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Algemeen 

 
Focus 

Voor u ligt de Kadernota 2016-2019. Deze nota geeft u inzicht in de ontwikkelingen waar we als gemeente 

de komende jaren mee te maken hebben en wat dit doet met onze financiële positie. Uw besluitvorming 

over deze nota vormt de basis voor de conceptbegroting 2016-2019.  

 

De afgelopen tijd hebben we veel ambities omgezet in besluiten. We zijn gestart met de realisatie van een 

aantal majeure projecten zoals het Stationsgebied Driebergen-Zeist, de ondertunneling spoorkruising 

Maarsbergen, de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan, de organisatie ontwikkeling, de transities 

op het sociaal domein. Daarnaast zetten we vanuit het raadsprogramma in op een duurzame financiële 

positie, met als opdracht te komen tot een duurzaam gezonde financiële huishouding. Speerpunten hierbij 

zijn een structureel sluitende meerjarenbegroting, het versterken van ons weerstandsvermogen en het 

terugdringen van de schuldenpositie door onder andere de realisatie van de grondexploitaties en de 

verkoop van niet-strategisch vastgoed en voormalige gemeentewerven/–kantoren. 

 

We zijn van mening dat we samen met u een goede weg zijn ingeslagen en dat we op koers liggen. Om 

deze koers vast te kunnen houden, achten we het noodzakelijk onze focus voor de komende jaren te richten 

op de realisatie van deze projecten. Dit legt een aanzienlijk beslag op de beschikbare personele- en 

financiële middelen en vraagt van ons een terughoudende houding ten aanzien van nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

Ontwikkeling Algemene Reserve  

De uitkomsten van deze kadernota bieden geen ruimte voor nieuw beleid. Wel bereiken wij met deze 

kadernota dat door de opheffing van de dekkingsplannen Gemeentekantoor, Pléiade en de Binder de 

weerstandscapaciteit aanzienlijk verbeterd. Uit onderstaand overzicht blijkt de toename van de algemene 

reserve. 

 

Geraamde stand op 1 januari 2016 4.179 

Storting begrotingssaldo 2016 2.172 

Effect a.g.v. opheffen dekkingsplannen Gemeentekantoor, Pléiade en de Binder  

- Overhevelen saldo bestemmingsreserves 6.642  

- Verlagen storting i.v.m. dekking kapitaallasten -983  

Totaal effect a.g.v. opheffen dekkingsplannen 5.659 

Onttrekking t.b.v vervallen bezuiniging formatie VGP 2016 -245 

Onttrekking t.b.v.Individueel Keuze Budget -560 

Geraamde stand Algemene Reserve inclusief voorstellen 11.205 

 

Tegelijkertijd met de voorbereiding van de meerjarenbegroting 2016 – 2019 wordt de nota Reserves en 

voorzieningen geactualiseerd. Van uit financieel gezond beleid kiezen wij voor het beperken van het aantal 

reserves en dit kan leiden tot incidentele voordelen die nog van invloed kunnen zijn op bovenstaand 

overzicht. 

 

Uitgaande van een volledige realisatie van de voorgenomen bezuinigingen storten wij jaarlijks vanaf 2017 

ongeveer € 900.000. Deze storting is noodzakelijk, omdat een deel van de bezuinigingen door de provincie 

niet in aanmerking worden genomen in de berekening van het materieel begrotingsevenwicht. 

 

In deze kadernota is nog geen rekening gehouden met de opbrengsten die wij verwachten uit het afstoten 

van niet-strategisch vastgoed. Eventuele meeropbrengsten, na aftrek van boekwaarde en verkoopkosten, 

zullen eveneens worden toegevoegd aan de algemene reserve. Hierdoor ontstaat ook ruimte om de 

schuldpositie te reduceren of groei hiervan te beperken. 
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Effecten mei-circulaire 

Algemene dekkingsmiddelen 

In deze kadernota hebben wij de effecten van de mei-circulaire verwerkt.  In deze circulaire heeft het Rijk 

de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds verwerkt en deze pakt op dit moment gunstig uit. 

Voor het jaar 2015 leidt de mei-circulaire nog tot een nadeel van € 197.000 vanwege een lager accres. Vanaf 

2016 is echter sprake van voordelen. 

Na aftrek van, op grond van het provinciale toetsingskader, noodzakelijke reserveringen voor loon- en 

prijsstijging is sprake van € 626.000 voordeel voor 2016, € 364.000 voor 2017, € 456.000 voor 2018 en  

€ 500.000 voor 2019. Het overzicht van de meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering is als bijlage 

3 in deze kadernota opgenomen.  

 

Decentralisaties 

Het effect van het nieuwe model is in de meicirculaire 2015 helder worden. Vanaf 2015 voert het Rijk 

oplopende kortingen door op de decentralisaties. Vanaf 2019 moeten we rekening houden met een 

verlaging van € 2.500.000 voor de Jeugdzorg, € 1.200.000 voor de AWBZ en € 100.000 voor participatie.  De 

uitkomsten van de circulaire zijn  in overeenstemming met de nadelen die wij hadden verwacht, in een 

eerder stadium met u gedeeld hebben, maar nog niet zijn doorgevoerd in de begroting. Tegenover de 

korting vanwege de nieuwe verdeelsystematiek staan incidentele voordelen van € 374.000 voor 2016, € 

336.000 voor 2017 en € 144.000 voor 2018 als gevolg van de introductie van een driejarige cumulatieregeling. 

Voor de meerjarige ontwikkeling van de decentralisatiebudgetten binnen de algemene uitkering verwijzen 

wij u naar bijlage 3. 

 

Voor de WMO ontvangen we in de mei-circulaire extra geld. De extra middelen die we voor dit onderdeel 

ontvangen bedragen gemiddeld jaarlijks € 250.000 en worden voor dit doel gereserveerd. 

 

Het uitgangspunt blijft dat we de decentralisaties zo uitvoeren dat we binnen de beschikbare budgetten 

blijven. Dit neemt niet weg dat we, afhankelijk van de daadwerkelijke verlaging van de nieuwe 

macrobudgetten en het daadwerkelijke gebruik in 2015, in de toekomst wellicht gemeentelijk budget in 

moeten zetten om aan alle wettelijke zorgplichten te kunnen voldoen. 

 

Visieontwikkeling 

Momenteel wordt ook gewerkt aan een toekomstvisie voor onze gemeente. Met deze integrale visie spelen 

we in op een snel veranderende maatschappij, de opkomst van de zelforganisatie in de samenleving en onze 

behoefte aan een inhoudelijke lange termijn koers, waaraan we nieuwe beleidskeuzes op zowel het fysieke- 

als het sociale domein kunnen toetsen. De toekomstvisie wordt na de zomer verkend met inwoners en 

partners in een inspirerend, en eigentijds vorm gegeven, traject. De contouren van de visie worden eind 2015 

zichtbaar, waarmee de uiteindelijke visie als basis zal dienen voor de Kadernota- en Programmabegroting 

2017-2020. 

 

Programmastructuur begroting 

Bij de vaststelling van het raadsprogramma is afgesproken dat de programma-indeling van de begroting 

vooralsnog ongewijzigd blijft en dat we de nieuwe taken voor jeugdhulp en AWBZ onderbrengen in een 

nieuw programma 13. Op dat moment gingen we er nog vanuit dat deze taken in een sociaal deelfonds 

terecht zouden komen, wat ondersteund zou worden door een apart programma.  

