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Inleiding 

 

Algemeen 

Met inachtneming van de door u geformuleerde raadsbrede opdracht om een financieel gezonde 

gemeente te worden, hebben wij voor deze kadernota de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

  

 Wij maken onderscheid tussen medebewind en autonoom beleid:  

o Medebewind betreft wetten en regelgeving van hogere overheden waar lagere overheden 

verplicht mede uitvoering aan geven; 

o Autonoom beleid betreft al het beleid welke wij als lokale overheid eigenstandige opstellen en 

uitvoeren. 

 Bestaand beleid (medebewind en autonoom) en bekend nieuw beleid (medebewind) zijn 

meegenomen; 

 Dit geldt eveneens voor de eerder genomen besluiten met financiële effecten; 

 Wensen voor nieuw beleid (autonoom) zijn wel geïnventariseerd, maar maken geen deel uit van het 

gepresenteerde financiële perspectief.  

 

In de afgelopen jaren is, binnen de kaders van een financieel gezonde huishouding veel van het 

raadsprogramma gerealiseerd, echter nog niet alles is gerealiseerd. Omdat deze kadernota laat zien dat 

de financiële ruimte in relatie tot de omvang en de diversiteit van de beleidswensen nog altijd beperkt is, 

ligt onze  focus dan ook voor het komende jaar opnieuw op de realisatie van de nog resterende 

onderdelen van het raadsbrede programma. Voor uw integrale afweging hebben wij de wensen en 

ambities wel geïnventariseerd maar deze maken geen onderdeel uit van het financieel perspectief en zijn 

opgenomen in bijlage 2. 

 

Tegelijkertijd hebben wij u in een RIB over het uitvoeringsplan raadsprogramma aangegeven dat wij de 

invulling van onze woonbehoefte en het behoud van voorzieningen in de dorpen belangrijk vinden. De 

herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening is het moment om hierover met 

de provincie in gesprek te gaan. U ontvangt binnenkort een RIB over dit proces. Evenzeer staat 

participatie en werkgelegenheid op de voorgrond. Wij zetten op diverse onderdelen in, waaronder de 

BIGA en het programma economische ontwikkeling. Ditzelfde geldt voor het uitvoeringsprogramma 

GVVP waar vanuit het perspectief van duurzaamheid het openbaar vervoer en fietsverkeer worden 

bevorderd. Daarnaast hebben wij het integraal huisvestingsplan (IHP) geactualiseerd, waarbij de hoogte 

van de normvergoeding een knelpunt vormt. Wij verwachten dat het Rijk hier met een 

compensatievoorstel komt. Zoals u ziet kent niet ieder van deze beleidsterreinen ontwikkelingen met 

financiële gevolgen. Daarom komen ze niet allemaal terug in deze kadernota.  

 

Financieel meerjarenperspectief 2017 – 2020 

De basis voor deze kadernota is het meerjarenperspectief van de begroting 2016. Deze is geactualiseerd 

aan de hand van ontwikkelingen in de algemene uitkering, prijs- en loonontwikkelingen en wettelijke 

verplichtingen. De uitgangssituatie die aldus ontstaat is sluitend en kan als basis dienen voor de 

totstandkoming van de begroting 2017 en verder. 
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 2017 2018 2019 2020 

Saldo vastgestelde begroting € 279 (v) € 356 (v) € 103 (v) € 103 (v) 

Mutaties en amendementen begroting € 344 (n) €   23 (n) €   54 (n) €   54 (n) 

Mutaties na totstandkoming begroting €    15(n) € 16 (n) €      0 (-) €   (0) (-) 

Basis meerjarenperspectief €   80 (n) € 317 (v) €   49 (v) €   49 (v) 

     

Mutaties o.b.v. uitgangspunten kadernota  € 180 (v) € 295(n) €    72(v)  € 523 (v) 

Meerjarenperspectief 2017 - 2020 € 100 (v) €  22 (v) € 121 (v) € 572 (v) 

 

In het meerjarenperspectief 2017 – 2020 dat wij presenteren is nog geen rekening gehouden met de 

resultaten van de mei-circulaire. Wij verwachten dat de mei-circulaire, vanwege extra uitgaven door het 

Rijk, een positief resultaat laat zien. De mei-circulaire verschijnt naar verwachting eind mei.  

 

Financiële gezonde huishouding 

In het raadsprogramma hebt u onder meer bepaald dat de algemene reserve op termijn naar een hoger 

niveau wordt gebracht en dat de schuldpositie wordt verlaagd. 

 

Vanuit dit perspectief brengen wij steeds verbeteringen aan in onze P&C-cyclus en de sturing. Dit doen 

wij onder andere door beleid vast te leggen, sturingskaders en normen te ontwikkelen en de financiële 

functie vorm te geven. De eerste effecten van deze ontwikkelingen zijn zichtbaar. Tegelijkertijd heeft dit 

proces zijn tijd nodig. 

 

Algemene reserve 

Sinds het ontstaan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de algemene reserve tot 2014 gedaald. Het 

onttrekken aan de algemene reserve kent echter zijn grenzen omdat deze vooral bestemd is voor het 

incidenteel opvangen van risico’s. Dit mede in relatie tot de schuldpositie van de gemeente. Vanaf 2015 

doen we jaarlijks een toevoeging aan de algemene reserve. Voor de periode 2017 – 2020 bedraagt de totale 

toevoeging € 3.900.000.  

 

 
 

De komende jaren zal de algemene reserve naar verwachting blijven stijgen en zelfs meer dan de 

oorspronkelijke prognose aangaf. Dit komt met name door de verwerking van de geactualiseerde 

MeerjarenPrognose Grondexploitaties (MPG) in de nieuwe raming. . 
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Schuldpositie 

De stijging van de schuldpositie eindigt in 2015 en wordt vanaf dat jaar omgezet in een lichte daling. De 

schuldpositie is echter nog steeds aanzienlijk, met als gevolg dat feitelijk een hypotheek op toekomstige 

begrotingen wordt gelegd. Om een gezonde financiële huishouding te waarborgen en om de schuldquote 

te reduceren, blijft het van belang op het investeringsvolume te sturen. Het effect van het reduceren van 

ons investeringsvolume is dat de totale kapitaallasten afnemen.  

 

Gesteld kan worden dat de ambitie van een financieel gezonde huishouding een ambitie van lange adem 

is. Een eenmalig positief resultaat is doorgaans niet in staat om de schuldquote te reduceren en om de 

solvabiliteit te verbeteren. Vaak zijn gedurende enkele jaren positieve resultaten nodig om de financiële 

positie van een gemeente te kunnen versterken. Daarnaast is onze gemeente onderwijl ‘gewend’ geraakt 

aan een bepaald investeringsvolume en een bepaald exploitatievolume. Het reduceren van investeringen 

en budgetten kan dan vaak niet in zeer korte tijd gerealiseerd worden. Tot slot is het volume aan 

kapitaallasten in het verleden bepaald. Een reductie van investeringen in enig jaar, vertaalt zich dan pas 

later in een reductie van de kapitaallasten. 

 

Vanuit het perspectief van een gezonde financiële huishouding komen wij met voorstellen voor 

normering van het investeringsvolume en de gewenste omvang van de algemene reserve. 

 

 

 

 

 

Leeswijzer 

De kadernota is als volgt opgebouwd. Eerst wordt het financieel meerjarenperspectief 2017 – 2020 

gepresenteerd na verwerking van de technische wijzigingen. Deze wijzigingen worden daarna toegelicht. 

