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1. Leeswijzer 
 
Dit is de Begroting voor 2017 Deel 2.  
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de financieel technische onderdelen: uitkomst meicirculaire en 
specificatie begrote vermogenssituatie. 
 
In hoofdstuk 3 zijn de verplichte paragrafen opgenomen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede 
van een aantal financiële en beleidsmatige onderwerpen. 
 
In hoofdstuk 4 zijn een vijftal bijlagen opgenomen: beleidsindicatoren, incidentele baten en lasten, 
structurele onttrekkingen en stortingen reserves, kerngegevens en begrippenlijst. 
 
De cijfers in deze begroting zijn gebaseerd op al vastgesteld beleid. In het raadsvoorstel Begroting 
2017 worden enkele voorstellen met financiële consequenties aan de Raad voorgelegd. Na 
instemming door de Raad worden deze effecten via een begrotingswijziging in de cijfers verwerkt.



Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

 4  

2. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
 
In dit hoofdstuk vindt u een uitgebreide toelichting op de uitkomst van de meicirculaire 2016 en de 
specificatie van de begrote vermogenssituatie.  

2.1 Toelichting uitkomst meicirculaire 
 
De meerjarenbegroting 2017 is, net als andere jaren en conform de richtlijn van onze toezichthouder, 
gebaseerd op de uitkomst van de meicirculaire van het gemeentefonds. De uitkomst van de 
meicirculaire gemeentefonds 2016 wordt hieronder uitgewerkt en toegelicht. 
 
Totaaloverzicht uitkomst meicirculaire 
 
Totaaloverzicht uitkomst meicirculaire jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020 jr 2021
- Algemene uitkering meicirculaire 54.633   54.987   54.953   55.195   54.551   
- Uitkeringen sociaal domein meicric. 30.600   30.388   30.125   29.875   29.964   
Uitkering meicirculaire 85.233   85.375   85.078   85.070   84.515   
Uitkering decembercirculaire 85.078   84.657   84.843   85.282   85.282   
Verschil december-meicirculaire 155        718        235        212-        767-        
Uitsplitsing mutaties / verschil
- Decentralisaties sociaal domein 447-        134-        152-        236-        147-        
- Taakmutaties 144        63          96          132        131-        
- Mutaties met effect op het begr.saldo 458        788        290        108-        490-        
Totaal mutaties gemeentefonds 155        717        234        212-        768-        

 
Op basis van rijksbeleid worden de algemene uitkering en de uitkeringen voor het sociaal domein in 
een apart deel van het gemeentefonds als integratie-uitkeringen zichtbaar gemaakt. In Zeist wordt het 
sociaal domein beschouwd als een gesloten financieel systeem. 
Het verschil tussen de meicirculaire 2016 en de voorgaande circulaire (decembercirculaire 2015) 
wordt uitgesplitst naar drie belangrijke groepen mutaties: 
Mutaties in het sociaal domein. 
Taakmutaties, die 1-op-1 op de budgetten van die taak worden verwerkt. 
Mutaties met effect op het begrotingssaldo. 
 
Mutaties met effect op het begrotingssaldo 
 
Als eerste worden hier de mutaties toegelicht die een effect hebben op de begroting. Daarbij wordt 
tevens gekeken of het nodig is om te muteren op de rond het gemeentefonds gevormde stelposten. 
 
Mutaties met effect op het saldo jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020 jr 2021
Uitkomst meicirculaire
A Accres + hoeveelheidsverschillen 614        820        828        980        1.527     
B Prijsontwikkeling in GF 285        219-        725-        1.275-     2.204-     
C Uitname tbv instroom asielzoekers 645-        17-          17-          17-          17-          
D Verschillen WOZ 204        204        204        204        204        
Subtotaal: posten met effect uit circulaire 458        788        290        108-        490-        
Overige mutaties met budgettair effect
E Effect van indexering met + 0,7% 378-        379-        382-        386-        386-        
F Stelpost irreëel accres / inflatie -         215        485        752        1.133     
Totaal budgettair effect 80          624        393        258        257        

 
A.  Het grootste effect op de algemene uitkering wordt gevormd door het accres en de 

hoeveelheidsverschillen. Voor het accres bewegen we mee met het niveau van de rijksbegroting: 
“samen de trap op, samen de trap af”. Hoeveelheidsverschillen worden veroorzaakt door een 
wijziging van de aantallen op bepaalde sleutels. 
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B.  De prijsontwikkeling is een los aspect binnen het accres. Dit is de ruimte binnen het accres die 
bedoeld is om toekomstige prijsstijgingen op te vangen. Dit jaar berekent het rijk haar verhouding 
accres / prijsontwikkeling op een vreemde manier. Deze vreemde rekenwijze willen en kunnen wij 
corrigeren via een hiervoor gevormde stelpost (zie regel F). 

