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Doelstelling en Taken

Doelstelling:

De Gemeenschappelijke Regeling ‘hûs en hiem’, welstandsadvisering en monumentenzorg, is 
opgericht 1 januari 1985 en voortgekomen uit:

1925: Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van de inbreuk op
de schoonheid van stad en land.

1947:  Provinciale Friese Schoonheidscommissie.
1980:  Friese Schoonheidscommissie ‘HUS en HIEM’.

De regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te 
behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke 
schoonheid in de provincie Friesland.

Taken:

Het lichaam geeft met behulp van een hem ten dienste staand bureau uitvoering aan de 
bovengenoemde doelstelling en oefent daarbij de volgende taken uit:

a. het voorzien van de gemeenten in de welstandsadvisering als bedoeld in de Woningwet; 
b. het geven van adviezen over algemene welstandsvraagstukken aan gemeenten, andere

openbare lichamen en aan particulieren, de laatsten voor zover het een tweede
onafhankelijke beoordeling betreft van bouwplannen gelegen buiten de aan de 
Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten;

c. het voorzien van de gemeenten in de advisering over de toepassing van de Monumenten-
wet* en de Monumentenverordening in het bijzonder in de advisering als bedoeld in artikel 
11 van die wet;

d. het op verzoek van gemeenten, voorzien in de advisering over de toepassing  van de
Monumentenwet* en de Monumentenverordening, in het bijzonder ten aanzien van 
beschermde gemeentelijke monumenten en/ of in de advisering ten aanzien van (beeldbe- 
palende) panden binnen ingeschreven beschermde stads- en dorpsgezichten en/of in de 
advisering van objecten met door de gemeente toegekende cultuurhistorische waarde.

Hoewel in het werkveld de benamingen ‘welstandscommissie’ en ‘monumentencommissie’ nog wel 
eens worden gebruikt, functioneert hûs en hiem al enkele jaren als integrale Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. De integratie van disciplines als welstand, monumentenzorg, stedenbouw en 
landschap in één commissie kent, zo is al vaak gebleken, veel voordelen. Advisering gaat over het 
algemeen vlotter, is consistenter en is voordeliger voor de aanvrager.

* Op 1 juli 2016 is de nieuwe Erfgoedwet in werking getreden. Hoewel daarmee de jure beoogd is de Monumentenwet uit 
1988 te vervangen, is in afwachting van het in werking treden van de Omgevingswet, de facto overgangsrecht van 
toepassing. In die zin dat artikel 9.1 van de Erfgoedwet voorziet in het onverminderd van toepassing zijn van relevante 
artikelen uit de Monumentenwet 1988.
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Goede omgevingskwaliteit

De maatschappelijke doelstelling van een goede omgevingskwaliteit is een van de grote 
vernieuwingen van de Omgevingswet. Het impliceert een integrale benadering van 
kwaliteit: een synthese van natuurlijke, culturele en sociale componenten. 
Omgevingskwaliteit beperkt zich niet tot objecten maar is gericht op de publieke ruimte als 
geheel, op alles wat daarin voorkomt. Het gaat niet alleen over het visuele aspect 
(welstand of beeldkwaliteit) maar is gericht op een goed samengaan van gebruikswaarde, 
toekomstwaarde en belevingswaarde.
Goede omgevingskwaliteit ontstaat niet eenvoudigweg door het stellen van regels, of juist 
het afschaffen daarvan. Het is ook geen kwestie van een matrix invullen en scores optellen. 
Er is geen absolute kwaliteit. Goede omgevingskwaliteit ontwikkelt zich in de tijd en in 
dialoog tussen de betrokkenen. Kwaliteit is mensenwerk: elkaar opzoeken en uitdagen, 
prikkelen, kennis, passie en creativiteit bundelen. Zorg voor een goede omgevingskwaliteit 
betekent aandacht voor de bestaande kwaliteit en vraagt om ontwerpkwaliteit, mensen 
die de opgave en de omgeving met ‘ontwerpkracht’ benaderen.

Bron: Schetsboek voor een omgevingsplan op kwaliteit, uitgave Mooiwaarts / Federatie 
Ruimtelijke Kwaliteit, Amsterdam, mei 2017
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Inleiding

De bouw in Friesland is in het afgelopen jaar wederom aangetrokken en het vertrouwen in de 
economische ontwikkelingen is toegenomen. In meerdere opzichten is 2017 voor hûs en hiem een 
recordjaar geworden in positieve zin. Het aantal uitgebrachte adviezen aan de deelnemende 
gemeenten is in 2017 gestegen tot ruim boven de 6.000 en de gerealiseerde adviesinkomsten liggen 
voor het eerst sinds 2010 weer boven de 1 miljoen euro. Deze inkomsten zijn 200.000 euro hoger 
dan waarop gerekend werd bij het opmaken van de begroting voor 2017. Dankzij deze gunstige 
resultaten is de vermogenspositie van hûs en hiem ook sterk verbeterd.
Naast de invloed van de conjunctuur op de inkomsten van de gemeenschappelijke regeling is ook van
belang op welke wijze de gemeenten invulling geven aan het beleid ten aanzien van de borging van 
ruimtelijke kwaliteit. In het verslagjaar zijn er door de deelnemende gemeenten geen 
beleidswijzigingen doorgevoerd, die tot een afname van de adviesbehoefte leidden.
De gewijzigde systematiek voor de tarieven – waarbij voor een vooroverleg thans een meer
kostendekkende prijs wordt berekend – heeft tenslotte ook bijgedragen aan het positieve resultaat.

Marc A. Visser
secretaris/directeur
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Advisering
De advisering door hûs en hiem is zodanig georganiseerd dat circa 98% van de aanvragen wordt 
behandeld door de lokale adviescommissies1 op de gemeentehuizen in de deelnemende gemeenten. 
De lokale adviescommissie komt wekelijks of tweewekelijks bijeen, bestaat uit een voorzitter en 
secundant (vaste adviseurs van hûs en hiem) en werkt onder mandaat van de Centrale 
Adviescommissie. In deze commissie zijn geïntegreerd de welstandscommissie zoals bedoeld in de 
Woningwet en de monumentencommissie zoals bedoeld in de Erfgoedwet.
Dit zogenaamde Friese model, waarbij de nadruk is gelegd op lokaal adviseren, is uitermate efficiënt
en laagdrempelig. Het aantal bezoekers bij de commissievergaderingen is in 2017 wederom 
gestegen. Aanvragers maakten eveneens volop gebruik van de mogelijkheid om tijdens een 
vooroverleg over hun initiatief te sparren met ervaren professionals op het gebied van ruimtelijke 
kwaliteit. Het schriftelijk advies wordt in vrijwel alle gevallen direct aan de gemeente verstrekt. Over 
de werkzaamheden van de lokale adviescommissies wordt verslag gedaan aan de gemeenteraden in 
jaarverslagen.
Complexe bouwplannen, vraagstukken met een multidisciplinair karakter en verzoeken voor de
aanwijzing tot gemeentelijk monument worden doorverwezen naar de Centrale Adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit en ten kantore van hûs en hiem in Leeuwarden beoordeeld. De Centrale 
Adviescommissie bestaat uit architecten, architectuurhistorici, stedenbouwkundigen, 
landschapsarchitecten,  monumentenarchitecten en burgerleden. In 2017 hebben in de Centrale 
Adviescommissie circa 100 planbehandelingen (van de in totaal ruim 6100) plaats gevonden.

Op lijsten van gemeentelijke monumenten staan vooral veel gebouwde monumenten en daarnaast 
enkele archeologische monumenten. Landschappelijke elementen kunnen ook de status van 
gemeentelijk monument krijgen. In het verslagjaar is aan de Centrale Adviescommissie naast het 
verzoek tot aanwijzing van gemeentelijk monument van enkele gebouwde objecten (o.a. molen De 
Hoop in Stiens, kerkgebouwen in Grou en Jirnsum) ook een drietal aanvragen voor landschappelijke 
elementen en stedenbouwkundige ensembles voorgelegd. Veelal ging daar een mienskip-initiatief 
met een oproep tot bescherming aan vooraf.