Vervolgens zijn in de bijlagen opgenomen de aangenomen moties, ambities uit het raadsprogramma, 
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knelpunten en overig nieuw beleid, investeringen en de gehanteerde uitgangspunten kaderstelling 

meerjarenbegroting 2017 – 2020. 

 

Financieel meerjarenperspectief 2017 – 2020 

In onderstaande tabel geven wij de meerjarenramingen weer. 

      

 bedragen x € 1.000     

  2017 2018 2019 2020 

 Basis meerjarenperspectief € 80 (n) € 317 (v) € 49 (v) € 49 (v) 

           

1 Looncompensatie  € 0 (-) € 0 (-) € 0 (-) € 0 (-) 

2 Structurele verwerking uitvoering transities € 250 (v) € 250 (v) € 250 (v) € 250 (v) 

3 AU, financieel effect decembercirculaire 2015 € 273 (v) € 270 (v) € 270 (v) € 580 (v) 

4 WMO, effect jaarrekening € 45 (v) € 45 (v) € 45 (v) € 45 (v) 

5 Baten marktgelden, effect jaarrekening € 39 (n) € 39 (n) € 39 (n) € 39 (n) 

6 Wethouderspensioenen € 79 (n) € 79 (n) € 79 (n) € 79 (n) 

7 Hoger aantal gerechtigden bijstand € 200 (n) € 200 (n) € 200 (n) € 200 (n) 

8 Wonen en rollen en vervoer € 300 (v) € 300 (v) € 300 (v) € 300 (v) 

9 Niet realiseren bezuiniging Welnúh 50(n) 50 (n) 50 (n) 50 (n) 

10 Leerlingenvervoer pm pm pm pm 

11 Correctie verkiezingen € 0 (-) € 0(-) € 0(-) € 125 (v) 

12 Ontvlechting Recreatieschap UHVK € 0 (-) € 441 (n) € 0 (-) € 0 (-) 

13 Verhogen gemeentelijke bijdrage VRU € 164 (n) € 200 (n) € 203 (n) € 187 (n) 

14 RID € 204 (n) € 188 (n) € 188 (n) € 188 (n) 

15 RHC € 0 (-) € 11 (n) € 12 (n) € 12 (n) 

16 Informatiebeveiliging € 20 (n) € 20 (n) € 20 (n) € 20 (n) 

17 Minimabeleid, 12 november 2015 € 0 (-) € 0 (-) € 70 (n) € 70 (n) 

18 Toeristenbelasting € 50 (n) € 50 (n) € 50 (n) € 50 (n) 

19 Belastingopbrengsten € 21 (v) € 21 (v) € 21 (v) € 21 (v) 

20 OZB, 1% € 97 (v) € 97 (v) € 97 (v) € 97 (v) 

      

 Meerjarenperspectief 2017 - 2020 € 100 (v) € 22(v) € 121(v) € 572 (v) 
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Toelichting op financieel perspectief 

Na vaststelling van het basisperspectief zijn nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd met budgettaire 

consequenties. Deze ontwikkelingen zijn als volgt toe te lichten. 

1. Looncompensatie 

Op 29 januari is een principeakkoord gesloten omtrent de CAO gemeenten voor de periode van 1 januari 

2016 tot 1 mei 2017. De effecten voor  deze huidige cao worden binnen de begrotingskaders opgevangen.  

2. Overhead transities 

In de raadsinformatiebrief van 9 februari 2016 hebben wij u inzage gegeven in de gespecificeerde 

begroting 2016 voor de transities.  In deze begroting  hebben wij, conform uw verzoek, de kosten van 

overhead voor zover noodzakelijk toegerekend aan de transities. Vanuit de afspraken die regionaal en 

bovenregionaal zijn gemaakt, worden eventuele tekorten verrekend op basis van de gemaakte 

solidariteitsafspraken. Het voordeel dat hieruit ontstaat ramen wij op € 250.000. 

3. AU, financieel effect decembercirculaire 2015 

De ontwikkeling van de algemene uitkering is te traceren aan de hand van de meicirculaire, maar 

vooralsnog geeft de decembercirculaire 2015 het volgende beeld: 

 2017 2018 2019 2020 

Septembercirculaire 2015 € 53.085 (v) € 52.116 (v) € 52.038 (v) € 52.038 (v) 

Decembercirculaire 2015 € 53.302 (v) € 52.313 (v) € 52.235 (v) € 52.463 (v) 

Bruto effect algemene uitkering € 217 (v) € 197 (v) € 197 (v) € 425 (v) 

 

Voor de transities geldt het uitgangspunt dat toevoegingen via de algemene uitkering ook voor dat doel 

bestemd worden. Dit uitgangspunt betekent ook dat kortingen op de algemene uitkering ook leiden tot 

een verlaging van de budgetten die beschikbaar zijn voor dit doel.  

In het bruto effect is een verlaging van de participatiebudgetten opgenomen. Voor het  zuivere beeld van 

de omvang van de algemene uitkering moet dit bedrag gecorrigeerd worden.    

 

 2017 2018 2019 2020 

Bruto effect algemene uitkering € 217 (v) € 197 (v) € 197 (v) € 425 (v) 

AWBZ € 0 (-) € 0  (-) € 0  (-) € 18 (n) 

Participatie € 56 (v) € 73 (v) € 73 (v) € 173 (v) 

Netto effect algemene uitkering € 273 (v) € 270 (v) € 270 (v) € 580 (v) 

4. WMO, effect jaarrekening 

Met ingang van 1 januari 2015 is de Sociale Verzekeringsbank belast met de administratie van de 

Persoons Gebonden Budgetten. Zij voeren deze administratie voor de nieuwe maar ook voor de oude 

WMO. Onlangs heeft de Sociale verzekeringsbank de voorlopige cijfers 2015 gepresenteerd en wij 

verwachten dat deze de uiteindelijke realisatie dicht benaderen.  Medio februari 2016 hielden wij vanaf 

2016 nog rekening met een benodigd bedrag voor PGB’s WMO (oud) van € 325.000. De laatste cijfers 

laten een bedrag zien van € 280.000 en dus verlagen wij de kosten met € 45.000. 

5. Baten marktgelden, effect jaarrekening 

Bij de begrotingsbehandeling 2015-2018 is besloten, in het kader van de bezuinigingen, dat de weekmarkt 

kostendekkend moest zijn. Om dit te realiseren is een tariefsverhoging doorgevoerd van bijna 60%. Dit 

stuitte bij de marktkooplieden op veel weerstand. Daarom is in 2015 onderzoek gedaan naar de kosten 
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van de markt. Hieruit is gebleken dat de kosten konden worden verminderd, mede door 

marktkooplieden zelf werkzaamheden te laten verrichten en lasten te verlagen. In februari 2016 is door 

de raad besloten om (ten opzichte van 2014) maar een tariefsverhoging van 10% door te voeren. Door dit 

besluit zijn de opbrengsten op marktgelden in 2015 lager dan begroot. Met ingang van 2016 worden ook 

de lasten structureel verlaagd. Op termijn wordt hierdoor, conform het uitgangspunt van het 

raadsprogramma dat ook gekeken moet worden naar verlaging van de lasten, kostendekkendheid bereikt 

voor de markt. Voor de begroting 2017 zullen wij bezien in hoeverre de budgetten neerwaarts kunnen 

worden bijgesteld. 