C.  Het accres kent een extra verhoging, omdat het rijk meer kosten maakt door de instroom 
asielzoekers (samen de trap op). In het bestuursakkoord over de instroom asielzoekers is 
afgesproken dat de gemeenten dit “extra” accres inzetten voor hun taken in het kader van de 
instroom asielzoekers. Daarom wordt het “extra” deel in het accres nu uit de algemene uitkering 
weggenomen. 

D.  De WOZ-waarde is een sleutel binnen de berekening van het gemeentefonds. Hij werkt 
omgekeerd: als de WOZ waarde zich beter ontwikkeld dan het landelijk gemiddelde, dan daalt de 
uitkering gemeentefonds. 
 
Naast de posten uit de circulaire met een effect op het begrotingssaldo, zijn er ook aanverwante 
posten, die het effect op het begrotingssaldo beïnvloeden. 

E.  Op basis van de kadernota is de gemeentelijke begroting geïndexeerd met 0,7%. Alleen het 
accres dat hoger is dan onze eigen indexering levert een werkelijke positieve bijdrage aan het 
saldo van de begroting. 

F.  Zoals uitgelegd bij regel B hanteert het rijk in de meicirculaire een zeer vreemde verhouding 
tussen accres en toekomstig verwachte prijsindex. Voor de irreële aannames van het rijk rond 
accres en inflatie hebben we eerder een stelpost gevormd. Deze willen we nu inzetten om de 
ongewenste effecten te dempen. 

 
De afgelopen circulaires hebben we een stelpost gevormd voor aannames die het rijk doet in haar 
berekening van de uitkering gemeentefonds. Het gaat om twijfelachtige / irreële aannames rond het 
accres / de inflatie enerzijds en de vrijval van het BCF anderzijds. Hierbij geven we weer hoe deze 
stelpost zich ontwikkelt op basis van de meicirculaire 2016. 
 
Stand stelposten gemeentefonds jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020 jr 2021
Stand stelposten decembercirculaire 1.811     2.039     2.142     3.233     3.233     
Voorstel meicirculaire
- stelpost te hoog accres / inflatie -         215-        485-        752-        1.133-     
Stand meicirculaire
- stelpost te hoog accres / inflatie 1.420     1.332     1.062     1.802     1.421     
- stelpost onderuitputting BCF 391        492        595        679        679        
Totaal stand stelposten 1.811     1.824     1.657     2.481     2.100     

 
Mutaties sociaal domein en taakmutaties (geen effect op het begrotingssaldo) 
 
Deze mutaties worden 1-op-1 verrekend met de betreffende taakvelden. Ze hebben daarmee geen 
effect op het saldo van de begroting. 
 
Decentralisaties en taakmutaties jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020 jr 2021
Decentralisaties / sociaal deelfonds
Nieuwe Wmo / AWBZ 126-        65          67          6-            65-          
Jeugdzorg 666-        568-        584-        582-        517-        
Participatiewet 345        369        365        352        435        
Totaal decentralisaties 447-        134-        152-        236-        147-        
Overige taakmutaties
G basisreg.grootschalige topografie 20          20          20          21          21          
H DU voorschoolse voorziening peuters 67          14-          19          53          86          
I Opschaling gem. / taakstelling samenw. -         -         -         -         296-        
J Toename leerlingen: afsplitsing voor OHV 57          57          57          58          58          
Totaal taakmutaties 144        63          96          132        131-        
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Decentralisaties 
De macrobudgetten voor jeugdhulp, Wmo en participatie zijn verhoogd met loon- en prijscompensatie. 
Dit heeft een positief effect op de budgetten van onze gemeente. Daarnaast is er een aantal mutaties 
verwerkt die eveneens wijzigingen teweeg brengen ten opzichte van de decembercirculaire 2015. 
Voor zowel de jeugdhulp als voor de Wmo is er in 2017 een uitname gedaan voor de gemeentelijke 
bijdrage aan de uitvoeringskosten van de SVB. In totaal voor een bedrag van € 35 mln. Dat zien we 
terugkomen in de gemeente budgetten. 
 
Jeugdhulp 
Op het budget van de jeugdhulp hebben zich nog meer mutaties voorgedaan; 
-  De ouderbijdrage is met ingang van 2016 afgeschaft. Het bedrag ad € 27 mln. dat de gemeentes 

werden verondersteld zelf te innen is nu toegevoegd aan het macro-budget.  
-  Het grootste deel van het gemeentelijk budget is bepaald op basis van het objectieve 

verdeelmodel. In dit deel treden niet of nauwelijks wijzigingen op. Een kleiner deel wordt berekend 
op basis van historische gegevens (T-2). Het gaat om historische gegevens van jeugdigen van 18 
jaar en ouder en kinderen die in pleegzorg of in een instelling verblijven met een voogdij maatregel. 
In deze circulaire zijn vanaf 2017 de CBS gegevens van 2015 verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat ons 
budget op dit onderdeel fors daalt. Wij zijn met VWS hierover in gesprek en gaan na of dit juist is.  