In de loop van 2014 liet het Rijk deze constructie los en de nieuwe gelden werden al per 2015 toegevoegd 

aan het gemeentefonds.  

 

Hierdoor kregen we al eerder de keuze om de begroting anders in te richten en beter te kunnen sturen op 

de transformatie. Dit sluit goed aan op uw wens om de totale indeling en- inrichting van alle programma’s 

tegen het licht te houden. We startten met een herschikking van de programma’s die betrekking hebben op 

de transformatie. Zo ontstaat er een betere basis om te kunnen sturen op de integrale transformatie opgave 

in het sociale domein. We gaan hierover eerst met uw raad in gesprek. Daarna volgt in het derde kwartaal 

een participatief traject met de raad en met inwoners over de doelen. Parallel loopt een project voor het 

inrichten van de indicatoren.  
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Als onderdeel van het project Financieel Gezonde Huishouding, komt de vormgeving van een transparante 

begroting aan de orde. Afhankelijk van de planning van dit project krijgt de vernieuwing van alle  

programma’s een plek in de volgende begroting. 

 

Paragrafen 

In deze Kadernota gaan we, vooruitlopend op de begroting, inhoudelijk in op een drietal paragrafen. Dit als 

opmaat naar een Kadernota nieuwe stijl, die alle beleidsinhoudelijke- en financiële elementen in zich heeft 

om al voor de zomer algemene beschouwingen te houden. Met deze beweging verschuift uw inhoudelijke 

budgetrecht van de begroting naar de Kadernota. Het tempo waarin we hiernaar toe groeien, vindt zijn 

grondslag in het project Financieel Gezonde Huishouding.  

In de paragraaf Bezuinigingen informeren we u over de realisatie van de op dit moment lopende 

bezuinigingsrondes.  

De paragraaf Risico’s en Weerstandsvermogen geeft op basis van een geactualiseerd risicoprofiel en het 

geprognotiseerde weerstandsvermogen op 1 januari 2016 een actueel beeld van onze weerstandsratio. 

De paragraaf financiering geeft een prognose van de ontwikkeling van de netto schuldquote en de 

kasgeldlimiet. Tevens doen wij een eerste aanzet voor de invulling van de motie “Afbouw Schulden”. 

 

Wet Sociale Werkvoorziening 

“Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en 

delen van de Wajong zijn opgegaan in één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Arbeidsgehandicapten hebben geen wettelijk recht meer op deelname in de sociale werkvoorziening. Met 

de nieuwe regeling is er nog ruimte voor ongeveer een derde van de doelgroep. De Rijksbijdrage voor 

arbeidsgehandicapten wordt bovendien stapsgewijs afgebouwd, van € 25.900 in 2015 naar € 22.700 per 

persoon in 2021. Dit alles leidt, bij voortzetting van het huidige beleid, tot een tekort bij de sociale 

werkplaatsen IW4 en de BIGA Groep BV. 

In 2015 werken we aan een ontwikkelagenda voor de BIGA Groep BV. We werken verschillende varianten 

uit waarin het tekort tot een minimum wordt beperkt. De deelnemende gemeenten in de BIGA Groep BV 

(naast onze gemeente: Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede en Zeist) maken eind 2015 een keuze voor een 

variant. 

IW4 (Veenendaal, Rhenen, Renswoude en voor onze gemeente de dorpen Amerongen en Leersum.) en 

Permar WS (Ede, Barneveld, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen) onderzoeken mogelijke varianten van 

samenwerken, variërend van samenwerking van bedrijfsonderdelen tot een volledige fusie. 

 

Financieel meerjarenperspectief  

 
Actueel meerjarenperspectief 

Het financiële beeld ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Financieel perspectief 2016-2019

bedragen x € 1.000 2016 2017 2018 2019

Meerjarig begrotingssa ldo na bestemming (t/m mei  2015) 873 596 471 528

Uitgangspunten 2016-2019 0 -6 -9 -10

Meici rcula i re 2015 -626 -364 -456 -500

Externe ontwikkel ingen 247 247 247 247

Voorstel  1: Opheffen dekkingsplannen kapitaa l lasten 983 904 848 791

Dekking: Verlagen s torting in a lgemene reserve -983 -904 -848 -791

Voorstel  2: Ris icoreservering Ondertunnel ing Maarsbergen 250 250 250 250

Dekking: Verlagen s torting in a lgemene reserve -250 -250 -250 -250

Voorstel  3: Aframen kapitaa l lasten nieuw gemeentekantoor -210 -210 -210 -210

Voorstel  4: Bezuinigingen 18 18 18 18

Financieel perspectief 2016-2019 302 281 61 73

-/- = voordeel
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Het actuele meerjarenbeeld is opgebouwd uit diverse onderdelen. Per onderdeel volgt hieronder een korte 

toelichting. 

 

Meerjarig begrotingssaldo na bestemming tot en met mei 2015 

Basis voor de berekening van het meerjarenperspectief is de vastgestelde begroting 2015-2018 na 

bestemming, vermeerderd met de door u genomen raadsbesluiten tot en met mei 2015. Dit komt overeen 

met het beeld dat we u schetste in de 1e  bestuursrapportage 2015, aangevuld met uw besluit over de 

Lokale Omroep op 21 mei jl. 

 

Uitgangspunten 2016-2019 

In bijlage 1 zijn de uitgangspunten opgenomen die we willen hanteren voor de begroting 2016-2019.  

In afwachting van een nieuwe cao creëren we een stelpost voor de loonontwikkeling gebaseerd op het in de 

meicirculaire genoemde percentage van 2%.  Qua prijsstijging houden we rekening met 1%.  Dit percentage 

willen we eveneens hanteren voor de bijstelling van de huur- en belastingopbrengsten. 

 

Externe ontwikkelingen 

Vennootschapsbelasting 

Met ingang van 1 januari 2016 worden gemeenten en andere overheidslichamen belastingplichtig voor de 

Vennootschapsbelasting (Vpb). De Vpb is vanaf genoemde datum van toepassing zijn voor die 

gemeentelijke activiteiten die fiscaal aangemerkt worden als een ‘ondernemen’. De Vpb kent in basis een 

vrijstelling voor de lokale overheden. Deze vrijstelling kan marktverstorend werken op het moment dat 

lokale overheden of overheidsbedrijven diensten of producten aanbieden op een markt waar ook private 

ondernemingen actief zijn. De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de Nederlandse Vpb-vrijstelling 

voor overheidsbedrijven tot een onrechtvaardigde bevoordeling leidt. Nederland is dringend verzocht haar 

nationale wetgeving aan te passen. 

 

De nieuwe wetgeving brengt fiscale verplichtingen met zich mee, die gevolgen hebben voor de 

gemeentelijke administratie, de automatisering en het financieel beleid en beheer. Een en ander betekent 

naast veel voorbereidende werkzaamheden, ook een verhoging van de administratieve lastendruk. Medio 

2015 zijn wij in samenwerking met andere gemeenten gestart met in beeld te brengen welke administratieve 

- en financiële effecten ontstaan. De kosten van de hogere belastingdruk als gevolg van de  Vpb zijn nog 

niet in beeld en manifesteren zich in 2016. Vooralsnog ramen wij deze lasten p.m. 