6. Wethouderpensioen 

Ten aanzien van de wethouderpensioenen kan het volgende worden opgemerkt. De hoogte van het 

vastgestelde budget in de begroting wordt doorgaans gebaseerd op actuariële waarde berekeningen van 

het moment van begroten. Deze zijn gebaseerd op het op dat moment bestaande rentepercentage (de 

rekenrente). In het geval dat de daadwerkelijke rente gedurende het kalenderjaar lager is dan de 

rekenrente zal het begrote budget niet toereikend zijn en dient de gemeente bij te storten. Dit is in de 

afgelopen twee jaar ook gebeurd. De prognose is dat de rente nog iets verder daalt en daarmee wordt 

ingeschat dat structureel een extra budget van €78.500 nodig is om de wethouderpensioenen van de 

huidige en voormalige bestuurders te bekostigen. In de prognose gaan we uit van een rentepercentage 

van 1,63%. 

7. Hoger aantal gerechtigden bijstand 

Eind 2015 bent u geïnformeerd over het tekort op het budget Bundeling van Uitkeringen en 

Inkomstenvoorzieningen aan Gemeenten (budget BUIG). Met dit budget kunnen we inwoners een 

bijstandsvoorziening bieden. Het tekort wordt veroorzaakt door fouten in het landelijke verdeelmodel. 

Daarom gaan we de komende jaren een beroep doen op de landelijke vangnetregeling. Daarnaast houdt 

de Regionale Dienst Werk en Inkomen in haar kadernota rekening met een stijgend uitkeringsbestand. Zij 

spreekt de verwachting uit dat dit voor onze gemeente leidt tot een maximale extra last van € 524.000.  

Omdat er sprake is van een aantrekkende arbeidsmarkt verwachten wij dat dit bedrag niet volledig nodig 

is en dus nemen we in deze kadernota een lager bedrag op van € 200.000. 

8. Wonen en rollen en vervoer 

Op basis van de vastgestelde beleidskaders geven wij uitvoering aan zowel de oude als nieuwe WMO. 

We bekostigen de zogenaamde oude Wmo uit programma  5 en de nieuwe Wmo uit programma 13.  Bij 

toepassing van het huidige beleid houden we structureel 3 ton over op de oude Wmo, onderdeel wonen 

rollen en vervoer. In deze kadernota stellen wij voor, indien meer maatwerk moet worden verstrekt, of 

andere beleidskeuzes worden gemaakt, we deze bekostigen vanuit programma 13. 

9. Niet realiseren bezuiniging Welnúh 

Vanaf 2017 hebben wij aan de stichting Welnúh een aanvullende bezuiniging opgelegd van € 50.000. 

Welnúh heeft aangegeven de aanvullende bezuiniging van € 50.000 vanaf 2017 e.v. niet te kunnen 

realiseren  zonder fors in te grijpen in het personeelsbestand en dus op de uitvoering van de taken die in 

onze beleidsopdrachten zijn verwoord. De bezuiniging die Welnúh wel realiseert bedraagt € 90.000. 

In het kader van de transformatie hechten wij veel waarde aan deze taken en aan een sterke 

welzijnsfunctie. We stellen dan ook voor om deze verdere bezuiniging niet op te leggen.  
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10. Leerlingenvervoer 

Het leerlingenvervoer wordt in 2016 opnieuw aanbesteed. De uitkomsten daarvan zijn uiteraard nog 

onzeker maar wij kunnen niet uitsluiten dat wij op dit onderdeel met hogere kosten te maken krijgen. Wij 

ramen de mogelijke extra kosten pm.  

11. Correctie verkiezingen 

In 2020 zijn er geen verkiezingen en hiervoor ramen wij dan ook geen bedrag. Dit leidt tot een vrijval van 

€ 125.000. 

12. Ontvlechting Recreatieschap UHVK 

Op 13 maart 2014 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap UHVK, na raadplegen van de 

deelnemers, besloten om de samenwerking te ontmantelen en op termijn het recreatieschap op te heffen. 

Op het moment van besluitvorming was berekend dat de maximale afkoopsom van de opheffing in totaal 

7,3 miljoen zou bedragen. Inmiddels is, door het verstrijken van de tijd (dus kortere resttijd) en door 

aanpassing van regelgeving rond ontslag etc., deze maximale afkoopsom gedaald naar 6,2 mln. 

Inschatting is dat uiteindelijk, als de oplossingen per verplichting bekend zijn, een nog lagere afkoopsom 

resteert. De kosten van de inzet om de verschillende pakketten tot een goede oplossing te brengen zijn 

geraamd op maximaal € 800.000. Deze kosten zijn nodig om te komen tot een forse verlaging van de 

berekende afkoopsom. De uiteindelijke afkoopsom wordt door de 12 deelnemers gedragen, volgens de 

verdeelsleutel die ook voor de begroting wordt gehanteerd.  

De huidige indicatieve bijdrage bij beëindiging samenwerking is € 440.572. Dit is op basis van de 

verdeelsleutel 2017. Voor onze gemeente is dat 8,04% van het totale bijdrage afkoopsom. 

13. Verhogen gemeentelijke bijdrage VRU 

Op 10 maart 2016 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de Kadernota VRU 2017. Hierin 

was een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voorzien. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze 

verhoging lager uitvalt door collectieve bekostiging van o.a. de jeugdbrandweer en het niet compenseren 

van de verlaagde Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding. 

14. RID 

In juli 2012 is gestart met de gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID). De 

organisatie van de RID is toen vormgegeven met de kennis en kunde van toen. De doelstelling bij de 

oprichting was het zorgdragen voor een betere (adequate) ICT-dienstverlening voor de deelnemende 

organisaties. In januari 2016 is de raad geïnformeerd over vertragingen die zijn ontstaan in de planning 

en wat de gevolgen van deze vertragingen zijn.  

 

Er zijn twee onderzoeken gestart om te kunnen bepalen welke stappen er gezet moeten worden om te 

komen tot een goede ICT ondersteuning door de RID. Er is onderzoek gedaan naar de organisatie (RID) 

en er is onderzoek gedaan naar technische aanpassingen om de basis op orde te krijgen (backend 

migratie). Inmiddels zijn de uitkomsten bekend en is de raad hierover via een raadsinformatieavond 

geïnformeerd en is de raad een raadsvoorstel voorgelegd.  

 

De conclusies uit beide onderzoeken is dat voor een betere ICT-ondersteuning door de RID structureel 

meer financiële middelen nodig zijn:  

 

-  voor het realiseren van de backend migratie (kapitaalslasten hardware, extra inhuur); 

-  voor de kwantitatieve verbetering van de organisatie (uitbreiding formatie);  
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- voor de kwalitatieve verbetering van de organisatie (opleidingskosten, advieskosten, 

 boventalligheid);  

- de overige kosten (inflatiecorrectie, begrotingstekort). 

 

Vanaf 2017 bedragen deze extra financiële middelen structureel voor de gehele RID € 1.002.000. Het 

deelnamepercentage voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan de RID bedraagt 20,35 %. Dit betekent 

voor onze gemeente vanaf 2017 een structurele extra jaarlast van € 204.000. 

15. RHC 

In de Kadernota 2017 van het RHC, welke op 10 maart 2016 is behandeld in de gemeenteraad, is nieuw 

digitaliseringsbeleid gepresenteerd. Ook voor het RHC is digitalisering en opslag en beheer van digitale 

informatie een actueel thema. Het RHC heeft haar ideeën hieromtrent concreet gemaakt in het 

Digitaliseringplan 2016-2018. Focus op dit relatief nieuwe terrein voor het RHC is noodzakelijk. De 

genoemde acties, planning en budget zijn concreet, reëel en noodzakelijk om te blijven voldoen aan de rol 

van toekomstgericht informatiecentrum. Voor het nieuw digitaliseringsbeleid worden verplichtingen 

aangegaan die vanaf 2018 zullen leiden tot een hogere deelnemersbijdrage. Dit is inhoudelijk 

beargumenteerd en wordt noodzakelijk geacht om te blijven ontwikkelen om een modern en nuttig 

informatiecentrum te zijn. Naast dit beleid leidt met name verhoging van personeelslasten (nieuwe CAO) 

tot een hogere deelnemersbijdrage dan vooralsnog begroot. 