 
Participatie, onderdeel Wsw 
De verdeling van het macrobudget voor de Wsw tussen de gemeenten vindt plaats op basis van de 
werkelijke realisatie in 2015 en de toepassing daarop van de verblijfkansen. In mei heeft de 
berekening opnieuw plaatsgevonden en is verwerkt in deze circulaire. Het gevolg is een gunstig effect 
voor ons gemeentelijk budget. 
 
Taakmutaties 
Daarnaast zijn er de volgende specifieke taakmutaties in deze circulaire: 
G.  Bijdrage in de beheerskosten van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de opvolger 

van de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) of een eigen GBK. 
H.  De mogelijkheden voor voorschoolse voorzieningen voor peuters veranderen. Daarmee verandert 

ook de bijdrage die gemeenten hiervoor ontvangen. 
I.  De gemeenten worden tot en met 2020 jaarlijks meer gekort omdat ze efficiënter moeten werken. 

Dit wordt opgenomen als een taakstelling in de begroting. 
J.  Het aantal VO-leerlingen in Zeist stijgt. Het geld dat we hierdoor extra ontvangen, wordt 

toegevoegd aan de budgetten voor onderwijshuisvesting. 

2.2 Begrote vermogenssituatie 
 
Geprognosticeerde balans 
Het verwachte verloop van de diverse delen van het vermogen van de gemeente blijkt uit 
onderstaande geprognosticeerde eindbalans over de jaren 2016 t/m 2020. De eindbalans van de 
jaarrekening 2015 is daarbij als uitgangspunt genomen. 
 
Geprognosticeerde balans

Jaar-

rekening

Geprogn. 

balans

Geprogn. 

balans

Geprogn. 

balans

Geprogn. 

balans

Geprogn. 

balans

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

124.707 125.298 128.951 132.833 135.105 138.845

1.940 1.000 0 0 0 0

42.042 32.019 25.519 21.319 18.119 15.419

0 0 0 0 0 0

2.288 -827 -157 645 1.838 539

45.084 31.968 30.268 26.268 24.268 24.268

11.975 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

228.036 198.458 193.581 190.065 188.330 188.071

(bedragen x € 1.000)

Voorraden

Vorderingen en liquide middelen

Overlopende activa

Activa

Vaste materiele activa in de openb 
ruimte met maatsch. nut

Vaste (im)materiële activa met econ 
nut

Vaste financiële activa

Vlottende financiele activa
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Jaar-

rekening

Geprogn. 

balans

Geprogn. 

balans

Geprogn. 

balans

Geprogn. 

balans

Geprogn. 

balans

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Eigen vermogen 144.157 124.348 121.965 120.575 120.035 121.741

Voorzieningen 13.181 13.542 14.291 15.403 16.889 17.600

Vaste schuld 43.760 39.432 36.107 32.782 30.007 27.232

Vlottende schuld 23.133 17.100 17.100 17.100 17.100 17.100

Overlopende passiva 3.805 4.036 4.118 4.205 4.299 4.398

228.036 198.458 193.581 190.065 188.330 188.071

(bedragen x € 1.000)

Passiva

Geprognosticeerde balans

 
 
De geprognosticeerde balansen zijn opgesteld met inachtneming van de meerjarenramingen van de 
reserves en voorzieningen en van de portefeuille van opgenomen en uitgezette leningen. Bovendien 
is rekening gehouden met de verwachte vervangingsinvesteringen, de actuele grondexploitaties en de 
verwachte grondtransacties. Het verloop van de vlottende activa is op basis van historische gegevens 
ingeschat. 
 
Voor een verdere toelichting op het verloop van de materiële vaste activa verwijzen wij hier naar het 
onderdeel “Autorisatie investeringen” in boek 1 van deze Begroting. 
Voor een verdere toelichting op het verloop van de financiële activa, de vaste schuld en de 
financieringsbehoefte verwijzen wij naar de paragraaf Financiering in dit boek. 
 
Van het verloop van het Eigen vermogen (de reserves) en de voorzieningen volgt hierna een 
overzicht. In dat overzicht zijn de mutaties verwerkt die passen bij de aard van de betreffende reserve, 
zoals door de Raad goedgekeurd. Ook de omvang van de individuele stortingen en onttrekkingen in 
enig jaar worden door de Raad vastgesteld. Dit laatste gebeurt wanneer volledige duidelijkheid 
bestaat over bedrag en tijdstip.  
 