1 Reeds in 1975 werd bij de toenmalige Provinciale Friese Schoonheidscommissie de behoefte gevoeld om dichter bij de 
burger te adviseren. In het rapport uit 1976 van de commissie ‘Houben’ werden voorstellen gedaan om Fryslân in regio’s op 
te delen met een eigen regio-architect. Het rapport leidde uiteindelijk tot de start per 1 januari 1981 van de ‘Friese 
Schoonheidscommissie HUS en HIEM’. (De heer Houben voegde overigens een kwinkslag aan het rapport toe:
“net ien sil it spite dat Hûs en Hiem yn Fryslân hege eagen smite!”)
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De Pingjumer Gulden Halsband beschermde het dorp Pingjum tegen het water in de zeearm de Marne. De dijk is 
grotendeels aangelegd in de 10e eeuw en werd voltooid rond 1100 met de aanleg van de Griend Dyk. Vanaf die tijd werd 
het achterliggende gebied beschermd tegen overstromingen. Ook toen in de nacht van 3 op 4 februari 1825 de Friese 
zeedijken doorbraken tijdens een vliegende westerstorm, bleef Pingjum gespaard dankzij de dijk. Omdat na die tijd het 
accent bij de bescherming tegen het zeewater op de zeedijken kwam te liggen, verloor de Pingjumer Halsband zijn 
waterkerende functie. Na 1892 is de dijk deels afgegraven, maar op meerdere plaatsen in het landschap is de dijk nog 
steeds goed herkenbaar.

De Hempensermeerpolder uit 1785 is een van de oudste en best bewaarde droogmakerijen van Nederland. Voor de 
droogmaking van het Hempensermeer is in 1784 een dijk en een ringvaart om het meer aangelegd. Aan de noordzijde werd 
een molen geplaatst die het 90 hectare grote meer droog moest malen. In 1785 was dit werk geklaard en kon het land met 
greppels en sloten worden verdeeld in regelmatige stukken van zes pondematen (ongeveer 2,2 ha), die seizen worden 
genoemd. Elk stuk land heeft een eigen veldnaam, zoals de bargehokseize, de paadseize en de Epkeseize. Die 
oorspronkelijke indeling in seizen is tot op de dag van vandaag intact gebleven en maakt de Hempensermeerpolder uniek.
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Het buurtschap aan het Ureterpvallaat lag aan een sluisje (vallaat) en vaart. Van de rond 1965 verdwenen sluis en vaart 
resteren nu alleen nog de contouren en een aantal woningen. Het vallaat ligt ingeklemd tussen de bebouwing van de 
uitbreidingswijk en de snelwegen ten zuidoosten van Drachten. Twee van de vijf huizen van het buurtschap aan het 
Ureterpvallaat waren in 2010 door de gemeente Smallingerland al aangewezen als gemeentelijk monument. De Centrale 
Adviescommissie adviseerde om ook de overige drie panden de monumentenstatus toe te kennen. Het gaat om een 
ensemble van huizen dat in verleden nauw verbonden was met de nabijgelegen vaart en de sluis. De drie panden, een 
woning, een koopmanshuis en een sluiswachterswoning dateren uit de 18e en 19e eeuw. Ureterpvallaat zou eigenlijk de 
status van beschermd dorpsgezicht moeten krijgen, maar de erfgoedverordening van Smallingerland kent die mogelijkheid 
niet. Met de aanwijzing  van de afzonderlijke woningen als gemeentelijk monument is het zelfde doel bereikt.
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Fietstochtjes door gemeenten
Sinds 2012 biedt hûs en hiem fietstochten met raadsleden aan. Doel is om gezamenlijk de resultaten 
van het welstand- en monumentenbeleid in de gemeente te aanschouwen en te bediscussiëren. 
Contact tussen de raadsleden en de leden van de lokale adviescommissie ruimtelijke kwaliteit is van 
belang omdat de gemeenteraad het beleid vaststelt en hûs en hiem dat beleid als toetsingskader 
hanteert bij de beoordeling van bouwplannen. In april ging de eerste fietstocht met raadsleden van 
start in Westellingwerf. Later in het jaar werd ook gefietst met raadsleden in Opsterland en op 
Vlieland.

Nije Pleats, monumentenspreekuur  en kwaliteitsteams
Bij schaalvergroting in de landbouw en de bouw van grotere stallen is de landschappelijke inpassing 
van groot belang. Bij de Nije Pleats-methode wordt gezamenlijk met de boer en vanuit meerdere 
disciplines naar optimalisatie van de landschappelijke inpassing toegewerkt. In 2017 hebben zeven 
Nije Pleats-sessies plaats gevonden, waarbij ook ontwerpopgaven buiten de agrarische sector aan de 
orde zijn gekomen.
Samen met vertegenwoordigers van het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en vertegenwoordigers
van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed nemen de monumentenadviseurs van hûs en hiem deel aan het 
maandelijkse monumentenspreekuur. Tijdens het monumentenspreekuur wordt geïnventariseerd

De fietstocht in Weststellingwerf 
voerde onder andere langs 
bungalowpark Het Palet waar enkele 
experimentele vakantiewoningen 
staan, zoals Vil’La Carte.
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wat de belangrijkste monumentale waarden van een pand zijn, worden de eerste schetsen 
beoordeeld en kan de aanvrager aan de hand van een gemeenschappelijk advies de verdere 
planvorming ter hand nemen. De ervaring is dat een procedure voor de wijziging van een monument 
door deze vorm van vooroverleg sneller doorlopen kan worden.
Voor de advisering over ruimtelijke kwaliteit bij gemeentegrenzen overstijgende
infrastructuurprojecten en bij nieuwe ontwikkelingsgebieden zijn kwaliteitsteams een beproefd en 
succesvol instrument. De inzet van multidisciplinaire teams, die in een vroegtijdig planstadium 
integraal adviseren, is vruchtbaar en leidt vaak tot procesversnelling. In een aantal gevallen blijft het 
kwaliteitsteam betrokken tot en met het uitvoeringsstadium. In het verslagjaar nam hûs en hiem deel 
aan de volgende kwaliteitsteams:

- Kwaliteitsteam Leeuwarden  Zuid West
- Kwaliteitsteam Zuidlanden Leeuwarden
- Begeleidingsteam Blokhuispoort Leeuwarden
- Kwaliteitsteam Traverse N31 Harlingen
- Kwaliteitsteam Nieuwe Willemshaven Harlingen
- Kwaliteitsteam N381 (verdubbeling)
- Kwaliteitsteam Lindewijk Weststellingwerf

Klanttevredenheidsonderzoek

Het onafhankelijke onderzoeksbureau Partoer heeft in 2017 een klanttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd voor hûs en hiem. Uit circa 15.000 adviesaanvragen, die in de periode 2012 – 2017 door 
hûs en hiem zijn behandeld, werd via een steekproef een enquête uitgezet onder circa 1.700 
adressen in Fryslân.
Met 150 ingevulde vragenlijsten kunnen er geen representatieve uitspraken worden gedaan over de
gehele onderzoekspopulatie. Wel geeft het onderzoek een beeld van de verschillende ervaringen die 
de respondenten hebben met de dienstverlening van hûs en hiem.
De groep respondenten die het overleg met de adviescommissie in het algemeen positief heeft 
ervaren, is gelijk aan het aandeel respondenten die het overleg negatief heeft ervaren (39%).
Een vijfde deel is neutraal over het overleg met de adviescommissie. Een mate van ontevredenheid 
zit met name bij aanvragers met een kleine bouwsom en waarbij vaker dan één keer overleg met de 
commissie nodig was.
Uit de antwoorden blijkt dat de betrokkenheid bij de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân groot is.
Een opvallende uitkomst is dat een meerderheid van de respondenten het zinvol en belangrijk vindt
dat de gemeente criteria hanteert voor ruimtelijke kwaliteit en vindt dat dit ook in de toekomst 
geborgd zal moeten worden in Omgevingsplannen. Ongeveer driekwart van de respondenten vindt 
het belangrijk en zinvol dat er regels en criteria zijn om bouwprojecten goed aan te laten sluiten bij 
de omgeving. Ook geeft de helft van de respondenten aan het belangrijk te vinden dat er een 
onafhankelijke commissie is die adviseert op basis van die criteria.
Op de vraag hoe men vindt dat de ruimtelijke kwaliteit in Friesland zich de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld is wisselend gereageerd. Een vrij grote groep geeft aan hier geen goed zicht op te 
hebben, of heeft geen uitgesproken mening hierover. Er wordt wel een aantal punten genoemd waar
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men zich zorgen over maakt. Bijvoorbeeld bedrijventerreinen, grootschalige stallen, infrastructuur of 
windmolenparken die het uitzicht en ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied verminderen.
Uit het onderzoek blijkt overigens dat respondenten niet altijd door hebben hoe het proces rondom
de advisering over ruimtelijke kwaliteit en monumentenzorg is ingericht. Het is niet voor alle 
respondenten duidelijk dat hûs en hiem een adviserende rol heeft, en dat alleen het college van de 
gemeente de vergunning verleent. Het eindrapport is door Partoer tijdens de najaarsvergadering van 
het Algemeen Bestuur in november 2017 gepresenteerd.

Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland
De samenwerking met de zusterorganisaties uit andere provincies en met de Federatie Ruimtelijke 
Kwaliteit krijgt gestalte in het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland (TRKN). Bij TRKN zijn aldus ruim 
200 adviseurs op de werkvelden welstand, monumenten, cultuurhistorie, archeologie en 
ervenconsulentschap aangesloten.

De jaarlijkse teamdag werd in 2017 door hûs en hiem georganiseerd in de vorm van een boottocht en 
verblijf op Vlieland. Tijdens de overtocht werd ook aandacht besteed aan het door TRKN en 
Mooiwaarts samengestelde ‘Schetsboek voor een Omgevingsplan op Kwaliteit’.

In het kader van de Omgevingswet zullen bestemmingsplannen worden vervangen door een nieuw 
instrument: het Omgevingsplan. In het Omgevingsplan dient de gemeente invulling te geven aan een 
nieuwe opdracht: zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving met een goede 
omgevingskwaliteit. Doel is enerzijds om initiatieven van burgers en ondernemers op een meer 
integrale wijze te benaderen. Anderzijds is het idee dat in het Omgevingsplan ook veel minder wordt 
geregeld. Verbodsbepalingen worden zoveel mogelijk vervangen door een vorm van 
uitnodigingsplanologie. Dat vraagt een radicaal nieuwe manier van denken en werken. De omslag die 
in de Omgevingswet gevraagd wordt is om niet langer te toetsen aan regels, wetten en normen, 
maar om te onderzoeken hoe een private investering een bijdrage kan zijn aan maatschappelijke 
doelen en ambities.
Het schetsboek vertaalt succesvolle werkwijzen uit de praktijk van het ruimtelijke-kwaliteitsbeleid 
naar mogelijke uitwerkingen voor het Omgevingsplan. Als kwaliteit het uitgangspunt is gaat het er 
om een samenhangend stelsel te bouwen waarin private en publieke belangen worden 
samengebracht zodat initiatieven meerwaarde krijgen voor hun omgeving. Het schetsboek helpt om 
keuzes inzichtelijk en bespreekbaar te maken. In tien principes voor een Omgevingsplan op Kwaliteit 
worden denklijnen uitgewerkt over hoe je met open normen de nodige afwegingsruimte inbouwt en 
tegelijk zorgdraagt voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De nadruk ligt daarbij op de 
samenhang van het beleid met de werkprocessen waarin het private initiatief gekoppeld wordt aan 
het publieke belang.

‘boslodge’ op Vlieland



14

Prijzen
Het project Kening fan ’e Greide is de winnaar geworden van de Anita Andriesen Prijs 2017. Deze 
provinciale prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt en is een oeuvreprijs om een impuls te geven 
aan ‘het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit’. De jury is onder de indruk van de 
beweging die het burgerinitiatief in gang heeft gezet en meent dat de Kening van wezenlijke 
betekenis is voor de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân. Door het stimuleren van een andere manier van 
boeren, met ruimte voor vogels, insecten, vissen, bloemen en kruiden krijgt de provincie een gezond 
landschap terug. Niet vanuit een sentimenteel verlangen naar een tijd die ooit geweest is, maar 
vanuit een visie op de toekomst: een levensvatbare landbouw waar iedereen beter van wordt.

Michiel Riedijk van Neutelings Riedijk Architecten heeft de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 
gewonnen met het Stadhuis Deventer en ontving daarvoor een bedrag van 50.000 euro. Volgens de 
jury is het stadhuis van Deventer op voortreffelijke wijze ingepast in de kleinschalige binnenstad: een 
prestatie van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit, die toekomstige generaties 
inspireert en die tot voorbeeld strekt. Een tentoonstelling met alle inzendingen werd eind 2017 in 
het Fries Museum getoond. Het secretariaat van deze voorname architectuurprijs is ondergebracht 
bij hûs en hiem.

In het kader van de verkiezing ‘It Moaiste fan Fryslân’ is in 2017 een lijst samengesteld van absolute 
topstukken op het gebied van architectuur en ruimtelijke kwaliteit. Uit 350 publieksnominaties werd 
door de jury een  top 100 samengesteld in 10 uiteenlopende categorieën. Na de verkiezing, waarbij 
ruim 44.000 stemmen zijn uitgebracht, resulteerde dat afgelopen zomer in een top 10. Uiteindelijk 
werd het Eise Eisinga Planetarium in Franeker verkozen tot winnaar van it Moaiste fan Fryslân.
Toen het gerucht de ronde deed dat de wereld zou vergaan bouwde Eise Eisinga tussen 1774 en 1781
in Franeker een planetarium om zo te bewijzen dat deze bewering niet klopte. Het Eise Eisinga 
Planetarium is het oudst werkende planetarium ter wereld en is nog altijd tot op de seconde 
nauwkeurig.
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Organisatie

Bestuur
Het AB bestond in 2017 uit 23 (stemgerechtigde) wethouders. Het DB bestaat uit vijf 
(stemgerechtigde) leden van het AB, aangevuld met twee (niet-stemgerechtigde) leden die door de 
afdeling Fryslân van de Bond van Nederlandse Architecten zijn voorgedragen.
Er zijn in 2017 twee mutaties in het AB geweest: in Opsterland werd wethouder P. van Dijk
opgevolgd door A. Postma en in Terschelling werd wethouder De Jong opgevolgd door E. van Leunen. 
Secretaris van zowel het AB als DB is directeur Visser van hûs en hiem.

Personeel
Hoofd administratie Frans van der Werff heeft per 19 maart 2017 gebruik gemaakt van het 
seniorenconvenant. Hij is in dat kader van 1 FTE naar 0,8 FTE gegaan. Per 1 juli is de afdeling 
administratie uitgebreid met Amber van Sloten voor 16 uur per week (0,45 FTE).  Per 31 december 
2017 wordt met 11 medewerkers 9,12 FTE bezet. Dat is 0,45 meer dan eind 2016.
Het ziekteverzuim bij hûs en hiem is in 2017 uitgekomen op 1,9%, terwijl dat landelijk in de sector
‘openbaar bestuur’ volgens het CBS (tm 3e kwartaal 2017) 5,0% is geweest.

Productiecijfers 2017

In 2017 zijn in totaal 3.517 (eerste) adviesaanvragen behandeld. In 2016 zijn dit er 3.337 geweest. 
Daarmee is het aantal (eerste) adviesaanvragen ten opzicht van 2016 met 5,4% toegenomen. 
Omdat in veel gevallen na de (eerste) adviesaanvraag nog een vervolgaanvraag komt is het totaal 
aantal planbehandelingen een veelvoud van het aantal (eerste) adviesaanvragen. Het aantal 
planbehandelingen is sterker toegenomen: 6.112 in 2017 ten opzichte van 5.595 in 2016, hetgeen 
een toename van 9,2% betekent.
Er zijn dan ook in 2017 meer behandelingen per aanvraag nodig geweest: gemiddeld 1,74.
Dat bedroeg in 2016 nog 1,68.

In 2017 is een enorme opleving van de economie merkbaar geworden. Waar het al jaren normaal is 
dat er in het eerste halfjaar bij hûs en hiem méér aanvragen binnenkomen dan in het tweede halfjaar 
(men wil graag vóór de winter bouwen!), zien we in 2017 een tweede halfjaar dat minstens zo sterk 
was als het eerste halfjaar.
Na een besluit van het Algemeen Bestuur daartoe, is in 2017 het vooroverleg belast met een tarief
waar een tijdcomponent in zit. Het eerste kwartier vooroverleg (met twee adviseurs!) kost € 68, het 
tweede kwartier € 26 (totaal dan € 94). Wordt een vooroverlegplan in de Centrale Adviescommissie 
geagendeerd dan is het tarief € 145.
Het aantal vooroverlegaanvragen blijft al jaren stijgen: in 2017 werd in totaal 1.735 keer een
vooroverleg gehouden. In 2016 was dat 1.489. De stijging bedraagt 16,5%.
Het nieuwe tarief voor vooroverleggen heeft in 2017 gezorgd voor ruim € 137.000 aan inkomsten.