16. Informatiebeveiliging 

Vanuit de visie ‘Digitale overheid 2017’ moet de overheid in 2017 volledig digitaal zijn wat haar 

dienstverlening betreft. Uiteraard mag hierbij het onderwerp informatiebeveiliging niet ontbreken. Om 

de informatie binnen gemeenten zo goed als mogelijk beveiligd te hebben, is een Baseline 

Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ontwikkeld. Onze gemeente is aangesloten bij de 

Informatie Beveiligingsdienst (IBD) zodat we gerichte ondersteuning op het vlak van 

informatiebeveiliging kunnen vragen en ontvangen. 

Een eerste begin om informatiebeveiliging binnen onze gemeente ‘te organiseren’, is het invullen van de 

rol van Chief Information Security Officer (CISO). Het betreft een nieuwe taak die niet binnen de huidige 

I-formatie kan worden ingevuld. Daarom is een uitbreiding van onze I-formatie met 0,25 fte 

onvermijdelijk. We vragen een structureel bedrag van € 20.000.  

17. Minimabeleid, 12 november 2015 

Structurele verwerking ophoging inkomensnorm voor minimabeleid naar 120%. 

Bij de behandeling van de begroting 2016 - 2019 is door de raad een motie aangenomen om de lasten die 

voortkomen uit het ophogen van de inkomensgrens voor het minimabeleid op te hogen naar 120% 

structureel op te nemen in de begroting. De uitvoering van deze motie leidt vanaf 2019 jaarlijks tot 

€ 70.000 extra kosten. 

18. Toeristenbelasting 

Bij de begrotingsbehandeling in 2015 zijn de tarieven voor de forensen- en de toeristenbelasting meer dan 

trendmatig verhoogd voor het sluitend maken van de begroting. De verhoging van de tarieven leidde 

vooral bij de recreatieparken tot negatieve reacties omdat zij van mening waren dat de voorgestelde 

verhoging te fors was. In deze reactie hebben wij aanleiding gezien om met een afvaardiging van de 

recreatieondernemingen gesprekken te voeren over de mogelijkheid van een gewijzigde systematiek voor 

de heffing van de forensen- en de toeristenbelasting. Voor de eventuele introductie van een nieuwe 

systematiek werden de volgende randvoorwaarden gesteld:  de geraamde opbrengst uit de begroting, 

moest ook in de  nieuwe systematiek gerealiseerd worden en de nieuwe systematiek moest gedragen 

worden door een ruime meerderheid van de betrokken ondernemers.  
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Medio september hebben wij gezamenlijk met de ondernemers geconcludeerd dat het niet mogelijk was 

om een nieuw model te ontwikkelen met inachtneming van de geformuleerde randvoorwaarden. In deze 

mededeling zag uw raad aanleiding een poging te doen voor mediation. In november hebben wij voor dit 

traject een mediator aangesteld en het mediationtraject is eind februari 2016 afgerond. De uitkomsten van 

het mediationtraject leiden naar verwachting tot een lagere opbrengst van € 50.000 op het onderdeel 

toeristenbelasting. Dit bedrag verwerken wij in deze kadernota als geraamde lagere opbrengst. 

19. Belastingopbrengsten 

Conform onze uitgangspunten (zie bijlage 4) indexeren wij de belastingopbrengsten met 1% (met 

uitzondering van de OZB, zie punt 18). Dit levert € 21.000 structureel op jaarbasis op. 

20. OZB, 1% 

In deze kadernota stellen wij voor de OZB, conform de HICP index, voor 2017 aan te passen aan de 

inflatie. Dit in overeenstemming met de door u aangenomen motie.  
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Bijlage 1: Aangenomen moties 

In deze bijlage worden de eerder aangenomen moties inhoudelijk toegelicht. Hoewel in deze kadernota 

geen besluit wordt voorgelegd ten aanzien van deze moties, lijkt het raadzaam om deze toelichtingen wel 

op te nemen. Als blijkt dat tijdens de begrotingsvoorbereiding budgettaire ruimte ontstaat, dan kunnen 

deze voorstellen daarin meegenomen worden.   

Kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte 

Op 21 maart is een informatieavond georganiseerd voor raadsleden. Tijdens deze avond zijn het aantal 

meldingen en claims van de verschillende producten gepresenteerd. Ook is inzicht gegeven in de 

voortgang van de coproductie van bewoners in de openbare ruimte. Tenslotte is inzicht gegeven in de 

kosten van de verschillende kwaliteitsniveaus. In het grootste deel van onze gemeente geldt op dit 

moment kwaliteitsniveau C. Op verzoek van de gemeenteraad is berekend wat de kosten zijn van 

verhoging van het kwaliteitsniveau voor het onderhoud van openbaar groen in de woonwijken. De 

kosten hiervan bestaan voor een deel uit feitelijk onderhoud en voor een deel uit verwijdering van 

zwerfafval. 

 

Benodigde middelen:  De kosten worden dan ook geraamd binnen een bandbreedte van € 200.000 tot  

 500.000. 

Verhogen handhavingsniveau naar het minimumniveau 

Onze gemeente bevindt zich op het gebied van handhaving in een achterstandssituatie. De afgelopen 

jaren is steeds duidelijker geworden dat de achterstandsituatie niet alleen onwenselijk is maar ook op 

onderdelen in strijd kan komen met het wettelijke uitvoeringsniveau en dus crimineel gedrag in de hand 

kan werken. Op dit moment houden wij met name re-actief toezicht door op klachten en meldingen te 

reageren en houden wij, met uitzondering van toezicht op de uitvoering van de bouw, bijna geen actief 

toezicht. Bij de begrotingsbehandeling 2016 - 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het 

handhavingsniveau in onze gemeente. U heeft ons verzocht om bij de Kadernota 2017-2020 een 

uitgewerkt plan te hebben om het handhavingsniveau te verhogen. Hierbij moest een aantal scenario’s 

worden uit gewerkt, namelijk verhoging van de capaciteit naar een minimumniveau of verhoging naar 

het wenselijke niveau (het 1-niveau). Wij voelen ons gesteund met deze motie omdat handhaving een 

belangrijke aangelegenheid is.  

Op dit moment wordt gewerkt aan een risico-analyse als basis voor het op te stellen integrale 

handhavingsbeleid dat in het najaar ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Vooralsnog wordt 

rekening gehouden met een verhoging van het handhavingsniveau naar een minimum niveau. Een 

voorlopige inschatting is dat hiermee een bedrag gemoeid is van € 375.000.  

Bij een minimum niveau kan de gemeente aan onder andere de volgende wettelijke taken voldoen: 

- toezicht houden op de uitvoering van de bouw (controle op bouwvergunningen en 

monumentenvergunningen verhogen);  

- toezicht houden bij bestaande bouw; (actieve controle bouwen/slopen en wijzigen zonder 

vergunning bij zowel ‘normale’ als  monumentale panden);  

- toezicht houden op het gebruik van gebouwen en gronden al dan niet programmatisch (denk aan 

niet recreatief gebruik van recreatieterreinen of kamerbewoning); 

- toezicht op kapvergunningen, waarbij herplantplicht is opgelegd;  

- reageren op klachten (gegarandeerd binnen 8 weken). 