Bij meerdere reserves is daarnaast sprake van “claims”; er bestaat getalsmatig wel inzicht over de 
besteding van de reserve, alleen het tijdstip van de mutaties staat nog niet vast. In de begroting 
kunnen dergelijke claims niet worden verwerkt, omdat niet duidelijk is in welk jaar ze verwerkt moeten 
worden. Deze claims kunnen volgen uit de richtlijnen van de betreffende reserves of uit specifieke 
besluitvorming hierover. Wanneer er voldoende duidelijkheid bestaat om de claims om te zetten naar 
een begrote onttrekking, dan wordt dit door de Raad (alsnog) besloten. 
 

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo

1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021

Algemene reserves 55.724 54.429 54.721 55.100 57.230

Bestemmingsreserves

 - Investeringen, onderhoud en huisvesting 44.197 43.451 42.257 41.723 41.532

 - Personele verplichtingen 1.429 1.209 870 459 201

 - Financieel-technisch / bedrijfsvoering 0 0 0 0 0

 - Ruimtelijke ontwikkelingen 2.867 2.873 2.878 2.884 2.889

 - Overig specifieke doelen 20.131 20.003 19.849 19.869 19.889

Totaal saldo reserves 124.348 121.965 120.575 120.035 121.741

Voorzieningen 13.542 14.291 15.403 16.889 17.598

Totaal saldo reserves en voorzieningen 137.890 136.256 135.978 136.924 139.339

Omschrijving

Overzicht saldoverloop reserves en voorzieningen (bedragen x € 1.000)
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EMU-saldo 
Op basis van de bovenstaande vermogenspositie zijn ook de verwachte EMU-saldi van de komende 
jaren berekend. Het EMU-saldo is het financieringssaldo van de gemeente. Dit saldo wordt berekend 
op transactiebasis, deze berekeningswijze is in grote mate vergelijkbaar met het kasstelsel zoals dat 
voor het Rijk van toepassing is. De gemeente voert echter op basis van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) een administratie op basis van het baten/lastenstelsel. Het EMU-saldo kan 
daarbij worden afgeleid uit de (mutaties op de) geprognosticeerde balansen van de opeenvolgende 
jaren. 
 
Vanaf 2004 bestaan er afspraken tussen de Rijksoverheid en de lokale overheden over de beheersing 
van het EMU-saldo. Voor de decentrale overheden gold vanaf 2013 een vaste ruimte voor het EMU-
tekort van -/- 0,5% bbp. Deze ruimte is nodig voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. 
Voor het jaar 2016 is in bestuurlijk overleg met het Rijk een EMU-tekortruimte afgesproken van 0,4% 
bbp voor de decentrale overheden gezamenlijk. Deze tekortruimte is niet nader verdeeld over 
gemeenten, provincies en waterschappen, met het gevolg dat er voor 2016 geen formeel vastgestelde 
referentiewaarden per gemeente bestaan. Er vindt eind 2016 bestuurlijk overleg plaats over de EMU-
ruimte voor 2017. 
 
Deze berekening van de EMU-saldi voor Zeist is in onderstaande tabel opgenomen. 
 
Berekening EMU-saldo

2016 2017 2018 2019 2020

-10.023 -6.500 -4.200 -3.200 -2.700
0 0 0 0 0

4.328 3.325 3.325 2.775 2.775
6.033 0 0 0 0

338 -3.175 -875 -425 75Totaal EMU-saldo

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutaties vaste financiële activa
Mutaties vlottende financiële activa
Af: mutaties vaste schuld
Af: mutaties vlottende schuld
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3. Paragrafen 
 

3.1 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 
 

3.1.1 Inleiding 

 
Ons risicomanagement is gericht op een pro-actieve risicosturing, waarbij voortdurend de relatie met 
de beschikbare weerstandscapaciteit in ogenschouw wordt gehouden. Het doel is daarbij om niet 
iedere tegenvaller direct van invloed te laten zijn op het lopende beleid, waardoor de reguliere 
dienstverlening niet in het gedrang komt. We hebben de laatste jaren een goede ontwikkeling 
doorgemaakt op het gebied van risicomanagement. Met de komst van de nieuwe taken binnen het 
sociaal domein is deze lijn verder doorgezet. We zien, door deze nieuwe taken, een verschuiving 
plaatsvinden in het risicoprofiel van de gemeente. Waar de risico’s zich enkele jaren geleden 
concentreerden rondom grondexploitaties en (vastgoed)projecten zien we nu dat de risico’s zich in 
belangrijke mate binnen het sociale domein afspelen.  
 