In totaal is uit welstands- en monumentenadvisering (inclusief deelname kwaliteitsteams) een 
bedrag ad € 1.021.815 geboekt.
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Uit deze grafiek valt af te lezen dat over de afgelopen acht jaar de gemiddelde opbrengst van een 
aanvraag(dossier) behoorlijk is toegenomen. Voor een klein deel ligt de verklaring in het feit dat de 
tarieven in deze periode met ca. 10% zijn gestegen. Voor het grootste deel ligt de verklaring echter in 
het feit dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar adviesaanvragen met hogere 
bouwsommen. En dat is weer te verklaren uit het toegenomen deel vergunningvrije bouwwerken en 
toepassing van de KAN-bepaling, vooral in de aanvragen met lagere bouwsommen.
Het aandeel adviesaanvragen met een bouwsom van € 100.000 en hoger was in 2010 nog 19%.
In 2017 was dat al 30%.
In de categorie aanvragen met een bouwsom tot en met € 5.000 zien we een kleinere fluctuatie: een 
afname van 26% in 2010 naar (ruim) 21% in 2017. De tijdsbesteding in deze categorie is wel aan het 
toenemen. Immers, de ‘makkelijke’ toetsingen worden inmiddels veelal door gemeenten zelf 
afgehandeld. De ‘lastigere’ aanvragen worden aan hûs en hiem voorgelegd.
Het aandeel behandelingen per aanvraag(dossier) is dan ook gestegen van 1,61 in 2010 naar 1,74 in
2017. Dat op zich is te vertalen in een halve FTE, of ca. 12% hogere werkdruk bij het huidig aantal 
adviseurs.
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Opbrengsten reguliere advisering per
gemeente

2017

Achtkarspelen € 18.328 € 29.829 € 35.782 € 35.139
Ameland € 29.747 € 19.194 € 25.500 € 29.033
het Bildt € 19.279 € 13.537 € 9.085 € 14.889
Dantumadiel € 28.819 € 21.537 € 16.917 € 9.412
De Fryske Marren € 68.666 € 43.320 € 43.441 € 50.388
Dongeradeel € 48.283 € 41.104 € 45.933 € 51.320
Ferwerderadiel € 13.399 € 16.061 € 10.303 € 16.978
Franekeradeel € 35.384 € 25.946 € 28.839 € 32.691
Harlingen € 23.254 € 26.015 € 25.480 € 30.630
Heerenveen € 64.595 € 33.137 € 27.983 € 39.387
Kollumerland c.a. € 25.372 € 18.370 € 24.179 € 28.009
Leeuwarden € 118.490 € 143.317 € 171.729 € 197.920
Leeuwarderadeel € 8.296 € 4.752 € 7.691 € 11.332
Littenseradiel € 24.228 € 15.920 € 19.404 € 26.131
Menameradiel € 17.682 € 14.319 € 19.113 € 37.602
Ooststellingwerf € 22.896 € 27.160 € 34.822 € 33.776
Opsterland € 26.939 € 28.806 € 49.457 € 64.302
Schiermonnikoog € 4.128 € 9.209 € 8.691 € 7.520
Smallingerland € 52.634 € 52.462 € 58.302 € 61.469
Súdwest-Fryslân € 118.234 € 114.193 € 112.738 € 161.928
Terschelling € 12.347 € 16.901 € 19.137 € 19.628
Tytsjerksteradiel € 8.603 € 0 € 0 € 0
Vlieland € 9.885 € 10.721 € 6.769 € 8.340
Weststellingwerf € 44.340 € 38.408 € 28.836 € 40.731

2014 2015 2016 
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ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Door de accountant is in 2017 de aanbeveling gedaan om de onderhoudsvoorziening te laten 
vrijvallen en daarvoor in de plaats een bestemmingsreserve te treffen. Het motief is dat het 
bestuur meer vrijheid heeft om de middelen van deze bestemmingsreserve aan te wenden. 
Zoals vermeld in de ‘Toelichting op het overzicht van baten en lasten’ in dit jaarverslag, is de 
bestaande onderhoudsvoorziening in 2017 al opgebruikt ten behoeve van noodzakelijk groot 
onderhoud aan het pand.
Met ingang van 2018 zal worden gestart met het vormen van een bestemmingsreserve.
De belangrijkste toepassing van deze bestemmingsreserve (onderhoudsreserve) is het te 
verwachten onderhoud aan het pand. De te verwachten piek in bedoelde uitgaven kan aldus 
worden gespreid over een aantal jaren.

FINANCIERING

Inzake de realisatie van beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de 
financieringsportefeuille (art. 13 BBV), kan worden opgemerkt dat het ‘Treasurystatuut Hûs en 
Hiem’ dd 24-11-2006 van toepassing is. Hûs en hiem is tevens onderworpen aan de Wet 
Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en de regeling (verplicht) Schatkistbankieren.

BEDRIJFSVOERING

Hûs en hiem voert welstands- en monumentenadvisering uit voor de deelnemende gemeenten. 
Ook biedt hûs en hiem diensten aan de deelnemende gemeenten aan voor Nije Pleats, neemt 
deel aan kwaliteitsteams en biedt ondersteuning op het gebied van (gemeentelijke) 
monumentenzorg en de actualisering van welstandsnota’s. Daarnaast verricht hûs en hiem 
incidenteel opdrachten voor derden in het kader van second opinions en als secretariaat van 
architectuurprijsvragen.
De dienstverlening wordt afgestemd op de adviesbehoefte van de deelnemende gemeenten.
De tarifering voor de dienstverlening is gebaseerd op een kostendekkende exploitatie, immers,
hûs en hiem is een non-profit organisatie.

Om verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten inzake het functioneren van de 
lokale commissies worden jaarverslagen gemaakt. Tevens vinden jaarlijkse evaluatiegesprekken 
plaats met de verantwoordelijke gemeentelijke portefeuillehouders. Sinds 2013 is ingevoerd dat 
gemeenteraadsleden en commissieleden regelmatig samen (op de fiets) de resultaten van het 
gemeentelijk beleid aanschouwen en daarover met elkaar van gedachten wisselen.
Het aantal fte’s per 31 december 2017 bedraagt 9,12. Voor de bezetting van de centrale
commissie beschikt hûs en hiem over een poule van circa 25 externe deskundigen.

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Hierbij gaat het om het vermogen om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat beleid 
moet worden aangepast. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Het vermogen om 
het beleid door te kunnen zetten is afhankelijk van de weerstandscapaciteit. De weerstands- 
capaciteit omvat de middelen en mogelijkheden van de organisatie om niet-begrote kosten te 
dekken.
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De weerstandscapaciteit van hûs en hiem bestaat naast het eigen vermogen uit het begrote 
positieve resultaat uit de bedrijfsvoering.
Tevens is het bezit van het kantoorpand (Johan Willem Frisostraat 1 in Leeuwarden) als stil 
vermogen een belangrijke onderdeel van de weerstands-capaciteit. Het pand is onbelast met 
hypotheek. De WOZ-waarde is per 1-1-2017 vastgesteld op € 364.000. De waarde voor de 
opstalverzekering (op basis van herbouwwaarde) is gesteld op € 920.000.

Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand) per 31-12-2017 bedraagt € 165.742.

De weerstandscapaciteit is bij hûs en hiem dynamisch, dat wil zeggen dat het eigen vermogen 
beïnvloedbaar is. Immers, ook de tarifering voor de dienstverlening kan bij een dreigend tekort in 
de dekking van de vaste lasten redelijk snel aangepast worden. De bedrijfsvoering is er echter op 
gericht om een verhoging van de tarieven zoveel mogelijk te voorkomen.