 

Benodigde middelen: € 375.000 structureel. 



Kadernota 2017 - 2020 

14 

Bijlage 2: Raadsprogramma, nieuw beleid, knelpunten en investeringen 

In deze bijlage zijn de geïnventariseerde voorstellen vanuit het raadsprogramma, geïnventariseerde 

wensen, eventuele knelpunten en nieuwe investeringen toegelicht. Vervolgens is de financiële weerslag 

hiervan samengevat in één overzicht.  

Raadsprogramma: 

1. Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA)  

In 2014 is gestart met de inzet van een BOA binnen de openbare ruimte. Dit werd zeer gewaardeerd door 

de inwoners en past bij de hierop aansluitende bestuurlijke wens om de algehele handhaving te 

verhogen. De vraag uit de samenleving zorgde voor de tijdelijke extra inzet van een 2e inhuur BOA in de 

openbare ruimte. Ter ondersteuning daarvan is in november 2015 bij de behandeling van de 

programmabegroting 2016-2019 incidenteel geld ter beschikking gesteld om de 2e inhuur BOA in 2016 te 

kunnen continueren. Tegelijkertijd is bepaald dat in 2016 wordt onderzocht hoeveel BOA capaciteit er 

gezien de ontwikkeling op lange termijn gewenst is. Hiervoor is onderzocht welke financiële middelen 

nodig zijn om antwoord te geven op de handhavingsvraagstukken uit de samenleving. We willen niet 

enkel incidentgericht handhaven maar vooral projectmatig en handhaven op specifieke thema's. Dit is 

ingegeven door de volgende ontwikkeling: 

1. Landelijke ontwikkelingen waarbij de Nationale Politie en de VNG nog meer het onderscheid maken 

tussen leefbaarheidstaken (BOA's) en criminaliteitsbestrijding (Politie) zodat de gemeente in de 

leefbaarheidstaken zelf zal moeten voorzien door inzet van Boa’s; 

2. Regionale ontwikkelingen waarbij nieuwe vormen van samenwerkingen ontstaan tussen BOA's voor 

natuurgebieden/ recreatieterreinen en BOA's voor de openbare ruimte. Dit heeft lokaal als voordeel 

dat bijvoorbeeld  extra capaciteit mogelijk is op piekmomenten in het recreatieseizoen en bij 

evenementen. Regionale samenwerking vereist dat de basis lokaal op orde is. 

3. Huidig tekort aan capaciteit voor toezicht en handhaving drank en horecawet en parkeeroverlast. 

Daarnaast is er in het buitengebied jaarlijks extra ondersteuning noodzakelijk voor de 'groene BOA's 

om toenemende recreatiedruk het hoofd te bieden. Het gaat dan vooral om het handhaven op 

mountainbikers en hondenbezitters die schade veroorzaken aan de natuur en de veiligheid van 

andere recreanten in gevaar brengen. 

 

Wij hebben nog geen rekening kunnen houden met eventuele gevolgen van de nieuwe Omgevingswet en 

de Natuurwet, omdat over de effecten van deze wetten op handhaving nog onvoldoende duidelijkheid 

bestaat. Evenmin is rekening gehouden met het standpunt van de VNG om gemeenten in de toekomst 

verantwoordelijk te maken voor handhaven op lichte verkeersovertredingen. In totaal benodigd is 

€115.000. Hiermee kunnen wij de komende jaren inzet plegen op de volgende onderwerpen: Overlast 

honden, zwerfafval, parkeeroverlast, hangjeugd, toezicht evenementen, toezicht naleving Drank en 

Horecawet en ondersteuning ‘groene BOA’s ’op piekmomenten in het recreatieseizoen’.  

 

Benodigde middelen: €87.000 structureel. 

2. Lagere huurinkomsten cultuurhuizen   

De huren van de gemeentelijke cultuurhuizen (Cultuurhuis Pléiade in Doorn en De Binder in Leersum) 

liggen nu ver boven de marktconforme huurprijs. De huurovereenkomsten naderen hun einde. We willen 

de huurprijzen voor de maatschappelijke huurders aanpassen, zodat ze marktconforme 

huisvestingskosten hebben. Deze keuze draagt bij aan ons beleid om ontmoeting in de dorpen te 

stimuleren en aan ons beleid om cultuurhuizen te stimuleren. Financieel betekent dit dat er – bij 
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ongewijzigde verhuur - in totaal in 2017 en verder € 94.000 minder aan huurinkomsten en servicekosten 

binnen komen. We verwachten echter dat de gebouwen beter verhuurbaar worden en de inkomsten 

stijgen. Ook is er een effect van lagere subsidieuitgaven voor organisaties waar de huur in de subsidie is 

verwerkt (bijv bij de bibliotheek). Voorlopig ramen we het effect van deze maatregel per saldo op € 50.000 

per jaar minder inkomsten. 

Benodigde middelen: € 50.000 structureel. 

3. De Twee Marken 

Voor de realisatie van een brede school in combinatie met het behoud van de 2 Marken zijn naar 

verwachting extra middelen nodig. Op dit moment kunnen wij de omvang van het benodigde bedrag 

nog niet bepalen en dus ramen wij pm. 

4. Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP)  

Wij stellen een nieuw uitvoeringsprogramma op voor de periode 2016 – 2020. Het huidige GVVP vormt 

hiervoor het uitgangspunt. Het hoofdpunt van het beleid blijft het bevorderen van duurzaamheid. Wij 

richten ons met name op het aantrekkelijker maken van openbaar vervoer en fiets ten opzichte van de 

auto. Voor wat betreft de auto willen wij onderzoeken welke maatregelen wij kunnen treffen om 

duurzaamheid te stimuleren. 

De financiële middelen voor het realiseren van verkeerskundige verbeteringen aan onze wegen zijn in de 

huidige begroting beperkt en zijn geheel nodig voor actuele knelpunten. Dit betekent dat, indien de raad 

invulling wil geven aan extra maatregelen, hiervoor extra middelen beschikbaar moeten komen. Voor de 

realisatie van alle maatregelen in het kader van het GVVP verwachten wij  jaarlijks een bedrag van  

€ 500.000 nodig is. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden voor subsidies van hogere overheden. 

Onze bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de subsidieregeling voor fietsveiligheid van de provincie. 

 

Benodigde middelen: € 500.000 structureel. 

5. Kostendekkendheid begraafplaatsen 

De tarieven voor de begraafplaatsen zijn relatief hoog, maar niet kostendekkend. Het verschil tussen de 

kosten en opbrengsten bedraagt nu ca € 330.000. De mate van kostendekkendheid bedraagt hiermee op 

dit moment ca. 70%. Wij onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn om deze te verhogen. Om dit 

proces te trekken stellen wij voor een projectleider aan te trekken. De kosten hiervan bedragen naar 

verwachting ca € 50.000. 

Benodigde middelen: € 50.000 incidenteel. 

 

6. Actualisatie bestemmingsplannen 

In het raadsprogramma wordt aangegeven dat in 2016 alle bestemmingsplannen geactualiseerd moeten 

zijn (67). Om diverse redenen zal naar verwachting de actualisatie van alle plannen eind 2017 gereed zijn 

(zie tabel). Dit komt door personele redenen (langdurige ziekte en beëindiging van de voor de 

actualisering aangestelde inhuur), maar er zijn ook andere oorzaken. Doorn Centrum hebben wij tot eind 

mei 2016 stilgelegd om eigenaren in het plangebied een redelijke termijn te geven om nog van de huidige 

bouwmogelijkheden gebruik te kunnen maken (zie RIB 070415). Driebergen centrum wordt vertraagd 

doordat de herontwikkeling van de Bosstraat in het plan wordt opgenomen. Bij het bestemmingsplan 

buitengebied OMMA is dat een combinatie van de hoeveelheid inspraakreacties, zienswijzen en 
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personele bezetting, de MER problematiek en sinds 1 juli 2015 de MER in relatie tot de PAS, alsmede de 

raadscyclus medio 2015. 