 

Gevolgen rijksbijdrage I-deel (BUIG) 

In de begroting van de RDWI wordt in de risicoparagraaf rekening gehouden met een maximaal bedrag 

van € 637.000 als nadeel voor onze gemeente. In onze meerjarenbegroting is al rekening gehouden met een 

tekort van € 390.000. Per saldo wordt voorgesteld om een bedrag van € 247.000 bij te ramen. Dit nadeel 

wordt voornamelijk veroorzaakt door het nieuw landelijk verdeelmodel van de Rijksbijdrage BUIG wat in 

2015 geïntroduceerd zal worden. Op basis van dit nieuwe verdeelmodel is de verwachting dat onze 

gemeente een lagere rijksbijdrage ontvangt. In de conceptbegroting van de RDWI is nog geen rekening 

gehouden met de gevolgen van dit nieuwe verdeelmodel. Door de verschillende effecten voor de 

verschillende gemeenten en de afspraken over ontschotting, is het nog niet duidelijk wat dit voor onze 

gemeente betekent. De RDWI raadt aan om als maximaal risico voor de gemeenten 10% te nemen van de 

huidige rijksbijdrage. 

 
1. Opheffen dekkingsplannen kapitaallasten 

In het raadsprogramma is als uitgangspunt opgenomen dat de financiële huishouding gezond moet zijn. 

Eén van de aspecten hiervan is dat het weerstandsvermogen op orde gebracht dient worden en dient te 

blijven. In dit kader hebt u ons gevraagd te onderzoeken wat de effecten zijn als de dekkingsplannen van 

het nieuwe gemeentekantoor, cultuurhuis Pléiade en De Binder worden opgeheven. In deze Kadernota 

hebben wij de effecten van het opheffen van de dekkingsplannen verwerkt. 

 

De bestemmingsreserves die dienen ter dekking van de kapitaallasten kunnen hiermee vervallen. Het saldo 

van deze reserves wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Daarmee wordt het weerstandsvermogen 
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éénmalig verhoogd met een bedrag van € 6,6 mln. Door deze storting komt het nut van de jaarlijkse storting 

in de algemene reserve, die bij het vaststellen van de begroting 2015 is opgenomen, in een ander perspectief 

te staan. Wij zijn van mening dat deze jaarlijkse storting kan worden verlaagd. Met het verlagen van de 

storting in de algemene reserve ontstaat er in de meerjarenbegroting ruimte om de geplande jaarlijkse 

onttrekking aan de dekkingsreserves op te vangen. Overleg hierover met de provincie is nog wel 

noodzakelijk. 

 

Van een aantal grondexploitaties en van de voormalig gemeentewerven en –kantoren is over de 

geprognosticeerde netto opbrengsten eerder besloten dat deze worden toegevoegd aann de reserves 

kapitaallasten nieuwbouw gemeentekantoor, cultuurhuis Pléiade en Anders en Beter (De Binder). Met het 

opheffen van de dekkingsplannen kunnen deze opbrengsten na realisatie eveneens aan de algemene 

reserve worden toegevoegd. Met deze opbrengsten wordt tevens de liquiditeitspositie verbeterd, waardoor 

schulden kunnen worden afgelost of het aantrekken van nieuwe schulden kan worden gereduceerd. 

 

Wij stellen u voor:  

Akkoord te gaan met het opheffen van de dekkingsplannen Gemeentekantoor, Cultuurhuis Pléiade 

en de Binder onder voorbehoud van goedkeuring door de provincie. 

 

2. Risicoreservering ondertunneling Maarsbergen 

Binnen het project dorpsplan Maarsbergen, dragen wij bij aan de realisatie van een ongelijkvloerse 

spoorkruising. U hebt hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 2.500,000. Daarnaast staat de 

gemeente garant voor maximaal € 2,5 miljoen voor eventuele meerkosten. 

 

Om dit te bewerkstelligen stellen wij u voor om: 

Binnen de algemene reserve een bedrag van € 2.500.000 voor deze garantie beschikbaar te houden. 

 

3. Aframen kapitaallasten nieuw gemeentekantoor 

In januari 2016 hebben wij u een financiële meevaller gemeld voor de realisatie van het gemeentekantoor. Deze 

leidt tot lagere kapitaallasten van € 210.000 in de meerjarenbegroting. 

 

Wij stellen u voor: 

a. het krediet nieuwbouw gemeentekantoor definitief vast te stellen op € 22.100.000 en te sluiten. 

 
4. Bezuinigingen 

In de paragraaf bezuinigingen informeren we u over de afronding van de Kerntakendiscussie 2012-2016 en 

de voortgang van de bezuinigingen waartoe u besloot bij de vaststelling van de begroting 2016-2018, Spoor 

II.  Voor een tweetal bezuinigingen komt de haalbaarheid in het geding. Vanuit de Kerntakendiscussie 

resteert een bezuiniging van € 245.000 op de formatie van de afdeling Vastgoed en Projecten (VGP). Deze 

bezuiniging was gebaseerd op de destijds geformuleerde ambitie voor het afstoten van het Vastgoed. Deze 

ambitie is vooral vanwege de economische situatie niet realistisch gebleken en dit maakt de besparing in 

2016 onhaalbaar. Een definitieve raming van de realisatie voor de jaren 2017 en verder volgt uit de 

besluitvorming over de visie op ons vastgoed.  

Als onderdeel van Spoor II besloot u ook tot een bezuiniging van € 18.000 op de ondersteuning van niet 

commerciële evenementen. Wij zijn van mening dat deze bezuiniging niet verantwoord is. Een zekere 

ondersteuning van deze activiteiten is vanuit het oogpunt van Verkeersveiligheid en openbare veiligheid 

noodzakelijk, bovendien dragen deze evenementen in hoge mate bij aan de leefbaarheid van onze gemeente 

en worden ze georganiseerd door enthousiaste vrijwilligersgroepen met beperkte draagkracht.  

 

Wij stellen u voor: 

a. De bezuiniging op de formatie VGP voor 2016 te schrappen en dit tekort te dekken uit de 

Algemene Reserve. 

b. De bezuiniging op de Evenementen te schrappen en de wegvallende dekking (structureel € 18.000) 

op te nemen in het meerjarenperspectief 2016-2019. 

 

5. Nieuwe ontwikkelingen 
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5a. Wettelijk verplicht 
Belasting op brandbaar afval 

Met ingang van 2015 wordt er belasting geheven op brandbaar afval. Voor ons gaat het om een structurele 

verhoging van de kosten van € 123.500 per jaar. Deze kosten worden verdisconteerd in het tarief van de 

afvalstoffenheffing. 

 

Individueel Keuze Budget 

In het cao-akkoord zijn afspraken gemaakt over een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB is een budget 

in geld dat elke medewerker maandelijks kan inzetten voor door hem gekozen doelen en geeft concreet 

invulling aan de nieuwe arbeidsverhoudingen, waarin nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid en 

eigen zeggenschap van de medewerkers centraal staat. De medewerker krijgt de gelegenheid om 

maandelijks het IKB uitbetaald te krijgen. De regeling treedt op 1 januari 2017 in werking. 