De meerjarenraming (2020 – 2022) is gebaseerd op een stabiel aantal adviesaanvragen. In 2017 
heeft een economisch herstel in Nederland zich voortgezet en ook voor de komende jaren staan 
de voorspelde seinen op groen. Inmiddels is de invoering van de Omgevingswet opgeschoven 
naar 2021. Daarna is nog een ruime overgangsperiode van kracht. Overigens, het aantal 
adviesaanvragen voor hûs en hiem kan beïnvloed worden door wijziging van het welstandsregime 
in de gemeenten.

Algemene reserve
In 2006 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat, gelet op de risico’s die zijn verbonden aan de
aard van de werkzaamheden, gestreefd met worden naar een algemene reserve van hûs en hiem
van driekwart van de jaaromzet, tot nader order vast te stellen op € 750.000. In dit bedrag ligt 
besloten de waarde van het pand (stille reserve).

Aanwezige stille reserve
De waarde van het pand, Johan Willem Frisostraat 1 te Leeuwarden, is door de gemeente
Leeuwarden voor de WOZ vastgesteld per 1-1-2017 op € 364.000. Het pand is onbelast met 
hypotheek.

Financiële kengetallen
1. Netto schuldquote.

Aangezien hûs en hiem per 31 december 2017 geen uitzettingen heeft als bedoeld in BBV,
artikel 36 art d, e en f, is de netto schuldquote nul.

2. Solvabiliteitsratio
Het solvabiliteitspercentage per 31 december 2017 valt te berekenen op 444%, waar dat
per 31 december 2016 nog 255% was.

3. Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte valt te berekenen op 100%.

4. Kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn bij hûs en hiem niet van
toepassing.
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VERBONDEN PARTIJEN

In de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem hebben in 2017 alle gemeenten in Fryslân met 
uitzondering van Tytsjerksteradiel deelgenomen.
Conform artikel 34 lid 1 van de GR hûs en hiem draagt elke deelnemende gemeente in de kosten
van het lichaam bij naar rato van de dienstverlening op basis van tarieven die door het Algemeen 
Bestuur worden vastgesteld en meegedeeld aan de gemeenten.
Conform artikel 34 lid 2 van de GR hûs en hiem kan een nadelig saldo van de vastgestelde 
rekening, na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, 
door de gemeenten worden gedragen in verhouding tot het aantal ingezetenen op 1 januari van 
het betreffende kalenderjaar.
Conform artikel 34 lid 3 van de GR hûs en hiem kan een batig saldo van de vastgestelde rekening, 
na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, naar rato 
van de gemeentelijke bijdragen op basis van de tarieven in het betreffende kalenderjaar, aan de 
deelnemende gemeenten worden uitbetaald.
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JAARREKENING 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING hûs en hiem

Balans 31.12.2017 31.12.2016

Activa

vaste activa

materiële vaste activa 18.269 8.524
Investeringen met een economisch nut

vlottende activa
Vorderingen op openbare lichamen 135.805 88.081
Depot PostNL 290 290
Overige vorderingen 27.041 2.830

163.136 91.201
Liquide middelen 234.209 173.097

415.614 272.822

Passiva

vaste passiva

eigen vermogen
Algemene reserve 165.742 183.764
Gerealiseerd resultaat 156.200 -18.022

321.942 165.742

voorzieningen en reserveringen
voorziening groot onderhoud 0 10.771

vlottende passiva
Schulden aan kredietinstellingen 0 0
Schulden aan openbare lichamen 9.383 3.887
Overige schulden 7.251 30.180
Overlopende passiva 77.038 62.242

93.672 96.309

Totaal 415.614 272.822
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Overzicht van baten en lasten

Rekening Begroting Rekening
2017 2017 2016

Baten
Adviesgeld 1.021.815 786.326 865.179
Nije Pleats 17.367 26.000 17.387
ABprijs en Europan 41.858 49.000 23.957
Buitengewone baten/rente 0 0 1.800

totaal baten 1.081.040 861.326 908.323

Lasten
Kapitaallasten 3.416 5.000 3.701
Directe personeelskosten vast 698.325 600.791 746.081
Directe personeelskosten flexibel 75.049 50.535 16.208
Indirecte personeelskosten 13.934 15.000 13.318
Externe personeelskosten 25.429 25.000 24.614
Reservering vakantiegeld 2016 -20.369 0 20.369
Huisvesting 25.402 23.000 15.155
Kantoorkosten 22.985 23.000 20.963
Organisatiekosten 32.678 34.000 36.689
Inkoop Nije Pleats 12.722 22.000 16.048
Inkoop ABprijs en Europan 19.733 38.000 8.782
Transitiekosten 0 0 3.944
Aanloopkosten Omgevingswet 15.047 25.000 0
Buitengewone lasten/bankkosten 489 0 473

totaal lasten 924.840 861.326 926.345

saldo 156.200 0 -18.022
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 
jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarop uitbetaling plaatsvindt; daarbij 
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van 
gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Balans
Vaste Activa
Materiële vaste activa met economisch nut
Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Slijtende 
investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte 
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Gronden en terreinen   n.v.t.
Bedrijfsgebouwen   15
Overige materiële vaste activa  5-10

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid kan een
voorziening in mindering gebracht worden. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de 
geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichtingen c.q.
het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming 
van het uit te voeren groot onderhoud aan (en deels van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is 
gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud 
kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid terzake nader uiteengezet.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met
economisch nut weer:                2017            2016

Boekwaarde per 1 januari     €       8.524 €      11.057
Investering      -      13.161 -         1.168
Afschrijvingen      -        3.416 -         3.701
Desinvesteringen     -         0 -                 0

Boekwaarde 31 december     €     18.269 €        8.524

Vlottende activa
Liquide middelen
Het saldo van de rekening-courant bij de BNG Bank op 31 december bedraagt € 234.209.
De kredietfaciliteit die hûs en hiem bij de BNG Bank geniet, betreft een bedrag van € 500.000. 
Schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren.
Begroting verslagjaar    €  861.326
Drempelbedrag 0,75% van begrotingsbedrag €      6.460
Minimaal drempelbedrag   €  250.000

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Kwartaalcijfers op dagbasis buiten
's Rijks schatkist aangehouden €         208.134 €  191.126 €   275.627 € 300.178
Ruimte onder het drempelbedrag €           41.866 €    58.874 €    -25.627 €   -50.178

Vaste passiva
Eigen vermogen
Verloop eigen vermogen

2017       2016
saldo per 1 januari             €  183.764            €  137.685
resultaat voorgaand jaar            -     18.022-            -    46.079
bijstorting deelnemende gemeenten           -               0            -               0

saldo per 31 december                         €   165.742           €   183.764

Gerealiseerd resultaat
Dit betreft het resultaat over 2017 ad  € 156.200, waarmee het eigen vermogen per
1-1-2018 uitkomt op € 321.942.

Voorzieningen
Er zijn in 2017 onderhoudswerkzaamheden verricht waardoor de voorziening voor groot onderhoud 
ten opzichte van vorig jaar is opgebruikt.
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TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Adviesgelden en overige inkomsten
Aan inkomsten uit reguliere advisering en uit diverse adviesactiviteiten (q-teams, second opinions,
e.d.) is in 2017 een bedrag van € 1.021.813 geboekt.

In 2017 zijn aan (eerste) welstandsadviesaanvragen 3.241 behandeld en aan (eerste) 
monumentenadviesaanvragen 276. Dit is ten opzichte van 2016 een stijging van 5,5% bij de 
welstandsadviesaanvragen en een stijging van 4,5% bij de monumentenadviesaanvragen.
Het totaal aantal behandelingen heeft voor welstand 5.687 bedragen en voor monumenten 425.
Voor welstand is in 2017 het gemiddeld aantal behandelingen per aanvraag 1,75 geweest en voor 
monumenten 1,54. Daarmee is het gemiddeld aantal behandelingen per aanvraag in 2017 voor 
welstand gestegen ten opzichte van 2016, toen voor welstand 1,69 behandelingen per aanvraag 
plaats hebben gevonden. Voor monumenten was in 2017 het aantal behandelingen 1,54 per dossier, 
gelijk aan 2016.

In 2017 zijn verkopen voor een bedrag van € 17.367 geboekt uit deelname aan de Nije Pleats
(zeven sessies).