De bestemmingsplannen Bedrijventerreinen en Recreatieterreinen hebben een intensief participatietraject 

doorlopen dat erg veel tijd heeft gekost maar wel leidt tot draagvlak. De vertraging bij deze plannen en 

de inmiddels vastgestelde plannen heeft zijn doorwerking gehad op de overige plannen.  

Plan Planning   

  oud nieuw 

Buitengebied OMMA feb-16 jun-16 

Centrum Driebergen apr-16 dec-16 

Doorn Centrum* sep-15 nov-16 

Bedrijventerreinen apr-16 sep-16 

Rijksstraatweg Leersum mei-16 jan-17 

Buitengebied Driebergen jun-16 mrt-17 

Recreatieterreinen  jul-16 nov-17 

Buitengebied Leersum dec-16 nov-17 

*in RIB 07-04-15 was reeds gecommuniceerd dat dit plan ruim een jaar doorgeschoven zou worden 

Wij verwachten in 2017 een bedrag van € 95.000,- nodig te hebben om deze afronding te realiseren. 

Daarin is opgenomen de herziening van het bestemmingsplan voor woongebied Driebergen (€ 31.000,-), 

vastgesteld in 2008 en te herzien uiterlijk medio 2018. Kort voor de inwerkingtreding van de nieuwe 

Omgevingswet. 

 

Benodigde middelen: € 95.000 incidenteel. 

Nieuw beleid: 

7. LEADER programma 

LEADER is een programma van de Europese Unie dat innovatieve plattelandsprojecten ondersteunt die 

van onderop komen en bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen streek.  

De Leader-aanpak verknoopt particuliere initiatieven en publieke doelstellingen. Het stimuleert de 

inwoners en bedrijven in het gebied om een actieve bijdrage te leveren aan de versterking van de 

regionale economie en het ontwikkelen van het platteland. In de Kromme Rijnstreek heeft men zeer 

goede ervaringen met het LEADER-programma en is de afgelopen jaren een veelheid aan projecten 

ondersteund. Er zijn 43 projecten uitgevoerd met een totale investering van 11 miljoen euro. De bijdrage 

van de Kromme Rijn-gemeenten (2,8 miljoen euro) is dus bijna verviervoudigd!  

In de periode 2016-2020 is het LEADER-gebied groter (niet alleen Kromme Rijnstreek, maar ook de 

Heuvelrug en de Vallei), terwijl het beschikbare budget vanuit Brussel lager is (1,55 miljoen euro). Dit 

vraagt om vernieuwende oplossingen en actieve inzet vanuit de regio. 

 

Vanuit de EU is 1,55 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het LEADER-programma 

in Utrecht-Oost gedurende de periode 2016-2020. Om aanspraak te kunnen maken op dit Europese 

budget, moet er eenzelfde bedrag vanuit de publieke sector in de regio beschikbaar komen. Ook wordt er 

een private bijdrage verwacht. De provincie Utrecht heeft reeds € 775.000 beschikbaar gesteld als 

cofinanciering van het LEADER-programma.  
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Vanuit gemeenten en waterschappen wordt eveneens een bedrag van € 775.000 gevraagd. Er is een 

onderverdeling gemaakt van dit bedrag naar rato van inwoners en oppervlakte buitengebied en die komt 

voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug op een voorgesteld bedrag van € 20.280 per jaar. Over een 

totaalperiode van 5 jaar is dat € 101.400. 

Bij voorkeur wordt de gemeentelijke bijdrage (eenmalig of jaarlijks) gestort in een publiek LEADER-

gemeentefonds. Dit fonds zal worden ondergebracht bij Gebiedscoöperatie O-gen, die ook zorgdraagt 

voor administratieve coördinatie van het LEADER-programma. Voor aanvragers van budget is het veel 

eenvoudiger om eenmalig een aanvraag uit het LEADER-gemeentefonds te doen, dan apart bij de 

verschillende gemeenten langs te moeten gaan. De werkwijze van dit fonds wordt in overleg met de 

gemeenten vastgesteld.   

 

 Benodigde middelen: € 20.000 structureel. 

8. Convenant U-10 EBU 

De gemeente wil participeren  in het convenant dat de U-10 heeft afgesloten met de Economic Board 

Utrecht met het oog op de economische ontwikkeling van de regio. Vanaf 2019 bedraagt de gemeentelijke 

bijdrage € 1 per inwoner: € 50.000. 

 

Benodigde middelen: € 50.000 vanaf 2019. 

9. Omgevingswet 

Alle gemeenten worstelen op dit moment met de vraag waar ze in financiële zin rekening mee moeten 

houden voor de invoering van de Omgevingswet. De Kadernota ligt voor en dat is een moment om alvast 

voor te sorteren op wat komen gaat. Voor 2017 lijkt een incidenteel bedrag van € 65.000,- voor 

implementatie van de omgevingswet realistisch: 

Opleiding, omscholing  en training                                                                    €  30.000,-- 

Aanpassen van ruimtelijke regelgeving en beleidskaders*                          €  35.000,-- 

*M.i.v. de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten alle gemeentelijke regels die 

betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn geharmoniseerd.  Samen met de geactualiseerde 

bestemmingsplannen worden ze van rechtswege het nieuwe omgevingsplan. 

In dit stadium kan er nog geen inzicht worden geboden in de benodigde structurele middelen. 

Informatisering zal waarschijnlijk structureel extra geld vragen. Hoewel is niet te zeggen. De vraag is 

zelfs of er daarnaast nog meer structurele middelen  nodig zijn. Wel zullen er frictie kosten zijn voor bv 

opleiding en omscholing, personeelskosten en het maken van een (verplichte) omgevingsvisie. Het 

omzetten van de bestemmingsplannen naar een omgevingsplan kan mogelijk worden bekostigd uit het 

reguliere budget bestemmingsplannen. 

 

Benodigde middelen: € 65.000 incidenteel en p.m. structureel v.a. 2018 

10. Renovatie Kinderboerderij ’t Woelige Nest 

De kinderboerderij is reeds sinds eind jaren '70 in gebruik. In de loop der jaren is de kennis over 

veiligheid en overdraagbaarheid van ziektes van dier op mens erg toegenomen. Ook Arbo-regelgeving is 

in die tijd gewijzigd. Hierdoor voldoet de kinderboerderij niet meer aan de eisen die gesteld worden aan 

een veilige kinderboerderij (Code Kinderboerderij). De Code en de eisen van het keurmerk 

Kinderboerderijen zijn geen wettelijke verplichtingen, maar worden wel dringend aanbevolen. De 
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gemeente heeft de kinderboerderij in gebruik gegeven aan een stichting. Als eigenaar van het gebouw zal 

de gemeente er voor zorg moeten dragen dat de kinderboerderij voldoet aan alle veiligheidseisen. Bij de 

renovatie houden wij rekening met duurzaamheid. 

 

Na renovatie van de stal kan de stichting deze beter inzetten en daardoor meer geld genereren. De 

kinderboerderij zal vervolgens ook tegen een marktconform tarief verhuurd worden aan de stichting in 

plaats van het symbolische bedrag dat nu betaald wordt. De inkomsten voor de gemeente zullen 

derhalve stijgen. Ook kan de subsidie mogelijk op termijn omlaag.  