Dit kan betekenen dat de medewerkers in 2016, in tegenstelling tot de huidige praktijk, kunnen vragen om 

uitbetaling van de vakantietoelage van juni 2016 tot en met december 2016. Uitbetaling over deze periode 

zou normaal gesproken plaatsvinden in mei 2017. Concreet betekent dit een incidentele extra last op de 

begroting 2016 van maximaal € 560.000. 

 

Voorstel: 

a. Voor de uitvoering van het Individueel Keuze Budget € 560.000 opnemen in de jaarschijf 2016. 

b. Dit bedrag dekken uit de Algemene Reserve 
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Paragrafen 
  



10 

 

Paragraaf Bezuinigingen  

 

In overleg met de auditcommissie is besloten de gemeenteraad niet langer over de voortgang van de 

bezuinigingen te informeren via een Raadsinformatiebrief maar door een paragraaf in de jaarrekening en 

de begroting. In een later stadium is besloten deze paragraaf ook op te nemen in de Kadernota. 

 

Wij informeren u in deze paragraaf over de voortgang van de bezuinigingen: 

- waartoe in het kader van de kerntakendiscussie voor de jaren 2012 en volgende jaren is besloten; 

- waartoe vorig jaar is besloten om de (meer)jarenbegroting 2015-2018 sluitend te krijgen. 

 

Het is onze opdracht en ons doel om alle bezuinigingstaakstellingen te realiseren. Wanneer zich echter 

feiten of argumenten voordoen waardoor de realisatie afwijkt van het doel dat we voor ogen hadden, 

informeren wij u daarover via de tussentijdse rapportages.  

 

Kerntakendiscussie 

In de jaarschijf 2016 is een extra structurele bezuiniging opgenomen van € 245.000. Deze bezuiniging is 

gemotiveerd met de veronderstelling dat het overgrote deel van ons niet essentiële vastgoed verkocht zou 

worden in de loop van de periode 2013-2015. Omdat er veel vastgoed verkocht zou worden, zou ook het 

onderhoudsbudget en de formatie, gekoppeld aan het beheer en onderhoud van het vastgoed, verlaagd 

kunnen worden.  

Wij willen het nadeel dat voortvloeit uit het nog niet realiseren van deze bezuiniging éénmalig ( in de 

begroting 2016 ) dekken uit de Algemene Reserve. Uit de besluitvorming over de visie op ons vastgoed 

volgt de definitieve raming van de realisatie voor de jaren 2017 en verder. 

 

Bezuinigingen 2015-2018 

 
a. Besparingen raadsprogramma 

In de 1e financiële bestuursrapportage hebben wij al gemeld dat de voorgenomen bezuiniging op de 

BAG van € 40.000 niet te realiseren is en dat zelfs extra geld nodig is voor het jaarlijks maken van lucht- 

en cyclorama foto’s en het structurele onderhoud van de BAG applicatie. Gelijktijdig met de melding 

hebben wij het noodzakelijke bedrag van € 62.000 verwerkt in de genoemde rapportage en verwerkt in 

de meerjarenbegroting. 

  

b. Overige bezuinigingen 

 

Voor de volgende bezuinigingen worden momenteel plannen van aanpak opgesteld: 

 

1. Bezuiniging huisvesting consultatiebureaus; 

2. Kostendekkendheid weekmarkten; 

3. Aframen vrijvallen 30% loonkosten gepensioneerden; 

4. Verhoging inkomsten anterieure overeenkomsten; 

5. Reductie abonnementen, lidmaatschappen en contributies; 

6. Verkoop snippergroen (verhoging inkomsten); 

7. Precario op kabels en leidingen nutsbedrijven (verhoging inkomsten); 

 

Voorgenomen bezuinigingen in deze categorie die niet/nog niet/niet geheel kunnen worden gerealiseerd: 

 

Ondersteuning bij evenementen 

De raad heeft besloten tot een bezuiniging van € 18.000 (structureel vanaf 2015) op de ondersteuning van 

niet commerciële evenementen. Wij zijn van mening dat deze bezuiniging niet kan worden gehaald. Voor 

de toelichting hierop verwijzen naar pagina 7 van deze kadernota. 
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Voortgang verdere bezuinigingen 

De bezuinigingen op de buitensportaccommodaties , de kostendekkenheid van de markten, de 

efficiencyslag in de organisatie bij anterieure overeenkomsten en de verkoop van snippergroen moeten nog 

verder worden uitgewerkt, mogelijk in een aantal scenario’s. Bij de besluitvorming hierover wordt duidelijk 

in welke mate deze bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. 

 

c. Suggesties en ideeën burgers ( bezuiniging p.m. ) 

Wij zien bij de bezuinigingsmogelijkheden die door burgers zijn aangedragen een overlap met de 

bezuinigingen die hierboven onder a en b zijn genoemd. Ook zien wij een relatie met de ingang gezette 

organisatieontwikkeling en het nog op te starten traject voor de toekomstvisie. Wij zullen de aangedragen 

mogelijkheden daar dan ook zoveel mogelijk bij betrekken. Over suggesties en ideeën, waar die relatie niet 

of nauwelijks aanwezig is, zullen wij met afzonderlijke voorstellen komen. In de begroting voor 2017 zullen 

wij u hierover rapporteren. 
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Paragraaf Risico’s en Weerstandsvermogen  

 

Inleiding 

Deze paragraaf weerstandsvermogen bevat naast de berekening van de weerstandsratio ook een weergave 

van de tien belangrijkste risico’s. De waardering van de risico’s vindt plaats op basis van een 

kansberekening en de hoogte van het verwachte financiële risico. Op basis van een zogenaamde “Monte 

Carlo simulatie” wordt een financieel effect berekend, dat bepalend is voor de rangorde in de tabel. Ten 

opzichte van de risicoanalyse bij de begroting hebben zich de onderstaande wijzigingen in de top tien van 

risico’s voorgedaan. 

 

Weerstandsratio 

Deze ratio is gebaseerd op een geactualiseerde risico-inventarisatie en een raming van het 

weerstandsvermogen dat bestaat uit de vrij aanwendbare reserves op 1 januari 2016 en de stelpost 

onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit in 2016. 

 

Deze Kadernota bevat een aantal voorstellen met een effect op de omvang van de Algemene Reserve en 

daarmee op de weerstandscapaciteit. Na het verwerken van de effecten van deze voorstellen ziet de 

omvang de van Algemene Reserve er als volgt uit: 

 

Geraamde stand op 1 januari 2016 4.179 

Storting begrotingssaldo 2016 2.172 

Effect a.g.v. opheffen dekkingsplannen Gemeentekantoor, Pléiade en de Binder  

- Overhevelen saldo bestemmingsreserves 6.642  

- Verlagen storting i.v.m. dekking kapitaallasten -983  

Totaal effect a.g.v. opheffen dekkingsplannen 5.659 

Verlagen storting i.v.m. ondertunneling Spoorweg Maarsbergen -250 

Onttrekking t.b.v vervallen bezuiniging formatie VGP 2016 -245 

Onttrekking t.b.v.Individueel Keuze Budget -560 

Geraamde stand Algemene Reserve inclusief voorstellen 10.955 

 

Rekening houdend met dit verloop komt de weerstandsratio uit op 2,97. De ratio toont een aanzienlijke 

verbetering ten opzichte van de begroting 2015 en de jaarrekening 2014. In deze berekening wordt ervan 

uitgegaan dat de bezuinigingsopdracht uit Spoor II voor 2015 en 2016 daadwerkelijk gerealiseerd worden. 