In 2017 is voor de derde keer de (‘grote’) Abe Bonnema Prijs uitgereikt.
De organisatie van dit evenement lag deels bij hûs en hiem. Aan verkopen hieruit kon in 2017 een
bedrag ad € 36.074 worden geboekt.
In 2017 heeft hûs en hiem eveneens werkzaamheden verricht voor Europan. Dit betreft een 
tweejaarlijkse prijsvraag voor jonge Europese ruimtelijke ontwerpers. Aan verkopen hieruit is in 2017 
een bedrag ad € 3.903 geboekt.
Voor enkele ‘second opinions’ is in 2017 aan verkopen een bedrag ad € 1.881 geboekt.

Kapitaallasten (Zie de staat van activa voor de afschrijvingen in 2017)
In 2017 is de CV-ketel vervangen. De investering bedraagt € 3.750, af te schrijven in 10 jaar.
Tevens zijn alle markiezen vervangen. De investering bedraagt iets meer dan € 8.260. Termijn van 
afschrijving is eveneens 10 jaar.

Personeelslasten
Ingaande 1 mei 2017 geldt een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren met een looptijd tot
1 januari 2019. De financiële paragraaf heeft onder meer in een salarisverhoging voorzien van 1% per
1 augustus 2017 en 1,5% per 1 januari 2018. Daarnaast is het IKB verhoogd met 0,5 per 1 december 
2017 en 0,25% per 1 juli 2018.
In 2017 is het dure payrolling contract van één der adviseurs omgezet in een goedkopere tijdelijke 
aanstelling. Per 1 juli 2017 is in verband met hoge werkdruk een administratief medewerkster 
aangenomen op een jaarcontract voor 16 uur per week. In verband met het bereiken van de 
zestigjarige leeftijd heeft een medewerker eind maart 2017 aangegeven van het ‘seniorenconvenant’ 
gebruik te gaan maken. Dit betreft een zogenaamde 100-90-80-regeling: 100% voortzetting 
pensioenopbouw, 90% netto salaris en 80% arbeidstijd.
Het aantal FTE´s bedraagt per 31 december 2017 in totaal 9,23. Hiervan betreft 7,39 (80%) een vaste
en 1,74 (20%) een tijdelijke aanstelling.

De post Netto salarissen is in 2017 (€ 375.422) met 4,6% gedaald ten opzichte van 2016
( € 393.446).  Daarnaast is wél aan kosten Flexkracht in 2017 een bedrag ad € 23.665 betaald.
De kosten Loonheffing in 2017 (€ 223.752) zijn met bijna 6,7% gedaald ten opzichte van 2016
(€ 251.586). De kosten Pensioen zijn daarentegen in 2017 ten opzichte van 2016 fors gestegen, van
€ 101.049 in 2016, naar € 119.167 in 2017, een stijging van 17,9%.
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De post Indirecte personeelskosten is in 2017 uitgekomen op € 13.934, een fractie hoger dan in 2016 
(€ 13.318 ).
De post Externe personeelskosten (presentievergoeding externe commissieleden, exclusief kosten
flexkracht) is in 2017 uitgekomen op € 25.429. Dit is € 815 hoger dan in 2016 ( € 24.614).

Rekening    Begroting Rekening
2017                                 2017          2016

Directe personeelskosten     677.956                         600.791     746.081
Flexkracht          75.049           50.535       16.208
Reservering vakantiegeld 2016                 0                     0       20.369
Indirecte personeelskosten       13.934               15.000           13.318
Externe personeelskosten       25.429           25.000       24.614

Totaal      792.368              691.326     820.590

Wet WNT (Wet normering topinkomens)

Het normenkader rondom de ‘Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en 
Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920.

De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloningen van bestuurders en overige 
topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk 
gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT). Hiermee wordt WOPT ingetrokken. De WNT voorziet in een 
democratisch gelegitimeerd instrument waarmee normen en verplichtingen kunnen worden 
opgelegd voor de bezoldiging van bestuurders en andere topfunctionarissen in de publieke en 
semipublieke sector. De gemeenschappelijke regeling is verplicht om jaarlijks in de jaarrekening de 
bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen 
voor zover deze een drempelbedrag van € 1.700 overschrijden, ongeacht een eventuele 
overschrijding van het bezoldigingsmaximum.

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen hebben wij gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige 
openbaarmaking van deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief 
de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706  kán en hoeven wij niet volledig te 
voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-functionarissen zoals 
voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de  WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT).
Voor 2017 geldt als maximumbedrag € 181.000,- inclusief belaste onkostenvergoedingen en
pensioenbijdrage.
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In 2017 hebben geen bezoldigingen boven deze bezoldigingsnorm plaatsgevonden. Zowel bij vast als 
bij tijdelijk personeel.

Aandachtspunt
De WNT geeft aan dat de gemeenschappelijke regeling verplicht is om jaarlijks in het financieel 
jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam 
op te nemen voor zover deze een drempelbedrag van € 1.700 overschrijden, ongeacht een eventuele 
overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Dit houdt in dat de directeur mét financiële gegevens 
en de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
hûs en hiem zónder financiële gegevens opgenomen moeten worden in de jaarrekening.

In 2017 betreft dit alsdan de volgende personen:

Marc A. Visser
Functiegegevens     directeur/secretaris
van - tot      1-1-2017 / 31-12-2017
deeltijdfactor     1,0 FTE
gewezen topfunctionaris?   Nee
dienstbetrekking?    Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 77.084
Beloningen betaalbaar op termijn  € 14.074
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 181.000
Totale bezoldiging    € 91.158

Gegevens 2016
van - tot      1-1-2016 / 31-12-2016
deeltijdfactor     1,0 FTE
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 75.900
Beloningen betaalbaar op termijn  € 11.963
Totale bezoldiging    € 87.863

Aan de hieronder vermelde functionarissen zijn in 2017 (evenals in 2016) geen vergoedingen betaald.

Leden van het DB:
• H. Deinum, A. van der Ploeg, R. van der Leck, G. Akkerman-Wielinga, S. Siebenga, L.

Oudenaarde, K.Kat

Leden van het AB:
• K. Antuma, P. IJnsen, N. Haarsma-Vrieswijk, R. Bos, A. van der Ploeg, J.J. Hijma, T. Twerda, F.

Veltman, M. le Roy, S. Siebenga, J. Benedictus, H. Deinum, G. Visser, B. Bonnema,
L. Pen, S. de Boer, P. van Dijk, A. Postma, W. Meerdink, G. Heeringa, R. van der Leck,
G. Akkerman-Wielinga, T. de Jong, E.J. van Leunen, R. Hoekstra, C. Trompetter
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Huisvesting/Apparaatskosten

Huisvesting:
In 2017 is een toevoeging gedaan aan de Voorziening groot onderhoud van € 6.000.
In 2017 is groot onderhoud uitgevoerd aan de buitenkant van het pand. Dat is ook nodig gebleken
gezien de ronduit slechte staat van onderhoud. Bij het schilderen is veel houtrot gerepareerd, de
markiezen zijn vervangen en het dak is gerepareerd. De bestaande voorziening per 1-1-2017 van
€ 10.771 is aangewend voor dit groot onderhoud. Het onderhoud aan het gebouw heeft in totaal
ruim € 20.000 bedragen.
Ten laste van de post Huisvestingskosten is in totaal een bedrag van € 25.402 gebracht.
Begroot was € 23.000.

Kantoorkosten:
De post Kantoorkosten lag (o.a.) door stijgende automatiseringskosten in 2017 in totaal ca. € 2.000
hoger dan in 2016 en was met totaal € 22.984 zo goed als gelijk aan de begroting (€ 23.000).

Organisatiekosten:
De post Organisatiekosten is met € 32.678 zo’n € 4.000 lager dan in 2016 (€ 36.689) uitgekomen.
Begroot voor 2017 was € 34.000.

Diverse lasten

Inkoop Nije Pleats
Aan inkoopkosten voor Nije Pleats is in 2017 een bedrag ad € 12.722 geboekt. Deze post bestaat uit
kosten van externe projectmedewerkers. Omdat er aan verkopen een bedrag ad € 17.367 tegenover
staat, is er een positief saldo van € 4.645.

Inkoop Abe Bonnema Prijs
Voor de derde keer is de reguliere Abe Bonnema Prijs uitgereikt, in 2017 in het Rijksmuseum te
Amsterdam. De totale kosten voor het secretariaat in 2017 hebben € 18.080 bedragen.
Hier staan € 36.074 aan inkomsten (voornamelijk doorbelaste uren) tegenover, zodat er een positief
saldo is van € 17.994.
In 2017 is voor de Abe Bonnema Stichting eveneens een last ad € 1.653 geboekt. Hier staat uit
doorbelaste uren een bedrag ad € 3.903 tegenover.