Verder is er een maatschappelijk rendement doordat de kinderboerderij na verbouwing beter in gezet 

kan worden voor het behalen van maatschappelijke doelen zoals ‘ontmoeting’, stageplekken en 

arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Benodigde middelen: een investeringskrediet van €100.000 incidenteel, hetgeen resulteert in een geschatte 

jaarlijkse kapitaalslast van € 8.000. 

Knelpunten: 

11. Watergangen Baggeren 

In 2015 hebben wij een nieuw plan opgesteld voor het beheer van water en duikers. Daarin wordt 

aanbevolen om op drie onderdelen te investeren, te weten het omvormen van beschoeiingen tot 

natuurlijke oevers die minder onderhoud vergen, een eenmalige inventarisatie en inspectie van de 

duikers en ten slotte het wegwerken van de achterstand in de baggerwerkzaamheden. Wij voorzien op 

dit moment dat in ieder geval voor dit laatste punt extra middelen nodig zijn.  

De afgelopen jaren zijn er slechts kleine delen van het watersysteem gebaggerd. Er is een achterstand 

opgelopen, die nadelig is voor zowel de waterkwaliteit als het functioneren van het watersysteem. Om de 

grootste achterstand in te lopen is voor de jaren 2017, 2018 en 2019 jaarlijks een bedrag van €40.000 nodig. 

We onderzoeken welk budget vervolgens jaarlijks nodig is om het reguliere onderhoud te kunnen 

uitvoeren. 

 

Benodigde middelen: € 40.000 in 2017, 2018 en 2019. 

12. Realisatie bezuiniging zwembaden. 

In vervolg op de bespreking in de raad doen we momenteel een vervolgonderzoek naar de toekomst van 

overdekt zwemwater in onze gemeente. In het onderzoek berekenen we de kosten van door-exploiteren 

van De Zwoer voor drie perioden: t/m zomer 2027, 2032 en 2037.  

Ook maken we een berekening van het jaar-rond gebruiken van het buitenbad van de Zwoer. Ook 

onderzoeken we mogelijkheden voor het (tijdelijk) langer ophouden van zwembad Woestduin. 

We leggen u hierover in het derde kwartaal 2016 een raadsvoorstel voor. Overigens merken wij hierbij 

wel op dat de voorgenomen bezuiniging mogelijk niet volledig gerealiseerd kan worden. Over de 

omvang van dit mogelijk nadeel kunnen wij op dit moment nog geen uitspraken doen en dus ramen wij 

dit op pm. 

13. 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.  
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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. 

 

Benodigde middelen: € 48.000 incidenteel. 

14. Vluchtelingen 

Sinds de vestiging van een tweede AZC in onze gemeente, de toenemende stroom vluchtelingen en 

statushouders in Europa en Nederland en de snellere doorstroom in het asielzoekerscentrum (acz) in 

Leersum besteedt de organisatie fors meer tijd (structureel en incidenteel) aan werkzaamheden die 

hiermee te maken hebben. Gezien de mondiale en landelijke ontwikkelingen is de verwachting dat dit 

komende jaren ook zo zal blijven 

 

Op 9 november 2015 is de motie Integraal Integratiebeleid Vluchtelingen aangenomen. In de motie wordt 

ons gevraagd een actieplan Integratie Vluchtelingen op te stellen. Dit actieplan wordt in het tweede 

kwartaal van 2016 voorgelegd aan de raad. 

 

We nemen in de kadernota op dat we de middelen die we, op grond van het faciliteitenbesluit  ontvangen 

voor de opvang van vluchtelingen en de inburgering van statushouders vanaf 2017 ook voor dit doel 

inzetten. Op grond van het facilliteitenbesluit ontvangen wij jaarlijks (voor 2017 naar verwachting  

€ 150.000)  middelen via de algemene uitkering. Tot op heden wij een beperkt beroep gedaan op deze 

middelen, namelijk € 50.000 structureel. Het resterende bedrag moeten wij in  2017 inzetten voor dit doel.  

 

Benodigde middelen: € 100.000 voor 2017. 

15. Digitaliseren akten van de burgerlijke stand 

Bij het doorgeven van een geboorte, overlijden of huwelijk wordt een akte voor de burgerlijke stand 

opgemaakt op daarvoor bestemd papier. Deze aktes worden door de gemeente bewaard en regelmatig 

geraadpleegd. De huidige documenten worden aangetast door ‘inktvraat’. Die ‘inktvraat’ kan alleen door 

digitalisering worden stilgezet. De digitalisering heeft ook als voordeel dat: 

- Er verbetering is van de werkomstandigheden omdat onze medewerkers niet meer fysiek een kluis in 

hoeven. 

- Akten van de burgerlijke stand, het zijn openbare documenten, mogelijk te raadplegen zijn via 

MijnOverheid.nl  

- Wij al voorsorteren op andere digitale ontwikkelingen, zoals de komst van de BRP en de verdere 

invoering van de wet elektronische dienstverlening van de burgerlijke stand. 

Wij stellen voor om voor de periode 2017-2018 eenmalig € 40.000 euro te bestemmen om de akten van de 

burgerlijke stand te digitaliseren. 

 

Benodigde middelen: € 40.000 incidenteel.  

16. Toekomst sporthal Steinheim 

Sporthal Steinheim is erg gedateerd. Gezien de hoge onderhoudskosten die over de komende jaren 

gemaakt zullen moeten worden om de sporthal op enig niveau te brengen en te houden, is het 

noodzakelijk dat nu goed wordt nagedacht over de toekomst van Steinheim. Een onderzoek naar 

toekomstmogelijkheden, zal moeten uitwijzen wat de meest gewenste vervolgroute is voor de locatie 

Steinheim. Uiteraard moet Steinheim gedurende de toekomstplanning wel blijven voldoen aan de 
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minimale veiligheidseisen. Steinheim is voorlopig nog nodig voor sporters en gymonderwijs (nog 

minimaal 10 jaar). De kosten voor het in stand houden voor 10 jaar worden geraamd op € 343.347. 

Benodigde middelen: Eenmalige investering van € 343.347. Dat betekent een geschatte kapitaalslast van € 

45.000 vanaf 2018. 

17. Ontwikkelingen ICT 

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan razendsnel. De wijze waarop mensen en organisaties met 

elkaar omgaan verandert ingrijpend. Zowel communicatie als transacties verlopen steeds vaker digitaal. 

De I-samenleving vraagt steeds vaker en meer van onze organisatie op het vlak van digitale 

dienstverlening. Kortom, ICT wordt steeds bepalender voor hoe we de dingen doen en is verworden tot 

een strategisch bedrijfsmiddel.  

 

De huidige middelen voor ICT zijn ontoereikend om de wensen en ontwikkelingen bij te kunnen houden. 

Ten behoeve van een financieel gezonde huishouding is het belangrijk te anticiperen op deze 

constatering. Om op de langere termijn meer in control te komen is het belangrijk te gaan werken met 

meerjarige ramingen en een heldere budgettenstructuur (ICT kosten transparant boeken) en het werken 

met rapportages (applicaties, contracten, softwarecatalogus).  

 

Om de ICT ontwikkelingen te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in samenleving zijn vanaf 2012 de 

automatiseringszaken ondergebracht bij de RID (inclusief beheer). En, is in 2014 een Beleidsplan 

Informatisering, met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan 2014-2018 vastgesteld, dat zorgt voor 

nieuwe/ noodzakelijke ontwikkelingen om de informatisering op peil te brengen en te houden. 