 

Risico’s 

De weerstandsratio voor 2016 is berekend op basis van de onderstaande financiële risico’s.  

 (bedragen x € 1.000) 

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico’s  

Nr. Risico Gevolgen Kans Maximaal financieel gevolg Invloed 

1. Transities Jeugdzorg, Wmo 

en participatie 

Financieel/imago en 

dienstverlening 

30% max. 4.200  26,96% 

2. Lagere opbrengsten 

verkopen perceel grond 

Financiële schade/ 

vermogensschade 

(rechtsgeding) 

30% max. 3.600     13,07% 

3. Begrotingstekorten 

gemeenschappelijke 

regelingen 

Financiële schade/ 

imagoschade (kan 

regionaal worden) 

70% max. 800 10,12% 

4. De grondexploitatie 

verslechterd i.v.m. 

afzetrisico 

Financiële schade  30% max. 1.500 7,04% 

5. Ontvlechting 

gemeenteschappelijke 

Financiële schade 

(bijdrage afkoopsom 

30% max. € 500 3,17% 
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regeling Recreatieschap 

UHVK 

opheffing GR) 

6. Bosbranden en 

wateroverlast door extreem 

weer 

Financiële schade, 

(herstelwerkzaam-

heden, schadeclaims 

derden en 

inkomstenderving 

10% max. 2.500 4,40% 

7. Weigering 

bedrijfsverplaatsing 

Financiële 

schade/imagoschade 

10% max. €2.000 3,52% 

8. Aanwijzing gemeentelijk 

monument 

Financiële schade 

(compensatie 

waardedaling) 

30% max. 250 2,34% 

9. Grond wordt niet 

afgenomen door 

ontwikkelaar 

Financiële schade 30% max. 429 1,90% 

10. Voordoen van calamiteit Financiële schade 10% max. 1.000 1,81% 

   

Totale omvang risico's: 23.608  

 

Risico’s die zijn vervallen of verlaagd 

 Door afwaardering van het vastgoed in de jaarrekening 2014 is het risico van te hoge boekwaarde 

vervallen. 

 De risico’s op grondexploitaties zijn aangepast op basis van de geactualiseerde GREXEN. 

 Afname aantal leerlingen leidt tot een lagere uitkering uit het gemeentefonds en leegstand van 

accommodaties.  Risico is in de begroting afgedekt door opvoering financiële gevolgen Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) en is daarmee komen te vervallen.  

 Bij de opgevoerde risico’s ten behoeve van de opstelling van de begroting 2015 was rekening gehouden 

met een mogelijk verlies bij de Lange Dreef CV als gevolg van noodzakelijke afwaardering van de 

voorraad bouwgrond. Bij de  jaarrekening 2014 van de Lange Dreef CV is ter afdekking van dit risico 

een verliesvoorziening gevormd van € 181.000 ten laste van het resultaat. Daarmee is dit risico afgedekt. 

De gemeente is voor 50% aandeelhouder in de Lange Dreef CV. 

 Risico afkoop bij contractbeëindiging betrof  risico overname lichtmasten Citytec. Door de bereikte 

overeenstemming over de overnameprijs is dit risico vervallen. 

 De risicokorting op de algemene uitkering is vervallen door de berekening te baseren op te verwachten 

ontwikkelingen.  

 

Nieuwe of verhoogde risico’s 

 Risico transities jeugdzorg, Wmo en participatie is gekwantificeerd met een kans percentage van 30% in 

verband met het ontbreken van volledige duidelijkheid over de op termijn beschikbaar komende 

budgetten. Ook ontbreekt nog voldoend inzicht in de verwachte aanspraken op beschikbare middelen.  

 Reconstructie Hoofdstraat Driebergen. Middelen ontbreken voor verdere reconstructie en verschuiving 

van dekkingsmiddelen levert weer problemen op voor noodzakelijke reconstructies van andere wegen. 

 Bodemverontreiniging Acacialaan Doorn. Gemeente is pro forma aansprakelijk gesteld. Het financiële 

risico bestaat uit een mogelijke lagere opbrengst van de aangekochte woningen bij verkoop na sanering 

van de grond. Het risico is nog niet financieel gekwantificeerd. 

 Risico onderwijshuisvesting. De huidige tijd leert dat het steeds lastiger wordt om 

onderwijshuisvesting/ renovatie en nieuwbouw daadwerkelijk te realiseren met de vergoedingen die op 

basis van de normen van de onderwijshuisvestingsverordening worden toegekend. 
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Paragraaf Financiering 

 

In de auditcommissie van 30 april 2015 hebben wij met u afgesproken dat wij in de kadernota een 

eerste aanzet geven voor invulling van de motie “Afbouw Schulden” en de actuele kengetallen 

presenteren.  

 

Motie schulden afbouwplan 

In november 2014 is een motie aangenomen waarin ons gevraagd is aan de raad, in het 1e kwartaal 

2015, een plan voor te leggen met daarin verschillende opties, met consequenties, voor het afbouwen 

van de schulden tot een nog nader overeen te komen schuldquote.  

In 2014 is bij het opstellen van de jaarrekening 2013 gewerkt met de stresstest van de VNG. Het model 

brengt inkomsten en uitgaven in verband met de financieringslasten. De mate waarin voldaan kan 

worden aan de financieringslasten bepaalt de schuldquote. In het model is een ontwikkelingslijn 

(voorspelling) opgenomen die op basis van de gegevens een prognose geeft van de ontwikkeling van 

de schuldquote. De vraag is of deze prognose meerwaarde biedt. 

In het voorjaar van 2015 is het model van de VNG opnieuw uitgebracht. Het model is minder 

transparant en leidt op dit moment dan ook tot veel discussie. 

 

Beide argumenten in beschouwing genomen adviseren wij om de netto schuldquote te accepteren als 

statusbepaling zonder toekomstontwikkeling en dus het model van de VNG niet te gebruiken. We 

hanteren daarbij wel de formules en de normen die de VNG heeft uitgeschreven in de notitie 

“houdbare gemeentefinanciën”. 

 

Wanneer men zich bewust is van de afzonderlijke onderdelen die invloed hebben op de schuldquote 

is het ook zonder toekomstperspectief mogelijk scenario’s te schetsen en uit te werken. 

De kengetallen die we willen gebruiken bij de bepaling van de schuldpositie zijn: 

1. De solvabiliteit: de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen 

2. De netto-schuldquote: kengetal dat aangeeft in welke mate we kunnen voldoen aan de 

financieringslasten 

 

Het is belangrijk om de verhoudingen tussen de diverse kerngetallen te bewaken. Praktisch 

voorbeeld: wanneer financieringslasten versneld worden voldaan neemt het voordeel op de 

exploitatie af en leidt dit tot een grotere uitputting van de reserve. Hierdoor neemt het eigen 

vermogen af en verandert de solvabiliteit in negatieve zin. De netto-schuldquote neemt echter ook af 

in positieve zin. 

