PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN
Inleiding
Het doel van het aangaan van banden met een verbonden partij is het in gezamenlijkheid effectief en
doelmatig realiseren van publieke taken, daar waar dat op de schaal van de gemeente niet of minder goed
mogelijk is.
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente zowel een bestuurlijke als een financiële band
heeft. Een bestuurlijk belang bestaat wanneer er een vertegenwoordiging in het bestuur van de rechtspersoon
is of wanneer er een stemrecht voor de gemeente bestaat. Een financieel belang is er, wanneer middelen ter
beschikking zijn gesteld en de gemeente die kwijt raakt door faillissement van de verbonden partij. Ook
wanneer bij financiële problemen van de verbonden partij middelen kunnen verhaald worden op de gemeente
is er een financieel belang.
De gemeente Hulst heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen, zoals
gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen (vennootschappen), stichtingen en verenigingen. Hierna wordt
ingegaan op de belangrijkste verbonden partijen. Aan het eind van deze paragraaf geven wij nog een
totaaloverzicht van de verbonden partijen, met daarbij het budgettaire beslag van de afgelopen jaren.
Gemeenschappelijke regeling Dethon, Terneuzen
Doel/Visie
:
In overleg met Dethon wordt gekeken naar de nieuwe rol van het bedrijf waarbij
het in stand houden van een sociale werkvoorziening de belangrijkste doelstelling
was tot een partner in het sociaal domein met als belangrijkste doelstelling het
mede vormgeven van een “mensontwikkelbedrijf” waarbij de verdiencapaciteit
van de WSW-er in reguliere bedrijven een belangrijk uitgangspunt is.
Bestuurlijk belang
:
Algemeen bestuur 2 leden, waarvan 1 in dagelijks bestuur.
Financieel belang
:
Bijdrage 2017 € 3.967.501, waarvan geen bijdrage in nadelig saldo (2016:
€ 4.371.186, waarvan geen bijdrage in nadelig saldo).
Eigen vermogen
:
Eind 2015: € 2.326.827
Vreemd vermogen
:
Eind 2015: € 11.979.099
Resultaat begrotingsjaar:
In 2015 een positief resultaat van € 4.000.
Programma
:
06 Sociaal Domein.
Ontwikkelingen
:
Medio september 2015 besloot de Stuurgroep Sociaal Domein Zeeuws-Vlaanderen
een ambtelijk onderzoek te laten uitvoeren naar een rol van Dethon in het Sociaal
Domein, waarbij de term Sociaal Werkbedrijf werd gebruikt. Concreet moet
worden nagegaan wat het voor de uitvoering van de participatiewet van de 3
Zeeuws-Vlaamse
gemeenten
betekent
indien
een
deel
van
de
uitkeringsgerechtigden op grond van de participatiewet bij Dethon wordt
ondergebracht. Medio 2016 werden de voorlopige resultaten van dit onderzoek
gepresenteerd aan bestuurders- en raadsleden van de 3 Zeeuws-Vlaamse
gemeenten. In maart 2017 dient er een eindconclusie beschikbaar te zijn waarna
bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden.
Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zeeland, Goes
Doel/Visie
:
De wettelijke taak conform de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) is ondergebracht
bij de Gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. In de Wpg-taak is sinds enige
jaren ook opgenomen de taak Jeugdgezondheidszorg (JGZ).
Bestuurlijk belang
:
Algemeen bestuur 1 lid.
Financieel belang
:
Bijdrage 2017 € 862.109 (2016: € 869.700). Ook Veilig Thuis is vanaf medio 2015
ondergebracht bij de GGD, bijdrage 2017: € 81.837 (2016: € 82.408).
Eigen vermogen
:
Begin 2017: € 3,8 miljoen en eind 2017 € 3,2 miljoen
Vreemd vermogen
:
Nihil
Resultaat begrotingsjaar:
Nihil
Programma
:
06 Sociaal Domein.
Ontwikkelingen
:
De GGD heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de transformatie van de Publieke
Gezondheid van Zeeland. Met ingang van januari 2016 is de organisatie, letterlijk,
gekanteld: van afdelingen naar zelf organiserende teams en vooral van ‘centraal’
naar veel meer ‘lokaal aangesloten’, met professionals in een sleutelrol.
De basis van het werk van de GGD blijft de uitvoering van de wettelijke publieke
gezondheidstaken met als grondslag de Wet publieke gezondheid (inclusief het
Besluit Jeugd) en de Wet veiligheidsregio’s.
Onderdeel van het transformatietraject vormde het realiseren van een taakstelling
van € 1,1 miljoen in de jaren 2014 tot en met 2016. Deze taakstelling volgde op
een eerdere opdracht (2010 tot en met 2013) om € 1,7 miljoen te bezuinigen.
Beide taakstellingen zijn per 1 januari 2016 gerealiseerd.
