3.4  
Groeiagenda/regiodeal (afhankelijk van 
onderwerp) 

    

3.5  Regiodeal(afhankelijk van onderwerp)     

      

Hoofdstuk 4 Onderwijs 
 

 
    

4.1 Openbaar basisonderwijs  
Bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur 
zijn 
 

    

4.2 Onderwijshuisvesting  
Nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding  
 

    

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  

 
Onderwijsbeleid: zorg en leerling-ondersteuning in 
het onderwijs, doorgaande leerlijnen 
Leerlingzaken: stimuleren van 
onderwijsdeelname   
 

    

Hoofdstuk 5 Sport, recreatie en cultuur 
 

 
    

5.1 Sportbeleid en activering 

Stimuleren van amateur en professionele topsport 
en breedtesport, gericht op de sportactiviteiten (de 
“software)’ 
 

    

5.2 Sportaccommodaties 

 
Alle accommodaties voor sportbeoefening  
 
 
 

    

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

Alle professionele kunstuitingen van zowel 
professionele als amateurkunst- beoefening: 
faciliteiten (gebouwen, inventaris: uitgezonderd 
musea) om cultuur bij het publiek te brengen, 
ondersteuning van beoefenaars van professionele 
kunst (individueel en gezelschappen) en 
amateurkunst- beoefening en cultuureducatie  
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5.4 Musea 
 

Musea 
 

    

5.5 Cultureel erfgoed 

Historische gebouwen, beschermde stads- en 
dorpsgezichten en overige objecten met 
historische waarde in de publieke ruimte  
 

    

5.6 Media 

Bibliotheken,  
 
lokale omroep 
 

    

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

Natuurbescherming; parken en plantsoenen; 
aanleg en onderhoud van kleine watergangen; 
gemeentelijke  
recreatievoorzieningen; toeristische voorzieningen; 
overige recreatieve voorzieningen 
 

    

Hoofdstuk 6 Sociaal domein 
 

 
    

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 

De lijn, ondersteunen en activeren van initiatieven 
van (groepen van) burgers, algemene 
voorzieningen gericht op participatie (waarvoor 
geen individuele beschikking nodig is 
 

    

6.2 Wijkteams 
Bemiddeling in samenkracht en regisseursrol in de 
uniforme toegang tot de zorg 
 

    

6.3 Inkomensregelingen 
Inkomensvoorzieningen; loonkostensubsidies; 
armoedebeleid  
 

    

6.4 Begeleide participatie 
Vormen van dagbesteding; beschut werken 
 

    

6.5 Arbeidsparticipatie 
Instrumenten gericht op toeleiding naar werk.  
 

    

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 
Materiële voorzieningen verstrekt op basis van 
een toekenningbeschikking (WMO) 
 

    

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 

Dienstverlening in de vorm beschikbare uren en 
schuldhulpverlening, op basis van een 
toekenningbeschikking 
 

    

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 
Jeugdhulpverlening 
 

    

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 
Opvang en beschermd wonen in verband met 
verslaving, huiselijk geweld, psychische stoornis  
 

    

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 

Veiligheid; jeugdreclassering en opvang jeugd 
 
 
 
 

    

Hoofdstuk 7 Volksgezondheid en milieu 
 

 
    

7.1 Volksgezondheid 
Openbare en Jeugdgezondheidszorg; ambulance 
en ziekenvervoer, verpleeginrichtingen 
 

    

7.2 Riolering 
Waterkwaliteit; opvang en verwerking van afval- 
en hemelwater  
 

    

7.3 Afval 
Inzameling en verwerking van bedrijfs- en 
huishoudelijk afval 
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7.4 Milieubeheer 
Zorg voor de kwaliteit van bodem en lucht; 
bestrijding geluidshinder 
 

    

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 
Begraafplaatsen en crematoria 
 

    

      

Hoofdstuk 8 Volkshuivesting, RO en Stedelijke 
Vernieuwing 
 

 
    

8.1 Ruimtelijke Ordening 

Bouwen/omgevingsvergunningen inclusief 
welstand 
Structuurplan en -visies 
Bestemmngsplannen / beheersverordening 

    

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 
Grondverwerving, bouw en woonrijp maken; 
verkoop van bouwrijpe gronden(niet 
bedrijfsterrein) 

    

8.3 Wonen en bouwen 
Volkshuisvesting; stads- en dorpsvernieuwing; 
wijkaanpak; dienstverlening aan derden  

    

Overige onderwerpen      

      

Communicatie      

Evenementen      

Wijkgericht werken      

Burgerparticipatie      

Omgevingsvisie      

Handhaving integraal uitvoerend      

Bestuurlijke vernieuwing (intern)      

Duurzaamheid en ecologie      

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden      

      

      

Loco 1      

Loco 2      

Loco 3      

      

      

Onderlinge vervanging      

Verver wordt vervangen door: 
De Ruijter  sociaal 
Janssen: overige onderwerpen 

 
    

Vervangers van elkaar: AJ en CdR      

 