 

De netto schuldquote kan aan de hand van de volgende formule eenvoudig worden berekend: 

 

(langlopende schulden + kortlopende schulden + crediteuren + overlopende passiva) – 

(langlopende uitzettingen + kortlopende vorderingen + liquide middelen + overlopende activa) 

Inkomsten voor bestemming van reserves 
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De normen van de VNG: 

  

 
> 150 % Te hoog, verhoogd risico 

 
100% 

Kritische grens, 

voorzichtigheid verboden 

 
< 50% Goed 

 

 

Kengetallen  

 

Netto schuldquote  

Op basis van de cijfers van deze kadernota bedraagt de netto schuldquote 116%. Op basis van de VNG 

normen betekent dit dat wij een kritische grens bereikt hebben en dat maatregelen noodzakelijk zijn. 

Wij blijven hierbij inzetten op het realiseren van een gezonde en duurzame financiële huishouding die 

op termijn leidt tot beheersbaarheid en reductie van schulden. Daarnaast zetten wij in op het afstoten 

van vastgoed (niet-strategisch vastgoed, voormalige gemeentewerven/ -kantoren en 

herprogrammering van het MPG en de realisatie van de grondexploitatie projecten). De inkomsten die 

hieruit worden gegeneerd wenden wij aan voor het verlagen van de schuldpositie of het verlagen van 

de financieringsbehoefte. 

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet wordt berekend op basis van een percentage van het begrotingstotaal. Sinds enige 

jaren is dat percentage vastgesteld op 8½. De kasgeldlimiet voor 2015 op basis van het 

begrotingstotaal ( € 105.207.000) bedroeg € 8.943.000. 

Op basis van de huidige gegevens wordt de kasgeldlimiet voor 2016 € 8.703.000. De verlaging is het 

gevolg van de bezuinigingen in spoor II. 
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Bijlage 1: Uitgangspunten kaderstelling meerjarenbegroting 2016 – 2019  

 

Algemeen 
 Uitgangspunt is een structureel en reëel sluitende begroting. 

 Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. 

 Voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt uitgegaan van de 

meicirculaire 2015. 

 De begroting geeft duidelijk inzicht welke baten en lasten incidenteel van aard zijn. 

 Budgetten zijn gebaseerd op het bestaande beleid tot en met de raadsbesluiten van 2 juli 2015. 

 De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen. 

 Omslagrente         3,5%    

 Stelpost Onvoorzien (bedrag per inwoner)     € 2,50  

 Omvang Algemene Reserve vrij (bedrag per inwoner)    € 50,00  

 Aantal inwoners op 1 januari 2016      48.1871 

 

 

Budgetaanpassingen/Inflatiecorrectie 
 Onroerende Zaak Belastingen       1,0%  

 Toeristenbelasting        1,0%  

 Forensenbelasting        1,0% 

 Hondenbelasting        1,0% 

 Precariobelasting        1,0% 

 Marktgelden         1,0% 

 Rioolrecht        100% kostendekking 

 Afvalstoffenheffing       100% kostendekking 

 Leges         100% kostendekking 

 

 Salarissen en sociale lasten 

 Werkelijke inschaling per 1 maart 2015 

 Periodieke verhogingen (% van de loonsom)    0,50%  

 Looninflatie (o.g.v. meicirculaire 2015)     2,00%  

 Pensioenpremie        1,00% 

 Levering door derden 

 Aanpassing op basis van contractuele verplichtingen   div. 

 Overige leveringen (in de vorm van stelpost)    1,0% 

 

 Subsidies 

 Loongevoelige deel (o.g.v. meicirculaire 2015)    2,00% 

 Prijsgevoelige deel       1,00% 

 Verhouding loon- en prijsgevoelige deel      50/50 

 

 Bijdrage gemeenschappelijke regelingen 

 Op basis van conceptbegroting 2016 van de regeling2    

 

 

 

 

 

                                                           
1 Aantal inwoners op 1 januari 2015.  
2 Voor de dekking van wettelijke loon- en prijsstijgingen kan, mits de GR deze last niet kan opvangen binnen de 

conceptbegroting, een beroep gedaan worden op de stelpost inflatie.  
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Bijlage 2: Nieuwe ontwikkelingen niet opgenomen in financieel perspectief 

 

In deze bijlage geven wij een overzicht van de ontwikkelingen die wij vanwege het financiële 

perspectief niet invullen.  

 
1. Ontwikkelingen met een min of meer verplichtend karakter 
 

Uitbreiding capaciteit t.b.v. complexe handhavingszaken 

Op dit moment zijn er veel complexe handhavingszaken. Dit zijn zaken waarbij grote overtredingen spelen, 

ofwel veel kleine overtredingen op één adres aanwezig zijn ofwel overtredingen spelen waaruit veel 

juridische procedures volgen. Het oppakken van deze complexe handhavingszaken binnen de huidige 

capaciteit zal een negatief effect hebben op onze reguliere werkzaamheden. Als we niet voldoen aan de 

handhavingsplicht bestaat de kans dat we in gebreke worden gesteld, bovendien kunnen we door een 

gerechtelijke uitspraak tot handhaven worden verplicht op straffe van een dwangsom. Dit zal in bezwaar- 

en beroepsprocedures de nodige juridische capaciteit van ons vragen. Niets doen is dus geen reële optie. 

 

Bodemenergie 

Wij zijn als gemeente sinds 1 juli 2013 bevoegd gezag voor de vergunningverlening en handhaving van 

gesloten bodemenergiesystemen. Sinds 1 januari 2015 is de energienorm voor woningen en utiliteit 

aangescherpt. We verwachten dat dit leidt tot een toename van het aantal bodemenergiesystemen. 

Het Beleidsplan Bodemenergie wordt binnenkort ter vaststelling aan de raad aangeboden en treedt op 1 

januari 2016 in werking. Hierin zijn voor 2016 enkele eenmalige activiteiten opgenomen, zoals het 

organiseren van een informatiebijeenkomst en het aanpassen van geo-bestanden en websites. Daarnaast 

zijn structurele kosten opgenomen voor de advisering, vergunningverlening en handhaving. Hiervoor 

dienen vanaf 2016 extra uren opgenomen te worden in de RAAM-overeenkomst  met de OdrU. 

 

Evaluatie zondag openstelling 

De zondag openstelling van winkels wordt geëvalueerd. 

 

Gladheidsbestrijding 

Tot op heden is het budget voor gladheidsbestrijding gebaseerd op een minimaal aantal strooibeurten,  met 

de afspraak dat extra kosten via tussenrapportages worden gemeld. Na de winter 2014-2015 is een evaluatie 

opgesteld. Hieruit blijkt een structureel tekort, wat in de 1e tussentijdse bestuursrapportage 2015 eenmalig 

is meegenomen. Het bedrag is gebaseerd op bovenstaande evaluatie en een gemiddelde van de kosten van 

de afgelopen vijf winters. 

 

Exploitatie verkeersregelinstallaties (VRI) door areaaluitbreiding 

Voor het project herinrichting Hoofdstraat is ingestemd met de aanleg van een VRI. Dit is door de Raad 

bekrachtigd bij de besluitvorming over de wensen- en bedenkingenbrief in april 2015. Hiervoor is een 

structureel onderhoudsbudget van € 10.000 per jaar nodig. De areaaluitbreiding door de verbreding van de 

A12 leidt tot hogere onderhoudskosten van € 6.000. 