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De gemeenschappelijke regeling GGD moet in 2017 worden aangepast als gevolg
van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en op basis van de
uitwerking daarvan door de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten.
Inhoudelijk gezien blijft de GGD inzetten op de drie B’s: beschermen, bewaken en
bevorderen van gezondheid. Dit vanuit vier programmalijnen, te weten
Gezondheid in de wijk, Kennis-Innovatie-Monitoring, Fysieke Veiligheid en
Bescherming en Sociale Veiligheid en in goede aansluiting op de lokale maat en
vraag.
Gemeenschappelijke regeling Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, Terneuzen
Doel/Visie
:
Het aanbieden van een collectief vraagafhankelijk openbaar vervoerssysteem
voor, door de deelnemers, aan te wijzen categorieën van personen binnen het
vervoersgebied. Tot de categorieën behoren in ieder geval het
gehandicaptenvervoer en het leerlingenvervoer.
Bestuurlijk belang
:
Algemeen bestuur 3 leden, waarvan 1 in dagelijks bestuur.
Financieel belang
:
Bijdrage 2017 € 1.112.262 (2016: € 1.155.328).
Eigen vermogen
:
Nihil
Vreemd vermogen
:
Nihil
Resultaat begrotingsjaar:
Nihil, bijdrage deelnemers dekt de lasten.
Programma
:
06 Sociaal Domein,04 Onderwijs en Kinderopvang.
Ontwikkelingen
:
Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed en met ingang van 1 augustus 2016 is
er dan ook een nieuwe vervoerder. Het traject inzake de nieuwe aanbesteding van
het Wmo-vervoer is nog niet afgerond. Momenteel wordt er een onderzoek
uitgevoerd naar een mogelijke bundeling en afstemming van de verschillende
vervoerssystemen.
Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ), Borsele/
Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (ZRD), Sluiskil.
Doel/Visie
:
Inzameling, milieustraten, vegen en kolkenreiniging in Zeeland vinden plaats
onder de vlag van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). De gemeenschappelijke
regeling Olaz blijft eveneens bestaan. Daar stippelen de gemeenten hun
gezamenlijke afvalbeleid uit. Ook voorlichting aan burgers hoort daarbij.
Bestuurlijk belang
:
Algemeen bestuur en de a.v. van aandeelhouders 1 lid.
Financieel belang
:
De Zeeuwse gemeenten hebben op de volgende wijzen invloed op de ZRD:
als houder van de aandelen in de ZRD via OLAZ (100%);
door middel van de 3 commissarissen in de ZRD.
Bijdrage 2017 (exploitatiebijdrage milieupark) € 545.000 (2016: € 539.892).
Eigen vermogen
:
Ultimo 2015: € 135.403.
Vreemd vermogen
:
Voor financiering van de overname ZRD zijn kortlopende leningen afgesloten ad
€ 5,1 miljoen. Deze lening loopt af op 28 oktober 2016 en er zal worden
voorgesteld deze te herfinancieren door opnieuw een kortlopende lening af te
sluiten tot 1 juli 2017 en vanaf die datum een langlopende lening af te sluiten met
een nog nader te bepalen looptijd (bijv. 30 jaar).
Resultaat begrotingsjaar:
Nihil, de lasten worden gedekt door de bijdrage van de deelnemers.
Programma
:
07 Milieu.
Ontwikkelingen
:
Inmiddels is het overnametraject van de ZRD door OLAZ afgerond. De volledige
overdracht heeft op 1 februari 2016 plaatsgevonden.
Verder is voor de verwerking van het huishoudelijk brandbaar restafval een nieuw
contract per 1 januari 2018 afgesloten, waarbij een deel van dit afval uit het
Zeeuwse zal worden verwerkt in de verbrandingsinstallatie van AVR in Rotterdam
en een deel in Roosendaal bij de installatie van SUEZ. Dit heeft geresulteerd in
een verwerkingstarief dat tientallen procenten lager ligt dan voordien.
In 2016 vindt de Europese aanbestedingsprocedure plaats van de verwerking van
het GFT per 1 januari 2018. Ook hier wordt een aanzienlijk lager verwerkingstarief
verwacht.
Voor 2017 staat de aanbesteding gepland van de verwerking van de afvalstromen
glas, oud papier, kunststofverpakkingsafval en drankenkartons en het transport
van de afvalstromen naar de verwerkingsbedrijven, per 1 januari 2018.
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland, Middelburg
Doel/Visie
:
De Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor de fysieke veiligheid,
rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Deze omvat brandweerzorg,
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de gezamenlijke
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Bestuurlijk belang
:
Financieel belang
:
Eigen vermogen
:
Vreemd vermogen
:
Resultaat begrotingsjaar:
Programma
:
Ontwikkelingen
:

meldkamer Zeeland en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Vanaf 1 januari
2013 wordt de Brandweer Hulst ondergebracht bij de Veiligheidsregio.
De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in het algemeen bestuur.
Bijdrage 2017 € 1.571.679 (2016: € 1.590.566).
Eind 2015: € 4,3 miljoen
Eind 2015: € 12,7 miljoen
2015: € 312.000 positief
01 Bestuur en Veiligheid.
In 2016 is door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zeeland een nieuw
Regionaal Beleidsplan voor de komende vier jaar vastgesteld. Dit beleidsplan is na
een intensief proces en in samenwerking met netwerkpartners, bedrijven,
burgers, medewerkers, gemeenteraadsleden en bestuur tot stand gekomen. Het
beleidsplan beschrijft de gewenste situatie van de staat van fysieke veiligheid in
Zeeland. In 2017 zal ook een nieuw Regionaal Crisisplan voor vier jaar worden
vastgesteld. Een en ander als gevolg van een wettelijk voorgeschreven cyclus. De
VRZ gaat in de komende jaren terug naar de bedoeling: vakmanschap, verbinden
en vertrouwen. VRZ is er na jaren van sluitende begrotingen niet in geslaagd de
begroting voor 2017 sluitend te maken. Er is voor 2017 een extra bijdrage van
€ 246.000 aan alle 13 deelnemende gemeenten gevraagd. Bij het opstellen van de
begroting was hier echter nog geen definitieve besluitvorming over. Wel is in de
gemeentebegroting rekening gehouden met een eventueel hogere bijdrage.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag
Doel/Visie
:
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en
instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële
dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel
voor de publieke taak.
Bestuurlijk belang
:
De gemeente is aandeelhouder van de BNG.
Financieel belang
:
17.472 aandelen (nominaal € 2,50). Dividend 2017 € 9.959 (2016: € 9.959).
Eigen vermogen
:
Eind 2015: € 3,7 miljard
Vreemd vermogen
:
Eind 2015: € 145,8 miljard
Resultaat begrotingsjaar:
De nettowinst over 2015 bedroeg € 226 miljoen.
Programma
:
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.
Ontwikkelingen
:
De nettowinst over het eerste halfjaar van 2016 bedraagt EUR 126 miljoen, een
daling van EUR 29 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2015. Deze daling
is vooral veroorzaakt door de alsmaar dalende lange rentetarieven, die een
negatief effect hebben op het renteresultaat en de ongerealiseerde
marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties. De
kwantitatieve verruiming als gevolg van het opkoopprogramma van de Europese
Centrale Bank en de uitkomst van het Britse referendum waren belangrijke
oorzaken van de verdere daling van de rentetarieven in het eerste halfjaar van
2016.
BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen
over 2016 licht lager zal uitkomen dan in het voorgaande jaar. Klanten van de
bank blijven naar verwachting terughoudend met nieuwe investeringen mede als
gevolg van nieuwe regelgeving, ondanks de voor investeringen aantrekkelijke
renteniveaus.
Het renteresultaat over 2016 zal naar verwachting uitkomen binnen een
bandbreedte van € 380 tot € 400 miljoen. De huidige onzekere
marktomstandigheden hebben een negatieve uitwerking op het resultaat
financiële transacties. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het
niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016.
N.V. Delta, Middelburg
Doel/Visie
:

Bestuurlijk belang
Financieel belang

:
:

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

:
:

DELTA levert energie, infra- en milieudiensten én digitale services, zoals internet,
telefonie en radio en tv-signalen. In thuisbasis Zeeland neemt een groot deel van
de huishoudens producten en diensten af van the multi-utility company. Op de
zakelijke markt is DELTA actief in binnen- en buitenland op het gebied van energie
en digitale dienstverlening.
De gemeente is aandeelhouder (525, nominaal € 473,78).
525 aandelen (nominaal € 473,78) geen dividend in 2016 en 2017 (in 2015:
€ 515.379).
Eind 2015 bedroeg het totale eigen vermogen (groepsvermogen) € 930 miljoen
Eind 2015 bedroeg het totale vreemd vermogen € 1,754 miljard
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Resultaat begrotingsjaar:
Programma
:
Ontwikkelingen
:

In 2015 een negatief resultaat van € 111 miljoen.
Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Door tegenvallende investeringen, mede als gevolg van de economische crisis, is
DELTA in zwaar weer gekomen. Tijdens de economische crisis zijn de
energieprijzen onder zware druk komen te staan. Hierdoor werd het rendement
van de energietak nihil tot verliesgevend.
Daarnaast moet het bedrijf op grond van de Splitsingswet afstoten. DELTA heeft
zich hier lang tegen verzet, maar inmiddels is gebleken dat dit traject te
prefereren is. Het beleid is gericht op het financieel gezond houden van het
bedrijf. Over 2015 toonde het financieel resultaat een verlies van € 111 miljoen.
De aandeelhouders hebben in 2013 aan DELTA een analyse voorgelegd met
betrekking tot de toekomst van DELTA en de rol en positie van de aandeelhouders
daarin. Voor DELTA leidde dit tot een aantal onderzoeksopdrachten op het gebied
van (duurzame) werkgelegenheid, splitsing, fusie en werkterrein. Dit heeft geleid
tot de verkoop van de afvalverwerker Indaver, waardoor DELTA haar financiële
positie heeft versterkt.
De afsplitsing van het netwerkbedrijf en het waterbedrijf moet in de loop van
2017 worden gerealiseerd. Het plan hiervoor volgt in het najaar van 2016.