Ook in 2017 zijn kosten geboekt op de rekening Aanloopkosten Omgevingswet: € 15.047. Dit betreft 
grotendeels het door Partoer uitgevoerde ‘klanttevredenheidsonderzoek’ (ruim € 13.000).
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De opstelling van de Huisvesting/Apparaatskosten:

Rekening    Begroting      Rekening
2017            2017          2016

Huisvesting
Voorziening groot onderhoud    6.000          6.000               0
Onderhoudskosten gebouw   3.701          1.500                              652
Onderhoudskosten tuin       915             500           600
Schoonmaakkosten    8.345          8.000        8.270
Gas en elektrisch    4.890          5.150        4.285
Water           78             100             88
Huisvuilkosten        262             250           251
Overige huisvestingskosten   1.211          1.500        1.009
Kantoorkosten
Kantoorartikelen         696          1.000        1.126
Kantine         424             500           524
Drukwerk     2.000          2.000           389
Kosten kopieermachine         79                  0             75
Kosten website        545          1.000           643
Kosten automatisering                18.822        17.500      17.741
Overige kantoorkosten        419          1.000            466
Organisatiekosten
Verzekeringen     3.060          3.000        2.868
Contributies                  9.627          9.500        9.143
Abonnementen/boeken      173             500           588
Porti      1.454          2.000        2.018
Telefonie     2.402          1.500        2.237
Belastingen divers    3.273          3.000        3.249
Fiscaal advies             0                  0             935
Accountantskosten    6.650          6.500        6.500
Kosten voorlichting       147                  0        1.500
Kosten DIROV    1.350          1.000           273
Bestuurskosten            0                  0        2.156
Diverse organisatiekosten  4.542          7.000        5.221

Totaal                81.065        80.000     72.807

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur als bedoeld in 
art. 33 van de Gemeenschappelijke Regeling ‘hûs en hiem’.
d.d. 29 juni 2018

H. Deinum, voorzitter

M.A. Visser, secretaris



33



34



35

VENNOOTSCHAPSBELASTING

In 2016 heeft de Rijksoverheid een besluit ingevolge een Europese richtlijn, van kracht laten 
worden om de heffing van vennootschapsbelasting uit te breiden naar overheden, inclusief 
gemeenschappelijke regelingen.
Hûs en hiem constateert dat waar veruit de meeste werkzaamheden onder het regiem van een 
wettelijke taak uitgevoerd worden (Woningwet en Erfgoedwet) er voor die werkzaamheden een 
vrijstelling van vennootschapsbelasting geldt. Uitsluitend in die gevallen waar hûs en hiem in 
mogelijke concurrentie treedt met aanbieders in de markt (bijvoorbeeld in het geval van 
secretariaatswerkzaamheden voor enkele architectuurprijzen en het opstellen van second 
opinions) zal het resultaat van die werkzaamheden belast worden met vennootschapsbelasting. 
Op het moment van samenstellen van dit jaarverslag is er nog geen aanslag dienaangaande van 
de Belastingdienst ontvangen. Wel kan geconstateerd worden dat bij het volgen van deze 
werkwijze er geen verplichting over 2017 tot betalen van vennootschapsbelasting zal ontstaan. 
Daarvoor zijn de met de genoemde werkzaamheden behaalde resultaten (omzet minus kosten) 
te gering.



36



37



38



39



  

    

  

   

    

  

   

   

40

BIJLAGE 1.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR EN BUREAU

DAGELIJKS BESTUUR.

Leden:    H. Deinum, voorzitter
A. van der Ploeg, penningmeester en vicevoorzitter
R. van der Leck 
G. Wielinga
S. Siebenga
L. Oudenaarde
K. Kat
M.A. Visser, directeur/ secretaris

ALGEMEEN BESTUUR.
Ingevolge artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling zijn door de deelnemende gemeentebesturen de volgende leden en 
plaatsvervangende leden bestuurders aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur

Gemeente Lid Plaatsvervangend lid

Achtkarspelen K. Antuma Vacature

Ameland P. IJnsen Vacature

het Bildt N. Haarsma-Vrieswijk B. Tol

Dantumadiel R. Bos S.M. Hylkema

Dongeradeel A. van der Ploeg M.C.M. Waanders

Ferwerderadiel J.J. Hijma W. van den Berg

Franekeradeel T. Twerda

De Fryske Marren F. Veltman

Harlingen M. le Roy

Heerenveen S. Siebenga

J. Bekkema 

Vacature

P. Glasbeek

C. van der Laan

Kollumerland c.a. J. Benedictus B. Bilker

Leeuwarden H. Deinum

Leeuwarderadeel G. Visser

Littenseradiel B. Bonnema

Menameradiel L. Pen

Ooststellingwerf S. de Boer

Opsterland P. van Dijk (tot 14-9-2017)

Opsterland A. Postma (vanaf 14-9-2017)

Schiermonnikoog G. Heeringa

Vacature

Vacature

J. Liemburg

T. van Mourik 

H. Welle

E. van Selm

E. van Selm 

Vacature

Smallingerland R. van der Leck Vacature

Súdwest-Fryslân G. Wielinga Vacature

Terschelling T.D. de Jong (tot 31-7-2017) Vacature

Terschelling E.J. van Leunen (vanaf 31-7-2017)  J. Hoekstra-Sikkema

Vlieland R. Hoekstra

Weststellingwerf C. Trompetter

H. Visser

J. Jongebloed
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BUREAU.

1.   G. Boschloo, adviseur ruimtelijke kwaliteit
2.   A. R. J. Bremer, adviseur ruimtelijke kwaliteit
3.   M. Eskens, adviseur ruimtelijke kwaliteit
4.   M. Helder, administratie
5.   P. Klimstra, adviseur ruimtelijke kwaliteit
6.   G.J. Timmer, monumentenadviseur
7.   A. van Sloten, administratie (vanaf 1-7-2017)
8.   M.A. Visser, directeur
9.   Joh. de Vries, adviseur ruimtelijke kwaliteit
10. F.F. van der Werff, hoofd administratie
11. J. van Zellingen, adviseur ruimtelijke kwaliteit
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BIJLAGE 2

SAMENSTELLING COMMISSIES

ADVISERENDE LEDEN: ARCHITECTEN.

1.   J. Bosma    Leeuwarden
2.   K. Couwenberg    Engwierum
3.   J.P. Nicolai     Groningen
4.   S. van der Wal    Burum
5.   N.-R. Jukema    Mantgum  (reserve)
6.   A. Zeinstra    Amsterdam (reserve)

ADVISERENDE LEDEN: STEDENBOUWKUNDIGEN.

1.  S. van Assen    Hieslum
2.  J. Kalfsbeek    Wijnaldum
3.  J. Schuurman    Wildervank (reserve)
4.  J. van Langen    Apeldoorn  (reserve)

ADVISERENDE LEDEN: LANDSCHAPSKUNDE.

1.  A. Garrelts    Haren
2.  J. Plantenga    Leeuwarden
2.  P. de Ruyter    Haarlem  (reserve)
3.  M. Teensma    Leeuwarden (reserve)

ADVISERENDE LEDEN: BURGERS C.S.

1.  G. Beerda     IJlst
2.  H. Talsma    Burdaard
3.  D. Huitema    Leeuwarden (reserve)
4.  M. Schroor    Leeuwarden (reserve)

ADVISERENDE LEDEN: MONUMENTENARCHITECTEN.

1.  W. Bouma    Balk
2.  C. Hooyschuur    Krommenie  (reserve)
3.  G. Brouwer    Beetsterzwaag (reserve)

ADVISERENDE LEDEN: ARCHITECTUURHISTORICI.