 

Areaaluitbreidingen Openbare Ruimte 

Vanwege de realisatie van o.a. Allemanswaard en de Lange Dreef houden we rekening met 

areaaluitbreiding. De exacte omvang van de uitbreiding is voor 2016 en de daarop volgende jaren nog niet 

bekend en daarom ramen we deze kosten als pm.  

  



19 

 

 
2. Ontwikkelingen gebaseerd op Raadsprogramma 

 

Actualisatie welstandsbeleid 

De gemeenschappelijke regeling WMMN waarbinnen onze welstandstaken worden uitgevoerd wordt per 

2017 beëindigd. Daarnaast bestaat de wens om te komen tot een vereenvoudiging van het beleid en de 

werkwijze. Het is gewenst dat voor 2017 duidelijk is op welke wijze de gemeente haar welstandsbeleid en 

werkwijze inhoud en vorm geeft. Dit is een goed moment om ons welstandbeleid te actualiseren en 

flexibiliseren. Voor het opstellen van de nota en het actualiseren van (digitale) kaarten is extra geld nodig. 

 

Economisch Uitvoeringsprogramma 

In het raadsprogramma zijn twee economische paragrafen opgenomen: verbeteren van het 

ondernemersklimaat en economisch beleid met visie.  De economische visie en uitvoeringsprogramma geeft 

hier uitvoering aan. In 2016 wordt dit opgesteld op basis van de startnotitie die in september 2015 aan de 

raad wordt voorgelegd. Omdat de startnotitie nog in voorbereiding is, betreft het een eerste raming voor 

het opstellen van de visie en uitvoeringsprogramma door een externe projectleider in 2016 en het uitvoeren 

van het economisch uitvoeringsprogramma in 2017 en verder via een tijdelijke formatie-uitbreiding en een 

uitvoeringsbudget.  

 
Uitvoeringsprogramma milieu 

a) Afronden opstellen uitvoeringsprogramma milieu (verlenging  detachering projectleider ODrU)  

b) Uitvoeren uitvoeringsprogramma milieu (extra capaciteit en out of pocket money) 

 
Uitbreiding doelgroep Minimabeleid 

In het Wmo beleidsplan is opgenomen dat een laag inkomen geen belemmering mag zijn om deel te nemen 

aan de samenleving. Inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum kunnen daarom 

gebruik maken van regelingen die participatie mogelijk maken. In het raadsprogramma is het voornemen 

opgenomen dat de doelgroep van het minimabeleid wordt verruimd. Inwoners met een inkomen tot 120% 

kunnen dan aanspraak maken op een minimaregeling (was 110%). Wanneer hiervoor geen extra middelen 

beschikbaar komen kan deze uitbreiding van de doelgroep slechts gerealiseerd worden ten koste van 

andere vormen van ondersteuning (m.n. Sociaal Raadslieden, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds). Sociaal 

Raadslieden is ook onderdeel van het Raadsprogramma 

 

3. Ontwikkelingen voortvloeiend uit aangenomen Moties 

 

Motie: Makelaarsfunctie Vastgoed 

Voor wat betreft het niet gemeentelijk vastgoed zijn aan de uitvoering van deze motie extra kosten 

verbonden. We schatten deze in op een halve fte. 

 

Motie: Participatie Mariniersterrein 

Voor het participatietraject rond de ontwikkelingen van het mariniersterrein zijn geen gelden in de 

begroting opgenomen. 

 

Motie: Duurzaam Wonen (= onderdeel van 11.1 Uitvoeringsprogramma Milieu) 

Een deel van deze motie voeren we uit vanuit de Woonvisie. Het restant  wordt meegenomen in de 

actualisering van het Milieubeleidsplan die in het 2e kwartaal 2015 wordt aangeboden. De kosten die 

hiermee gepaard gaan zijn onderdeel van de extra middelen die nodig zijn voor het 

“Uitvoeringsprogramma Milieu”. Wanneer deze middelen niet beschikbaar komen vervallen ook deels de 

middelen voor de uitvoering van deze motie.  

 

Motie:  Brede School Maarn 

Voor de volgende fase in de participatie verwachten wij extra kosten die niet in de begroting zijn 

opgenomen.  
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Motie: Behoud Lijnen in de Wijk 

Wij hebben actief de mening van de raad gemeld aan de concessieverlener en aan de regio gemeenten. 

Wanneer wij zelf actief het behoud van lijnen mogelijk willen maken, moeten wij hiervoor een bijdrage 

betalen.  

 

4. Wensen 

 

Tien jarig bestaan gemeente 

In 2016 bestaat onze gemeente 10 jaar. Binnen de begroting zijn geen middelen beschikbaar om dit te vieren.  

 

Hernoemen en vernummeren Gooijerdijk / Gooyerdijk  

Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is (nog) geen eenduidig beleid op het gebied van de 

straatnaamgeving aangaande de Gooijerdijk/Gooyerdijk. Aangezien het bij sommige bezoeken van 

brandweer, politie en/of ambulance kan gaan om zaken van levensbelang en de verkeersveiligheid gediend 

is met zo weinig mogelijk zoekende weggebruikers, verdient het aanbeveling de uitvoering en plaatsing 

van zowel de straatnaamgeving als de huisnummering aan te passen. De gemeente Wijk bij Duurstede 

heeft eveneens een verzoek gedaan tot omnummering. Om dit te bewerkstelligen dienen diverse bedrijven 

en particulieren een gewijzigd huisnummer te ontvangen en dienen de aanpassingen in de BAG 

(Basisadministratie Gebouwen) te worden verwerkt. Hiervoor is binnen de huidige formatie geen 
capaciteit.  

 
BOA 

Uit de inzet van de BOA over het afgelopen jaar, blijkt dat het niet mogelijk is met één buitengewoon 

opsporingsambtenaar basisinzet te plegen op de vooraf omschreven voorkomende ergernissen (zie ook 

raadsinformatiebrief 17 april 2014). Dit heeft vooral te maken met de onverwacht hoge meldingsaantallen 

van verkeersoverlast. Inwoners merken dat de gemeente zijn handhavende rol weer structureel invult 

waardoor de meldingsbereidheid toeneemt. Op dit moment stabiliseert het aantal meldingen. De 

verwachting is dat met 1 extra BOA (1 FTE) niet alleen ingezet kan worden op verkeersoverlast, maar ook 

op andere onderwerpen als overlast jeugd, honden, evenementen, fietsen voetgangersgebied, zwerfaval en 

controles GBA. Dit geldt ook voor de noodzakelijke afstemming met politie en afdelingen. 

 
Restauratie Andriestoren (Investering) 

Onlangs is gebleken dat de Provincie Utrecht bij hoge uitzondering bereid is (vooralsnog ambtelijk) een 

bijdrage van € 220.000,00 beschikbaar te stellen voor de afronding van de restauratie van de Andriestoren. 

De Provincie stelt daarbij de voorwaarden dat: 

 wij als eigenaar het resterende bedrag ad € 660.000,00 beschikbaar hebben voor de afronding van de 

restauratie; 

 het te subsidiëren object publiek toegankelijk is; 

 realisatie plaats vindt op basis van cofinanciering. 