Gemeenschappelijke regeling Muziekschool (ZMS), Middelburg.
Doel/Visie
:
Het aanbieden van muziekonderwijs in een zo breed mogelijke vorm aan alle
inwoners van de gemeente Hulst.
Bestuurlijk belang
:
De gemeente is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door 1 wethouder.
Financieel belang
:
Bijdrage 2017 € 234.520 (2016: € 236.590).
Eigen vermogen
:
Eind 2017: € 64.025.
Vreemd vermogen
:
Nihil.
Resultaat begrotingsjaar:
Nihil, de bijdrage van de deelnemers dekt de lasten.
Programma
:
05 Sport, cultuur en recreatie.
Ontwikkelingen
:
Met alle betrokken Zeeuwse gemeenten en de directie van de ZMS is een concepttoekomstvisie voor de Zeeuwse Muziekschool opgesteld, waarin tegemoet wordt
gekomen aan de wensen van burgers en gemeenten. Hierbij wordt rekening
gehouden met de financiële en personele consequenties van de ZMS en
regionaliteit, uitgaande van een palet van functies : dienstverlener, bemiddelaar,
organisator, deskundigheidsbevorderaar, aanbieder binnenschools en aanbieder
buitenschools. In oktober 2016 is een inspraakbijeenkomst georganiseerd, waarvan
de uitkomsten zullen worden opgenomen in genoemde visie.
Doelstelling is de ZMS zodanig vorm te geven in een in 2017 vastgestelde
toekomstvisie dat er een optimum wordt gerealiseerd tussen de verschillende
belangen van burgers, gemeenten en Zeeuwse Muziekschool.
EGTS Linieland van Waas en Hulst, Sint Gillis Waas (België).
Doel/Visie
:
De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking Linieland van Waas en
Hulst, kortweg EGTS is een in 2011 opgericht Europees samenwerkingsverband
tussen de gemeente Hulst, 3 Belgische gemeenten, de provincies Oost-Vlaanderen
en Zeeland en het Belgisch intergemeentelijk samenwerkingsverband Interwaas.
Het EGTS heeft als doel het grensoverschrijdende overleg en de
grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers in het kader van de
ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst te bevorderen en te ondersteunen
in het bijzonder door het opstarten en uitvoeren van samenwerkingsprojecten op
de in de visie vermelde terreinen te weten haven en economie, mobiliteit, natuur
en recreatie, wonen en leefbaarheid.
Bestuurlijk belang
:
De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in het bestuur
Financieel belang
:
De bijdrage voor 2017 bedraagt € 22.396 (2016: € 17.720). De kosten voor
projecten worden gedragen door de deelnemers aan die projecten.
Eigen vermogen
:
Eind 2015: € 83.000
Vreemd vermogen
:
Nihil
Resultaat begrotingsjaar:
In 2015 € 60.000 (negatief)
Programma
:
01 Bestuur en Veiligheid.
Ontwikkelingen
:
De EGTS bevordert grensoverschrijdende projecten op het gebied van onder meer
natuur, recreatie, cultuur, economie, voorzieningen en mobiliteit. Projecten
waarmee de EGTS in 2017 aan de slag gaat, zijn onder meer het Grenspark Groot
Saeftinghe, Grensinfovoorziening VL-NL, Havenland het Geo Park Scheldeestuarium.
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Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen (voorheen: Uw Nieuwe Toekomst), Terneuzen.
Doel/Visie
:
De taskforce Onbegrensd Zeeuws Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen
de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, bedrijfsleven, instellingen en is opgericht om de
bekendheid van Zeeuws-Vlaanderen te vergroten en de streek nóg aantrekkelijker
te maken voor nieuwe inwoners/arbeidskrachten. De gemeente Terneuzen handelt
als juridische entiteit voor Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen.
Bestuurlijk belang
:
De burgemeester is voorzitter van de taskforce
Financieel belang
:
Bijdrage 2017 € 37.500 (2016: € 37.500)
Eigen vermogen
:
Nihil
Vreemd vermogen
:
Nihil
Resultaat begrotingsjaar:
Nihil, de lasten worden gedekt door de bijdrage van de deelnemers
Programma
:
03 Economische structuur en toerisme.
Ontwikkelingen
:
De taskforce professionaliseert steeds verder, de nieuwe missie is : Het uitvoeren
van gezamenlijke activiteiten, die Zeeuws-Vlaanderen versterken als gebied als