Dit College heeft de ambitie om in deze collegeperiode de weerstandsratio door te laten groeien naar 
een weerstandsratio van 1,2. Bij de jaarrekening 2015 is het risicoprofiel voor het laatst afgezet tegen 
het beschikbare weerstandsvermogen. De weerstandsratio bedroeg toen 1,53. Bij deze begroting 
hebben we de geïnventariseerde risico’s opnieuw geconfronteerd met het beschikbare 
weerstandsvermogen. De ratio komt deze begroting uit op 1,79 en voldoet daarmee ruimschoots aan 
de gestelde doelstelling. In paragraaf 1.4 zal op verschil tussen de jaarrekening en deze begroting 
nader worden ingegaan.  
 
In deze paragraaf willen we vooruitblikken op de activiteiten die we gaan ondernemen in 2017 en 
zullen we ingaan op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Ook treft u net als vorig jaar 
kengetallen aan die inzicht bieden in de financiële positie van de gemeente. 
 

3.1.2 Kengetallen  

 
Op 18 juli 2015 is de “Regeling tot vaststelling van de wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en 
opgenomen in de begroting en het jaarverslag van provincies en gemeenten” van kracht geworden. 
Deze regeling ziet op de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV), waarin in artikel 11 is bepaald, dat in de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing in de begroting en het jaarverslag kengetallen worden opgenomen voor: 
De netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de 
solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. 
Deze kengetallen maken het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de 
financiële positie van de gemeente. Het overzicht van de kengetallen en het verloop daarin is 
weergegeven in tabel 1. 
 
De netto schuldquote  
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte 
van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie van de mate waarin de rentelasten en 
aflossingen op de exploitatie drukken. 
 
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald wordt bij de 
berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal, zowel inclusief als 
exclusief de doorgeleende gelden, te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van 
de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast.  
De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is 
gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte 
leningen worden opgenomen (hierbij kan gedacht worden aan onze hypothekenportefeuille). 
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De solvabiliteitsratio 
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn om aan onze financiële 
verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als 
percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 
van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het 
resultaat uit het overzicht van baten en lasten. 
 
De structurele exploitatieruimte 
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om 
de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten 
daarvoor nodig is. 
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het 
onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt 
bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele 
onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten. De uitkomst wordt 
uitgedrukt in een percentage.  
 
De grondexploitatie 
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. 
Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond 
in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of 
jaarstukken en uitgedrukt in een percentage. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, 
omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar 
beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. 
 
De belastingcapaciteit 
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte 
van het landelijke gemiddelde. 
De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is: 
Woonlasten van een meerpersoonshuishouden in het begrotingsjaar ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, uitgedrukt in een percentage. De ruimte 
die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale 
woonlasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor 
een woning met gemiddelde waarde in die gemeente.  
 
 

Tabel 1. Overzicht van en verloop in kengetallen 
 Jaarrekening 

2015 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Netto schuldquote 8% 24% 12% 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 

-16% -5% -6% 

Solvabiliteitsratio 63% 62% 63% 
Structurele exploitatieruimte 3,09% 0,66% 1,27% 
Grondexploitatie 2% -3% 1% 
Belastingcapaciteit 89% 91% 93% 
 
Duiding tabel 
Bij de jaarrekening 2015 zijn de kengetallen voor het laatst bepaald en zijn berekend op basis van de 
balans. Voor de begroting is een specifieke balans opgesteld om deze kengetallen te bepalen.  
 
De financiële ‘gezondheid’ van onze gemeente is goed te noemen. Er is sprake van een lage netto 
schuldquote (deze neemt iets toe mede als gevolg van de afnemende hypotheekportefeuille), de 
solvabiliteit blijft onveranderd hoog, we zijn als gemeente dus meer dan voldoende in staat om aan 
onze financiële verplichtingen te voldoen.  
Aan de ratio structurele exploitatieruimte is te zien dat onze flexibiliteit om structurele tegenvallers op 
te vangen ten opzichte van de jaarrekening 2015 terugloopt. Dit komt hoofdzakelijk doordat er op 
begrotingsbasis minder aan reserves wordt toegevoegd dan op rekeningbasis.  
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Door aanpassing van de BBV voorschriften worden de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) 
formeel niet meer in het kengetal grondexploitatie tot uiting gebracht. Dit is dan ook de oorzaak voor 
het verschil ten opzichte van de jaarrekening 2015. Als deze gronden wel meegerekend zou worden 
(omdat over de NIEGG wel risico gelopen wordt) zou de ratio op 2% uitkomen (hetzelfde als bij de 
jaarrekening 2015). 
 
De belastingcapaciteit is ten opzichte van de jaarrekening 2015 verminderd. De belangrijkste oorzaak 
hiervoor is de voorgestelde stijging van het tarief voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. 