1.  C. The     Groningen
2.  R. de Vries    Blesdijke
3.  M. Stuurman    Heeg  (reserve)
4.  M. Martin                   Groningen                    (reserve)
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Overzichten productiecijfers per gemeente

Productiecijfers 2017: opbrengst per gemeente/derden

gemeente opbrengst opbrengst opbrengst totaal
adviesaanvragen Nije Pleats divers opbrengst

1 Achtkarspelen € 35.139
2 Ameland € 29.033
3 het Bildt € 14.889
4 Dantumadiel € 9.412
5 Dongeradeel € 51.320
6 Ferwerderadiel € 16.978
7 Franekeradeel € 32.691
8 De Fryske Marren € 50.388
9 Harlingen € 30.630

10 Heerenveen € 39.387
11 Kollumerland c.a. € 28.009
12 Leeuwarden € 197.920
13 Leeuwarderadeel € 11.332
14 Littenseradiel € 26.131
15 Menameradiel € 37.602
16 Ooststellingwerf € 33.776
17 Opsterland € 64.302
18 Schiermonnikoog € 7.520
19 Smallingerland € 61.469
20 Súdwest-Fryslân € 161.928
21 Terschelling € 19.628
22 Vlieland € 8.340
23 Weststellingwerf € 40.731

€ 1.008.555

€ 0 € 0 € 35.139
€ 0 € 0 € 29.033
€ 0 € 0 € 14.889
€ 0 € 408 € 9.820

€ 1.800 € 0 € 53.120
€ 0 € 0 € 16.978
€ 0 € 0 € 32.691
€ 0 € 0 € 50.388
€ 0 € 2.652 € 33.282
€ 0 € 0 € 39.387
€ 0 € 2.142 € 30.151

€ 2.400 € 6.120 € 206.440
€ 2.200 € 306 € 13.838

€ 0 € 0 € 26.131
€ 2.600 € 0 € 40.202

€ 0 € 0 € 33.776
€ 2.200 € 0 € 66.502

€ 0 € 816 € 8.336
€ 0 € 816 € 62.285

€ 3.667 € 0 € 165.595
€ 2.500 € 0 € 22.128

€ 0 € 0 € 8.340
€ 0 € 0 € 40.731

€ 17.367 € 13.260 € 1.039.182

provincie Fryslân/FUMO € 0
diverse (second opinions, Abe Bonnema Prijs e.d.) € 41.858

€ 1.081.040
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Productiecijfers 2017: naar aard (eerste) adviezen in %

gemeente voldoet voldoet mits voldoet niet aanhouden vooroverleg

1 Achtkarspelen 36,8 11,0 12,5 1,5 38,2
2 Ameland 30,0 8,2 6,4 0,9 54,5
3 het Bildt 19,6 19,6 19,6 3,9 37,3
4 Dantumadiel 47,1 8,8 14,7 5,9 23,5
5 Dongeradeel 31,5 11,9 19,6 0,9 36,1
6 Ferwerderadiel 32,9 11,4 12,9 2,8 40,0
7 Franekeradeel 48,4 19,2 11,2 0,0 21,2
8 De Fryske Marren 21,7 13,4 18,5 2,5 43,9
9 Harlingen 35,1 23,9 17,1 6,0 17,9

10 Heerenveen 27,6 14,7 18,4 5,5 33,8
11 Kollumerland c.a. 30,6 18,0 9,7 1,4 40,3
12 Leeuwarden 38,7 19,6 17,6 2,5 21,6
13 Leeuwarderadeel 22,5 17,5 12,5 0,0 47,5
14 Littenseradiel 30,8 18,7 12,1 0,0 38,4
15 Menameradiel 16,1 22,6 17,7 0,8 42,8
16 Ooststellingwerf 30,5 9,7 9,1 3,3 47,4
17 Opsterland 29,9 8,9 6,3 1,5 53,4
18 Schiermonnikoog 33,3 15,6 6,7 0,0 44,4
19 Smallingerland 35,6 9,6 10,9 2,1 41,8
20 Súdwest-Fryslân 24,8 20,1 16,0 3,3 35,8
21 Terschelling 39,2 18,9 9,5 5,4 27,0
22 Vlieland 26,5 14,7 14,7 2,9 41,2
23 Weststellingwerf 27,8 17,4 13,2 0,0 41,6

totaal hûs en hiem 31,7 16,0 14,4 2,3 35,6
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Productiecijfers 2017: naar categorieën bouwsommen in %

< 500000 50005 .-025000 25000. 0-0100000 100000.0 -0250000 >25000001
gemeente 25.000 100.000 250.000

Totaaaanltal % aantal % aantal % aantal % aantal %

1 Achtkarspelen 12,2 26,7 30,0 18,9 12,2 100,00
2 Ameland 18,8 23,2 26,1 21,7 10,2 100,00
3 het Bildt 16,2 19,0 37,8 13,5 13,5 100,00
4 Dantumadiel 25,0 28,6 21,4 21,4 3,6 100,00
5 Dongeradeel 27,6 22,7 20,3 18,4 11,0 100,00
6 Ferwerderadiel 10,7 30,4 26,8 21,4 10,7 100,00
7 Franekeradeel 22,3 22,3 18,4 27,2 9,8 100,00
8 de Fryske Marren 18,8 20,8 29,2 17,7 13,5 100,00
9 Harlingen 29,0 24,6 23,2 10,1 13,1 100,00

10 Heerenveen 34,0 20,6 26,8 9,3 9,3 100,00
11 Kollumerland c.a. 14,5 16,7 22,9 27,1 18,8 100,00
12 Leeuwarden 29,3 24,4 13,4 15,6 17,3 100,00
13 Leeuwarderadeel 3,0 14,7 32,4 35,3 14,6 100,00
14 Littenseradiel 20,5 27,4 24,7 16,4 11,0 100,00
15 Menameradiel 16,4 13,2 24,2 33,0 13,2 100,00
16 Ooststellingwerf 28,9 16,5 29,8 16,5 8,3 100,00
17 Opsterland 19,5 26,6 22,3 15,8 15,8 100,00
18 Schiermonnikoog 25,8 38,7 16,1 16,1 3,3 100,00
19 Smallingerland 33,7 24,9 14,4 16,6 10,4 100,00
20 Súdwest-Fryslân 16,8 24,4 25,5 19,2 14,1 100,00
21 Terschelling 31,7 33,3 12,7 14,3 8,0 100,00
22 Vlieland 26,1 30,4 26,1 17,4 0,0 100,00
23 Weststellingwerf 15,6 23,3 27,8 18,9 14,4 100,00

totaal hûs en hiem 21,6 24 24 19,2 11,2 100,00

≤5.0 01- 25 1- 100 1- ≥250.0
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Tijdschema invoering Omgevingswet. Bron: Invoeringswet Omgevingswet, consultatieversie (memorie van toelichting)

De sporen naar de Omgevingswet in 2021

In maart 2018 heeft de nieuw verantwoordelijke minister Ollongren de Tweede Kamer 
geïnformeerd over o.a. de voortgang van de invoering van de Omgevingswet. Deze voortgang 
wordt verbeeld in drie sporen.
In het hoofdspoor wordt het wetgevingsstelsel gebouwd: de Omgevingswet met bijbehorende
uitvoeringsregelgeving (vier AMvB’s en een regeling). De overgang van het bestaande naar het 
nieuwe wetgevingsstelsel wordt geregeld via het invoeringsspoor: de Invoeringswet. Via de 
aanvullingssporen worden beleidsontwikkelingen en een aantal lopende wetgevingsproducten 
opgenomen in de Omgevingswet.
Bij de uiteindelijke inwerkingtreding in 2021 zijn er één wet, vier AMvB’s en één regeling.
Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), de tweede AMvB, stelt inhoudelijke normen aan het 
handelen van bestuursorganen. Onder dit regiem verleent een gemeente een vergunning voor een 
omgevingsplanactiviteit.
Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de vierde AmvB, omvat bijvoorbeeld de regels van 
het huidige Bouwbesluit, naast grote delen van de huidige Woningwet. Onder dit regiem verleent 
een gemeente een vergunning voor de technische eisen aan een bouwwerk.
Een apart spoor is het implementatieprogramma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. Dit 
programma omvat twee hoofdsporen: Invoeringsondersteuning en de ontwikkeling van een 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).  Dit digitale stelsel van landelijke en lokale voorzieningen 
ondersteunt de processen van de Omgevingswet.
Alle sporen moeten leiden naar een invoering in 2021 van de stelselherziening omgevingsrecht.
In haar brief aan de Tweede Kamer spreekt minister Ollongren tevens haar vertrouwen uit dat er 
op 1 januari 2021 een robuust en vernieuwend stelsel staat dat een breed draagvlak zal kennen.

 