 

Er zijn echter nog meer acties nodig om onze ICT ondersteuning op peil te kunnen houden, namelijk: 

1. Rekening houden met nieuwe ontwikkelingen en vervangingen.  

In de huidige exploitatie van de informatievoorziening wordt géén rekening gehouden met 

implementatiekosten, zoals de kosten voor conversie, opleiding, projectbegeleiding, testen. Ook 

wordt er in financiële zin geen rekening gehouden met aanvullingen op en vervanging van 

applicaties. Dit geldt ook voor het ‘op peil houden’ van een applicatie gedurende de looptijd.  

2. Onderzoek naar de effectiviteit van bestaande applicaties en de mogelijkheden van 

applicatierationalisatie (oa met onze RID-partners); 

3. Nieuwe ICT-projecten starten op basis van een businessplan waarbij tegenover de noodzakelijke 

ICT kosten ook baten staan. Daardoor wordt de effectiviteit van de informatievoorziening 

zichtbaar en wordt informatievoorziening niet meer als een kostenpost gezien maar als een 

strategische component om de dienstverlening en informatievoorziening beter te maken.  

 

In onderstaande tabel een eerste ruwe schatting van de, niet begrote, kosten voor implementatie en het 

‘op peil houden’ van de bestaande applicaties. 
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Jaar Kosten ‘op peil houden’ Implementatiekosten bij 

geplande en noodzakelijke 

vervangingen/ aanbestedingen 

2016 € 34.271 € 120.000 

2017 € 42.000 € 500.000 

2018 € 32.500 € 176.000 

2019 € 7.500 € 40.000 

2020 € 27.250 € 23.000 

Gemiddeld 

per jaar 
€ 28.704 € 171.800 

 

Gemiddeld op jaarbasis betekent dit  € 200.000,-- aan extra kosten voor de gemeentelijke 

informatievoorziening. 

Nieuwe Investeringen 

18. Uitvoeringsprogramma Verkeersvisie Oude Dorp Amerongen 

Op basis van de verkeersvisie die in 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld is er een concept 

Uitvoeringprogramma opgesteld. De afgelopen jaren is dit uitvoeringsprogramma besproken met de 

samenleving en aan verandering onderhevig geweest. De gevreesde verkeerschaos is uitgebleven, 

waardoor het aantal te treffen maatregelen beperkt is. Het concept uitvoeringsprogramma voorziet nu in 

totaliteit voor € 95.000 aan investeringen. Hiervan wordt € 15.500 aan kosten voorzien aan 

verkeerskundige maatregelen, die gefinancierd kunnen worden uit het reguliere krediet voor 

verkeerskundige aanpassingen. De resterende € 80.000 zijn nodig voor het realiseren van civieltechnische 

projecten zoals het realiseren van een goede en veilige voetgangersverbinding tussen de bestaande 

groene entree en het Zandvoort ( ± € 50.000) en het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt 

Molenstraat (o.a. aanleg trottoir rondom de molen, ten kosten van ± € 30.000).  

 

Benodigde middelen: een investeringskrediet van € 80.000 in 2017, hetgeen resulteert in een geschatte 

jaarlijkse kapitaalslast van € 6.000. 

19. Restauratie onderste gedeelte Andriestoren Amerongen 

Wet- en regelgeving (Erfgoedwet)  

Voor de restauratie van het onderste gedeelte  van de monumentale Andriestoren is een 

investeringsbedrag nodig van € 265.000. Er is subsidie aangevraagd voor een totaalbedrag van € 225.000 

met als voorwaarde de restauratie van de toren volledig af te ronden. Als deze wordt toegekend is nog 

een eigen investering van € 40.000 nodig.  

 

Benodigde middelen: een investeringskrediet van € 40.000 in 2017, hetgeen resulteert in een geschatte 

jaarlijkse kapitaalslast van € 3.000. 
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Financieel overzicht raadsprogramma en wensen  

In het volgende overzicht wordt een financiële samenvatting gegeven van de aangenomen moties en de 

ambities vanuit het raadsprogramma: 

 2017 2018 2019 2020 

Meerjarenperspectief 2017 - 2020 € 100 (v) € 22 (v) € 121 (v) € 572 (v) 

Aangenomen moties         

- Kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte € 200 (n) € 200 (n) € 200 (n) € 200 (n) 

- Verhogen handhavingsniveau naar minimum-

niveau € 375 (n) € 375 (n) € 375 (n) € 375 (n) 

          

Tussenstand € 475 (n) 553(n) € 454 (n) € 57 (n) 

 

Raadsprogramma         

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) € 87 (n) € 87 (n) € 87 (n) € 87 (n) 

Lagere huurinkomsten cultuurhuizen € 94 (n) € 94 (n) € 94 (n) € 94 (n) 

De Twee Marken pm pm pm pm 

Uitvoeringsprogramma GVVP € 500 (n) € 500 (n) € 500 (n) € 500 (n) 

Kostendekkenheid begraafplaatsen € 50 (n) € 0 (-) € 0 (-) € 0 (-) 

Actualisatie bestemmingsplannen € 95 (n)  € 0 (-)  € 0 (-)  € 0 (-) 

Nieuw beleid 

Leader programma € 20 (n) € 20 (n) € 20 (n) € 20 (n) 

Convenant E10 EBU € 50 (n) € 50 (n) € 50 (n) € 50 (n) 

Omgevingswet € 65 (n) pm pm pm 

Renovatie Kinderboerderij ’t Woelige Nest €8 (n) € 8 (-) € 8 (-) € 8 (-) 

Knelpunten 

Watergangen baggeren € 40 (n) € 40 (n) € 40 (n) € 0 (-) 

Realisatie Bezuiniging zwembaden pm pm pm pm 

Hernoemen en vernummeren Gooijerdijk/ Gooyerdijk € 48 (n) € 0 (-) € 0 (-) € 0 (-) 

Vluchtelingen € 100 (n) pm  pm  pm  

Digitaliseren akten van de burgerlijke stand € 40 (n) € 0 (-) € 0 (-) € 0 (-) 

Toekomst sporthal Steinheim (tevens investering) € 45 (n) € 45 (n) € 45(n) € 45 (n) 

Ontwikkelingen ICT € 200 (n) € 200 (n) € 200 (n) € 200 (n) 

Nieuwe Investeringen     

Uitvoeringsprogramma Verkeersvisie Oude Dorp 

Amerongen € 0 (-) € 6 (n) € 6 (n) € 6 (n) 

Restauratie onderste gedeelte Andriestoren Amerongen € 0 (-) € 3 (n) € 3 (n) € 3 (n) 

          

Financieel perspectief 2017-2020 € 1.672 (n) € 1.697 (n) € 1.598 (n) € 1.107 (n) 
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Bijlage 3: Uitgangspunten kaderstelling meerjarenbegroting 2017-2020  

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 1 maart 2016. 

▪ 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      48.8291 

 

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 2016 

▪ Periodieke verhogingen (% van de loonsom)    0,5%  

▪ Looninflatie (o.g.v. cao       0,4%  

▪ Pensioenpremie        1,00% 

▪ Levering door derden 

▪ Leveringen (in de vorm van stelpost)     1,0% 

 

▪ Subsidies 

▪ Loongevoelige deel (o.g.v. cao      2,00% 

                                                        

1 Aantal inwoners op 1 januari 2016.  
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▪ Prijsgevoelige deel       1,00% 

▪ Verhouding loon- en prijsgevoelige deel     50/50 

 

▪ Bijdrage gemeenschappelijke regelingen 

▪ Op basis van conceptbegroting 2016 van de regeling    

 