geheel en als onderdeel van de grensoverschrijdende Euregio Scheldemond die van
belang zijn voor de burgers aan beide zijden van de grens en voor
geïnteresseerden in de regio.
N.V. Economische Impuls Zeeland, Middelburg
Doel/Visie
:
De NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), opgericht in 2007, is de
ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland. Het doel is het vergroten van de
dynamiek van de Zeeuwse (kennis-)economie. Middels Impuls wil de gemeente
zichtbaar bijdragen aan de ontwikkeling van Zeeland in het algemeen en Hulst in
het bijzonder. Impuls helpt, via Invest in Zeeland, bedrijven van binnen en buiten
Zeeland met Vestigen (promotie en acquisitie). Daarnaast heeft Impuls Zeeland de
poten: Innovatiefinanciering en Ontwikkelen.
Bestuurlijk belang
:
Er is 1 wethouder (portefeuillehouder economie) lid van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders (AVA).
Financieel belang
:
De provincie (49%), alle Zeeuwse gemeenten (17%), kennisinstellingen (17%) en het
bedrijfleven (17%) zijn aandeelhouders in Impuls. Daarnaast is er een jaarlijkse
bijdrage verschuldigd van € 27.700 voor 2017 (2016: € 27.700).
Eigen vermogen
:
Eind 2015: € 650.813
Vreemd vermogen
:
Eind 2015: € 1.516.281
Resultaat begrotingsjaar:
In 2015 € 191.880 (positief)
Programma
:
03 Economische structuur en toerisme.
Ontwikkelingen
:
De economie lijkt verder aan te trekken, en daarmee ontstaan ook nieuwe kansen
voor Zeeland. De lancering van de merknaam Invest in Zeeland, het goed vindbaar
maken van de website, gebruik van social media en gerichte media-exposure
zullen naar verwachting tot steeds betere resultaten leiden.
Gemeenschappelijke regeling Sabewa Zeeland, Terneuzen
Doel/Visie
:
Sabewa Zeeland is een uitvoeringsorganisatie, die de heffing en invordering
verzorgt van waterschapsbelastingen (zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en
de watersysteemheffingen) en gemeentelijke belastingen (zoals de onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, honden- en toeristenbelasting).
De bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de belastingaanslagen en
kwijtscheldingsverzoeken worden ook door Sabewa Zeeland behandeld. Daarnaast
worden de taken en werkzaamheden in het kader van de Wet waardering
onroerende zaken (Wet WOZ) voor de bij Sabewa Zeeland aangesloten gemeenten
uitgevoerd. Vanaf 2013 is Hulst bij deze gemeenschappelijke regeling aangesloten.
Bestuurlijk belang
:
De gemeente is in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door 1 wethouder.
Financieel belang
:
De bijdrage voor 2017 bedraagt € 329.848 (2016: € 329.372)
Eigen vermogen
:
Ultimo 2017: € 170.000
Vreemd vermogen
:
Nihil
Resultaat begrotingsjaar:
Nihil, de lasten worden gedekt door de bijdragen van de aangesloten gemeenten
Programma
:
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Ontwikkelingen
:
Binnen Sabewa wordt uitvoering gegeven aan de conclusies en aanbevelingen uit
het “Evaluatierapport Sabewa Zeeland, hetgeen moet leiden tot een solide
dienstverlenende organisatie.
Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, Terneuzen
Doel/Visie
:
De RUD-Zeeland, die is opgericht in juni 2013, gaat in opdracht van de
deelnemers, de gemeenten, de provincie en het waterschap VTH milieutaken en
VTH Wabotaken uitvoeren. Ze moet deze taken professioneel, doelmatig en
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volgens landelijk vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen
vervullen.
De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur met 1 wethouder.
Bijdrage 2017 € 422.701, inclusief bijdrage VTH-taken (2016: € 411.072)
Ultimo 2015: € 100.000
Nihil
Nihil, de lasten worden gedekt door de bijdrage van de deelnemers
07 Milieu
De RUD Zeeland is bezig samen met de deelnemers van de GR het principe P*Q
(prijs maal hoeveelheid diensten) uit te werken. Zodra deze uitwerking gereed is
en vastgesteld, zal de begroting 2017 op P*Q worden gebaseerd. Dit zal ook
gevolgen hebben voor de deelnemersbijdragen.