3.1.3 Specifieke aandacht in 2017 

 
Naast de reguliere werkzaamheden binnen het risicomanagement willen in 2017 speciale aandacht 
richten op 
 
Sociaal domein: 
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een fors aantal taken binnen het sociaal domein. Als 
organisatie zijn we nog volop bezig de zorg te transformeren naar betere en betaalbare zorg. 
Innovatie is daarbij belangrijk. Ook vanuit het risicomanagement zullen we meedenken in dit 
transformatieproces Welke elementen dragen bij aan onze doelstelling en wat zijn de mogelijke 
belemmeringen die we bij het realiseren van deze doelstelling tegen kunnen komen. Welke 
beheersmaatregelen kunnen we nemen om de effecten van de risico’s te minimaliseren. 
 
Doorontwikkeling risicomanagement. 
In april 2016 is er een brede bijeenkomst geweest over de risico regelreflex en is gesproken over 
reflectie (waardendiscussie). Verder wordt in 2016 een bijeenkomst georganiseerd over framing. We 
willen het gedachtegoed van deze bijeenkomsten gebruiken voor de doorontwikkeling van ons 
risicomanagement. In 2017 gaan we ons risicobeleid actualiseren en hiermee aanvullen.  
 
Omgevingswet: 
Met de Omgevingswet bundelt de overheid 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer 
bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wet treedt in 2019 in werking. Met de komst 
van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. Het is daarom belangrijk dat er vroegtijdig met 
de voorbereidingen gestart wordt. Vanuit het risicomanagement zal aansluiting gezocht worden op 
deze voorbereiding. 
 
Risicogerichte sturing verbonden partijen 
In 2016 is begonnen om de opzet van risicogerichte sturing van verbonden partijen. Op basis van 
indicatoren kunnen verbonden partijen onderling vergeleken worden en kan dieper ingezoomd worden 
op afwijkingen van een individuele verbonden partij. Doel hiervan is sneller trends of bijzonderheden 
zichtbaar te maken. In 2017 zullen we dit instrument gaan toepassen. 

3.1.4 Benodigde weerstandscapaciteit  

 
Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is inzicht nodig in de omvang en de 
achtergronden van de actuele risico’s. Deze risico’s zijn zo breed mogelijk geïnventariseerd. Bij de 
kansberekeningen wordt dan ook een groot aantal schattingen van de totale schadelast van het 
gehele risicoprofiel gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de kans op optreden van een risico 
en met het feit dat het schadebedrag per risico kan variëren.  Doordat risico’s  niet allemaal gelijktijdig 
en in hun maximale omvang zullen optreden is het bedrag dat we aanhouden als 
weerstandsvermogen vele keren lager is dan de totale waarde van de geïnventariseerde risico’s. 
De totale waarde van alle geïnventariseerde risico’s bedraagt circa € 28,3 mln. Uit de uitgevoerde 
simulatie blijkt, dat met een waarschijnlijkheid van 90% gesteld kan worden dat het 
weerstandvermogen € 8.324.562 moet bedragen (bij een minimale ratio van 1,0). 
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De tien belangrijkste (strategische) risico’s daarvan zijn weergegeven in tabel 2.  
 

Tabel 2. Belangrijkste risico’s 

Risico Financieel gevolg Invloed 
Geconsolideerd risico Decentralisaties max. € 3.795.193 25,75%
Tekort BUIG budget (I-deel) als gevolg van een te lage 
uitstroom uit de bijstand naar regulier werk in combinatie 
met een  afnemend budget ontstaan er tekorten 

max. € 3.800.000 10,28%

Geconsolideerd risico t.z.v. het geschil rond het economisch 
claimrecht m.b.t. onderwijsgebouwen van Zonnehuizen 
Veldheim-Stenia 

max. € 3.450.406 9,37%

Geconsolideerd risico project Stationsgebied Driebergen-
Zeist 

max. € 565.750 3,62%

Geconsolideerd risico grondexploitatie Beukbergen max. € 547.275 3,49%
De reserve onderwijshuisvesting wordt nadelig beïnvloed 
door extra kosten voor uitbreiding van het aantal 
gymnastieklokalen 

max. € 750.000 3,39%

Doordat we er in 2015 niet in zijn geslaagd een partij te 
vinden die de exploitatie van het Slot binnen de gestelde 
kaders uit kan voeren, bestaat de kans dat de begrote 
inkomsten niet gerealiseerd gaan worden 

max. € 500.000 3,14%

De kosten van de geplande ontsluitingsweg in het project 
Huis ter Heide Zuid (directe relatie met project Huis ter 
Heide West, dat onderdeel is van Hart van de Heuvelrug) 
kunnen niet worden gedekt 

max. € 650.000 2,93%

Als gevolg van de aanhoudende vraag voor 
schuldhulpverlening bestaat de kans dat de RDWI hier 
blijvend meer capaciteit op in moet zetten met als gevolg dat 
de gemeente meer moet bijdragen 

max. € 609.000 2,73%

Als gevolg van het onjuiste gebruik van persoonsgegevens 
bestaat de kans dat op grond van de per 1/1/2016 
ingevoerde wet Meldplicht Datalek aan de gemeente een 
boete wordt opgelegd door het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP) 

max. € 810.000 2,19%

 
In tabel 2 zijn de risico’s ingedeeld naar de financiële impact en naar de kans van optreden. Hierbij 
wordt uitgegaan van de netto risico’s, dus na aftrek van de effecten van de beheersmaatregelen. 
 

