
Jaarverslag & Jaarrekening
Hier leest u wat in 2019 de inkomsten en uitgaven 
van de gemeente Assen waren en welke belangrijke 
ontwikkelingen zich hebben voorgedaan. 

inkomsten
Gemeentefonds

Reserves en voorzieningen

Doeluitkering

Belastingen

Huren en pachten

Grondexploitatie en projecten

Andere inkomsten
     - Dividend, aandelen en rente
     - Overige inkomsten
     - Eigen bijdragen burgers

€ 185.523.000

€ 13.702.000

€ 13.234.000

€ 15.356.000

€ 34.338.000

€ 39.415.000

€ 55.579.000

€ 357.147.000

uitgaven
Meedoen in Assen

Werken in Assen

Bedrijfsvoering

Algemeen financieel beleid

Vastgoed en Grondbedrijf

Wonen in Assen

Aantrekkelijk Assen

Samen werken aan Assen

€ 115.162.000 

€ 354.692.000 

 € 56.492.000 

€ 71.326.000 

 € 32.864.000 

 € 32.847.000 

 € 23.811.000 

 € 16.866.000 

 € 5.324.000 

resultaat
+ € 2.455.000

Financieel resultaat:
De gemeente heeft 2019 afgesloten met 
een positief resultaat van € 2,5 miljoen.
  
Dit heeft onder andere te maken met een hogere bijdrage van het 
Rijk en een aantal meevallers. 

Voor Wmo en Jeugdhulp bleef de financiële situatie nog steeds zorgelijk. 
Voor jeugdhulp krijgt de gemeente te weinig geld van het Rijk. Daarom 
heeft de gemeente een beroep gedaan op de reserves en maatregelen 
genomen om uitgaven terug te dringen.

Coronatijd
Inmiddels is duidelijk dat onze samenleving 
op een ongekende manier geraakt is door 
de coronacrisis. Het openbare leven in Ne-
derland kwam voor een belangrijk deel tot 
stilstand en zorgprofessionals werkten de 
klok rond om levens te redden. Ook is dui-
delijk dat een aantal plannen die vorig jaar 
tot stand kwamen als gevolg van deze crisis 
misschien moeten worden aangepast. Wat 
betreft planning en wellicht ook op inhoud.

Nieuw college
Bestuurlijk gezien was het een veelbewogen 
jaar. Twee wethouders legden hun functie 
neer en stadspartij PLOP verliet het college. 
Eind december bereikten ChristenUnie, 
VVD, GroenLinks, D66 en SP een akkoord 
over de vorming van een nieuw college. Met 
Bob Bergsma (D66) en Jan Broekema (SP) 
was het college begin 2020 weer op sterkte.

Bestuursakkoord
Sterke wijken 
in een sterke stad
Met het nieuwe bestuursakkoord ‘Sterke 
wijken in een sterke stad’ bouwt het col-
lege verder op de positieve resultaten die 
sinds 2018 bereikt zijn. Wel verlegt het op 
een aantal onderdelen de koers. Zo legt 
het nieuwe college meer accent op de wij-
ken. In die wijken hebben inwoners vol-
op de mogelijkheid zich te ontwikkelen. 
Zij hebben oog voor elkaar en de meest 
kwetsbare inwoners kunnen rekenen op 
een stevig sociaal en financieel vangnet.

In gesprek met inwoners
Het gemeentebestuur zoekt regelmatig 
inwoners op en gaat in gesprek over plan-
nen. Zo konden inwoners meepraten over 
de inrichting van het Koopmansplein. De 
gemeenteraad heeft een themabijeenkomst 
georganiseerd voor inwoners, maatschap-
pelijke organisaties en instellingen uit As-
sen over de transformatie in de zorg.

Nieuw Koopmansplein
Bewoners van Assen hebben via een prijs-
vraag het ontwerp voor het Koopmans-
plein gekozen. Met een stimuleringsfonds 
bestrijden we leegstand en maken we het 
centrum compacter.

Assen blijft groeien
In 2019 brak Assen door de grens van 
68.000 inwoners. Eind dat jaar stond de 
teller op 68.600. 

Om dit groeiende aantal inwoners te kun-
nen huisvesten is het belangrijk dat er ge-
noeg woningen zijn. Vorig jaar werden er 
531 nieuwe huizen opgeleverd. Nog eens 
160 woningen kwamen erbij door de ver-
bouw van gebouwen. Met de resultaten van 
het woningmarktonderzoek wil de gemeen-
te nog beter inspelen op de wensen van de 
huidige en toekomstige inwoners.

Zorg op het juiste 
moment
Belangrijkste opgave is de juiste zorg op het 
juiste moment. We investeren in preventie 
zodat we problemen voorkomen en er min-
der intensieve vormen van ondersteuning 
nodig zijn. Met het transformatieakkoord 
Jeugd en het preventiefonds hebben we be-
langrijke stappen gezet.

Minder uitkeringen
In Assen lopen we in grote lijnen gelijk op 
met het landelijk beeld van de uitvoering 
van de Participatiewet. Het aantal inwoners 
met een bijstandsuitkering is licht gedaald.

Duurzame gemeente
Ook vorig jaar heeft Assen weer de nodige 
stappen gezet om energie te besparen en 
zelf duurzame energie op te wekken. Veel 
inwoners voorzagen hun huis van zonnepa-
nelen. Ook is begonnen met de aanleg van 
drie zonneparken. De gemeente zelf doet 
mee. Bijvoorbeeld door voertuigen te ver-
vangen door elektrische voertuigen en de 
gebouwen te verduurzamen.

In de wijk
Besloten is om in ieder geval nog vier jaar 
door te gaan met Mijn Buurt Assen. Samen 
met Actium en Vaart Welzijn werkt de ge-
meente aan de leefbaarheid van de wijken. 
In 2019 zijn 90 concrete projecten onder-
steund vanuit Mijn Buurt Assen. Ook speelt 
Mijn Buurt Assen een belangrijke rol bij de 
wijkvernieuwing in buurten in de Lariks en 
het Noorderpark.