 
Voortzetten monumentensubsidie 

De huidige gemeentelijke bijdrageregeling voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten loopt tot en 

met 2016. De te verstrekken subsidies werden gedekt uit de reserve woonkwaliteit. De subsidie 'triggert'  

eigenaren om onderhoud aan hun monument uit te voeren. De gemeentelijke bijdrage is beperkt, maar 

helpt wel het onderhoud in gang te zetten. Bovendien is de gemeentelijke bijdrage een positief signaal 

richting de eigenaren, terwijl de feitelijke aanwijzing tot gemeentelijk monument soms juist als 

belemmerend wordt ervaren 

 
Evaluatie Beleidskaart Archeologie 

Bescherming van archeologische waarden is een wettelijke taak voor de gemeente. Onze beleidskaart 

Archeologie biedt daarvoor een uitstekende basis, maar dient actueel te blijven om goed en adequaat te 

kunnen functioneren. De huidige kaart is vastgesteld in april 2013.  

Een bijzonder punt van aandacht is de vanuit de Wet BodemBescherming verdachte terreinen. Alle 

verdachte (= mogelijk vervuilde) locaties in onze gemeente zijn op de Beleidskaart Archeologie als 
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verstoord en zonder archeologische waarde aangemerkt, terwijl dit niet overal het geval blijkt te zijn. Het 

gaat om circa 100 tot 130 terreinen waarvan de saneringsgegevens onderzocht zouden moeten worden om 

te bepalen of deze terreinen inderdaad verstoord zijn. Voor een dergelijk bureauonderzoek is een offerte 

gevraagd bij de ODRU. Naast de verdachte bodemlocaties, moet ook ander voortschrijdend inzicht uit 

wetenschappelijk onderzoek, maar ook uit ervaringen uit de samenleving geïnventariseerd worden en 

verwerkt worden in de Beleidskaart Archeologie. Dit laatste vergt technische kennis van het GIS-systeem 

die ingehuurd moet worden. 

Als we deze gegevens niet actualiseren lopen we het risico dat waardevol archeologisch erfgoed door 

toekomstige ontwikkelingen vernietigd wordt Bovendien ontbreekt ons dan het inzicht in de locaties 

waarvoor de gemeente mogelijk archeologisch onderzoek zou moeten bekostigen. 

 
Groenstructuurplan 

Medio 2011 hadden wij een concept groenstructuurplan bijna gereed. De verdere ontwikkeling van het plan 

is stopgezet omdat er een beleidsluwe periode aanbrak  en er geen geld was voor uitvoering. De 

beleidsluwe periode geldt nog steeds en ook financieel is er weinig veranderd. Toch blijft de vraag om een 

groenstructuurplan vanuit het gemeentelijk adviesorgaan Groenberaad, de commissie Bezwaar en Beroep  

en de groene verenigingen. 

 

Implementatie Omgevingswet 

Per juli 2018 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De komst van de wet vraagt om een 

fundamenteel andere manier van werken én denken en zal daarmee organisatiebreed ingrijpende gevolgen 

hebben voor de wijze van werken, de organisatie-opbouw en de digitale informatievoorziening. Gegeven 

de impact op de organisatie, zal deze implementatie zorgvuldig en organisatiebreed moeten worden 

voorbereid. In dat kader zal een Plan van Aanpak en een Projectleider Implementatie moeten worden 

opgesteld respectievelijk aangesteld. 

 

Uitvoeren herstructureringsplan Bedrijventerrein Amerongen (Investering) 

In het herstructureringsplan Bedrijventerrein Amerongen worden maatregelen voorgesteld ter verbetering 

van het bedrijventerrein. Een van de maatregelen heeft betrekking op het knelpunt van de te hoge snelheid 

van het verkeer door middel van 2 verzinkbare verkeersdrempels. Dit is een speerpunt van de 

ondernemers. 

 

Fietsvisie en opwaarderen fietsstrook Dorpsstraat Doorn (I) 

De fiets als concurrerende modaliteit binnen het verplaatsingsgedrag van de inwoners van de Utrechtse 

Heuvelrug is sterk toenemend. Onder andere het fietsnetwerk zoals dit gedefinieerd is in het GVVP 

verdient daarom een nadere uitwerking evenals de daarbij horende parkeervoorzieningen, verlichting en 

kwaliteitsniveau van de fietspaden etc. Deze aanvraag bevat zowel middelen om een aparte fietsvisie te 

ontwikkelen alsook een kwaliteitsprobleem lokaal op te lossen. Vooral de kwaliteit van een aantal 

fietsvoorzieningen loopt sterk achteruit. Problemen op het gebied van afwatering doen zich frequent voor. 

Fietsers gaan hierdoor over tot meer risico's in verkeersgedrag. Een dreiging voor de verkeersveiligheid is 

het gevolg hiervan. De fietsstroken langs de Dorpsstraat zijn een goed voorbeeld hiervan. Het betreft het 

verbeteren van de fietsstroken langs de Dorpsstraat in Doorn, tussen de Berkenweg en de 30km-grens, over 

een lengte van 520 meter. Conform het inrichtingsprincipe van de Hoofdstraat in Driebergen zullen ook 

deze fietsstroken verhoogd worden. Daarnaast zal in het kader van de fietsvisie een inventarisatie moeten 

plaatsvinden met betrekking tot het netwerk van fietspaden en fietsstroken en de onderhoudsstaat ervan. 

 

Voortzetting arbeidsmarktbeleid 

Mede naar aanleiding van twee moties uit de raad startte in 2013 het lokale Actieplan Arbeidsmarktbeleid. 

Dit actieplan is geëvalueerd en in 2014 met een jaar verlengd. Speerpunten van het beleid zijn de 

uitbreiding van de formatie bedrijfscontactfunctionaris  (voor de onderkant van de arbeidsmarkt) en het 

project De Verleiding. Gelet op de opgaves in de transformatie  van het sociale domein ligt het voor de 

hand dat het lokale arbeidsmarkt (in enigerlei vorm) wordt voortgezet.  De dekking van het lokale deel 

(werd deels gefinancierd uit 10% lokaal RDWI) was incidenteel, uit de gelden voor kwetsbaren. Deze 

gelden zijn hier niet (structureel) voor bedoeld. 
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Bijlage 3: Effect Meicirculaire 2015 

      

      

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Decembercirculaire 2014 55.386 54.969 54.068 53.538 53.488 

Meicirculaire 2015 54.703 54.512 52.619 51.270 51.091 

Bruto effect algemene uitkering -683 -457 -1.449 -2.268 -2.397 

            

Labeling Transities:           

AWBZ -91 -941 -900 -1.130 -1.201 

Jeugdzorg -503 -1.525 -2.107 -2.564 -2.555 

Participatie 10 -15 -53 -94 -100 

Suppletie uitkering   374 336 144   

  -584 -2.107 -2.724 -3.644 -3.856 

Labeling tbvg WMO budget           

WMO (huishoudelijk hulp) -25 105 232 232 232 

Huishoudelijke hulp toelage 211 232       

  186 337 232 232 232 

Algemene uitkering regulier           

Uitkeringsfactor -588 718 365 463 506 

Herverdeling 0 308 454 448 449 

WOZ 308 303 248 248 248 

Taakmutaties:           

- BAG 5 0 0 0 0 

- Generale Digitale Infrastructuur -10 -14 -14 -14 -14 

  -285 1.315 1.053 1.145 1.189 

Loon en prijsinflatie 0 -689 -689 -689 -689 

Netto resultaat voor meerjarenbegroting -285 626 364 456 500 

       