Tabel 3. Verdeling risico’s per kanscategorie en financieel gevolg 

Financieel Kans 10% 30% 50% 70% 90% 

x > € 1.500.000  4  1  2  1   

€ 750.000 < x < € 1.500.000  5  4  1       

€ 300.000 < x < € 750.000  18  4  4  5  4  1 

€ 75.000 < x < € 300.000  50  15  10  17  4  4 

x < € 75.000  35  10  13  10    2 

Geen financiële gevolgen  143  49  38  33  16  7 

Totaal  255  83  68  66  24  14 



Paragrafen 

 13 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 

Duiding tabel. 
Het risicoprofiel is voortdurend aan verandering onderhevig. Bovenstaande tabel geeft inzicht in de 
verdeling van de risico’s per kans categorie en financieel gevolg. Vergelijking met de jaarrekening 
2015 leert, dat ondanks een toename van het aantal geïnventariseerde risico’s, het risicoprofiel van de 
gemeente gedaald is. Dit is enerzijds het gevolg van de afname van de impact van een aantal 
financiële risico’s en het treffen van beheersmaatregelen, het actualiseren van de risicoscore op basis 
van nieuwe inzichten, gebeurtenissen en veranderingen in de in- en externe omgeving en het 
inventariseren van nieuwe risico’s met een grote financiële impact anderzijds. 
 
Tabel 3 laat duidelijk zien dan ons risicoprofiel de laatste jaren aan het verschuiven is. Daar waar we 
een aantal jaren geleden nog veel risico’s hadden met een hoog kans percentage en een hoog 
financieel gevolg zien we nu dat de financiële impact afneemt en de kans op het voordoen van risico’s 
per saldo lager is geworden.  
 
De belangrijkste mutaties in de het risicoprofiel ten opzichte van de jaarrekening 2015 liggen op het 
terrein van het sociaal domein. 
 
-  Er zijn nog geen afspraken gemaakt over (boven-) regionale risicodeling voor 2017 voor de 

essentiële functies (jeugdzorg). 
-  Het financiële effect van de ingezette transformatie zal in 2017 nog niet volledig gerealiseerd zijn, 

waardoor de kans op gemeentelijke tekorten toeneemt, als gevolg van verdere rijks bezuinigingen 
op het jeugdbudget. 

-  De afnemende BUIG-budgetten, in combinatie met nieuwe regelgeving inzake de vangnetregeling, 
zorgen voor een toename van het risico op tekorten. 

-  Prijsverschillen tussen werkelijke kosten per zorgtraject (jeugdzorg) en gemiddelde prijzen in het 
objectieve verdeelmodel van het rijk zorgen voor een grotere kans op tekorten. 

 
Daarnaast is er een (nieuw) risico opgenomen voor een mogelijke boete in geval van een zgn. 
“Datalek” persoonsgegevens. Dit is het gevolg van nieuwe regelgeving op het gebied van 
bescherming van persoonsgegevens. Tot slot is het risico Vliegbasis ten opzichte van de jaarrekening 
2015 naar beneden bijgesteld waardoor dit risico niet meer in de top 10 van belangrijkste risico’s 
voorkomt.   
 
Van 143 geïnventariseerde risico’s kunnen de financiële gevolgen (nog) niet gekwantificeerd worden. 
Dit komt enerzijds doordat veel van deze risico’s niet financieel van aard zijn. Anderzijds is het 
financiële gevolg moeilijk te becijferen omdat sprake is van een open einde regelingen, onduidelijk is 
wat de financiële effecten zijn van de beheersmaatregelen of omdat er geen ervaringscijfers voor 
handen zijn. 

3.1.5 Beschikbare weerstandscapaciteit 

 
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente Zeist in staat is om financiële en 
budgettaire tegenvallers op te vangen, zonder dat dit leidt tot een directe aanpassing van het beleid. 
De beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door componenten uit de exploitatie (onvoorzien) 
en de reserve weerstandsvermogen. Deze middelen kunnen vrij worden ingezet om risico’s in 
financiële zin af te dekken, waarbij de middelen uit de exploitatie conform bestaand beleid met factor 
2,5 worden vermenigvuldigd.  
 
In 2017 bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit € 14.940.879. In tabel 4 is dit nader 
gespecificeerd.  
 