Bestuurlijk belang
:
Financieel belang
:
Eigen vermogen
:
Vreemd vermogen
:
Resultaat begrotingsjaar:
Programma
:
Ontwikkelingen
:

Perkpolder Beheer BV, Kloosterzande
Doel/Visie
:
Het ontwikkelen van het woon- en recreatiegebied Perkpolder in samenwerking
met de provincie Zeeland.
Bestuurlijk belang
:
De gemeente is bestuurlijk vertegenwoordigd in de BV.
Financieel belang
:
De gemeente is evenals de provincie Zeeland voor 50% risicodrager van het
project. Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
Eigen vermogen
:
Begin 2017: aandelenkapitaal € 96.800
Vreemd vermogen
:
Begin 2017: totaal vreemd vermogen € 7,7 miljoen
Resultaat begrotingsjaar:
Nihil
Programma
:
08 Ruimte en wonen.
Ontwikkelingen
:
Perkpolder Beheer BV is in gesprek met geïnteresseerde partijen voor alle
planonderdelen (veerplein, jachthaven en westelijke Perkpolder). Er wordt
momenteel gewerkt aan een overeenkomst die tot doel heeft om voor het gehele
gebied in ontwikkeling te nemen. Na het afsluiten van deze overeenkomst zullen
gefaseerd grondtransacties plaats vinden conform de gemaakte afspraken.
De ophoging van de westelijke Perkpolder zal gestart worden na afsluiten van het
contract. De ophoging vormt daarvan een onderdeel. Dit geldt ook voor de nieuw
aan te leggen infrastructuur in de Westelijke Perkpolder, de verbreding van de
Kalverdijk als de aanleg van de openbare infrastructuur op het voormalige
veerplein.
Tijdens de werkzaamheden moet de bereikbaarheid van de Zeedijk en de haven
van Perkpolder gegarandeerd blijven. Naar verwachting zal de start va de
werkzaamheden in 2017 plaatsvinden. Afronding van de werkzaamheden is
voorzien in 2024.
Overzicht verbonden partijen 2013-2017
V erbonden Partijen

W erk elijk

Raming (prim.)

Omsc hrijving

2013

Dethon

5.240.594

5.023.094

4.745.952

4.371.186

839.257

831.113

843.785

834.341

862.109

1.397.850

1.365.740

1.144.273

1.155.328

1.112.262

GGD Zeeland
Collectief vervoer Z-Vl
OLAZ/ZRD
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
Muziekschool

2014

2015

2016

2017
3.967.501

423.249

443.284

484.770

486.000

545.000

1.728.311

1.660.351

1.611.460

1.590.566

1.571.679

257.001

247.080

238.123

236.590

234.520

EGTS

17.720

17.720

17.720

17.720

22.396

Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen (vh.UNT)

31.025

30.386

31.600

37.500

37.500

N.V. Economische I mpuls

27.899

27.632

27.388

27.700

27.700

336.770

333.218

318.896

310.372

329.848

RUD

0

408.591

408.667

411.072

422.701

Perkpolder Beheer

0

0

0

0

0

10.299.676

10.388.209

9.872.634

9.478.375

9.133.216

SABEWA

Lasten
BNG

-26.033

-22.189

-9.960

-25.366

-9.959

N.V. DELTA

-1.374.346

-687.173

-515.380

0

0

Baten

-1.400.379

-709.362

-525.340

-25.366

-9.959

Saldo

8.899.297

9.678.847

9.347.294

9.453.009

9.123.257
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