Tabel 4: Beschikbare weerstandscapaciteit 

Omschrijving Structureel Incidenteel 

Onvoorzien in exploitatie €    361.017   

structureel (€ 361.017  x factor 2,5)  €          902.543 

Reserve weerstandsvermogen  €     14.038.336 

Totaal  €     14.940.879 
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3.1.6 Beoordeling van het weerstandsvermogen  

 
Om te bepalen of het huidige weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd 
tussen de benodigde weerstandscapaciteit (die uit de risicosimulatie voortvloeit) en de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De uitkomst van deze berekening vormt het weerstandsvermogen en wordt 
uitgedrukt in een ratio. Daarbij geldt: hoe hoger de ratio, hoe groter het vermogen om weerstand te 
bieden aan de financiële gevolgen van optredende risico’s. 
 
Voor de beoordeling van de ratio wordt een norm gehanteerd (zie tabel 5.) die is ontwikkeld door het 
bureau NAR (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) in samenwerking met de Universiteit 
Twente. Deze norm wordt landelijk veelal toegepast. 
 

Tabel 5: Waardering ratio 

Waarderingscijfer Ratio Betekenis 
A >2.0 Uitstekend 
B 1.4-2.0 Ruim voldoende 
C 1.0-1.4 Voldoende 
D 0.8-1.0 Matig 
E 0.6-0.8 Onvoldoende 
F <0.6 Ruim onvoldoende 

 
Op het moment dat deze begroting is opgesteld bedraagt het weerstandsvermogen: 
 

Ratio weerstandsvermogen = 
Beschikbare weerstandscapaciteit  €    14.940.879  

= 1,79 
Benodigde weerstandscapaciteit €     8.324.562  

 
Op basis van de landelijk gangbare normering krijgt de ratio de kwalificatie “Ruim voldoende”. 
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3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 
 

3.2.1 Inleiding 

 
Voor het leveren van diensten en goederen aan haar burgers heeft de gemeente duurzame 
productiemiddelen nodig. Deze worden veelal aangeduid met de term “kapitaalgoederen”. De 
belangrijkste kapitaalgoederen hebben betrekking op: 
- Eigendommen in de openbare ruimte (wegen, water, riolering, kunstwerken, straatmeubilair, groen, 

verlichting). 
- Gebouwen inclusief sportfaciliteiten. 
Al die kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de 
kapitaalgoederen is dat een taak die continu budgettaire middelen vergt. 
Via deze paragraaf wordt inzicht gegeven in dat onderhoud en de planning daarvan. 
 

3.2.2  Belang voor de Raad 

 
De totale omvang van de aanschafwaarde per 1 januari 2016 van de in bedrijf zijnde geactiveerde 
materiële activa (exclusief gronden en terreinen binnen grondexploitaties) bedraagt circa € 165,5 mln. 
De onderverdeling daarvan is als volgt. 
 
Materiële vaste activa per 1-1-2016  bedragen (x € mln.) 
Aanschafwaarde Economisch nut Maatschappelijk nut 
Bedrijfsgebouwen, woonruimten en terreinen 106,7 2,6 
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 19,3 -1,3 
Vervoermiddelen, machines, installaties e.d. 12,1 0,1 
Overige materiële activa 27,4 0,0 
Totaal aanschafwaarde materiële activa 165,5 1,4 

 
Gezien de omvang van de waarde van deze activa, gevoegd bij de activa die ten laste van exploitaties 
of bijdragen van derden zijn aangeschaft en daardoor niet in bovengenoemde cijfers zijn opgenomen, 
is duidelijk dat ook de budgettaire consequenties van het onderhoud aanzienlijk zijn. 
 

3.2.3  Budgettaire consequenties 

 
Ongeveer 6% van de totale omvang van de begroting wordt besteed aan klein en groot onderhoud. 
Deze kosten zijn opgenomen in de verschillende programma’s van deze begroting. 
De flexibiliteit in het vereiste budget voor onderhoud is beperkt, omdat onderhoud vroeg of laat altijd 
moet worden gepleegd en achterstallig onderhoud over de tijd bezien vaak meer kost dan “gewoon” 
onderhoud omdat dan de verwachte levensduur in het geding komt. Wel is het budget afhankelijk van 
het gekozen kwaliteitsniveau van het onderhoud.  
 

3.2.4  Beheervisies en -plannen 

 
Het beheer is gebaseerd op een beheervisie. Daarin zijn de door de Raad vastgestelde 
beleidsdoelstellingen voor de kapitaalgoederen geformuleerd en worden de benodigde middelen ter 
beschikking gesteld. Er kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere de gewenste effecten 
(outcome) van het beheer, de beoogde gebruikskwaliteit van de kapitaalgoederen, de werkwijze van 
de beheerorganisatie, (de omvang van) het budget en de manier van verantwoording. Een voorbeeld 
van een dergelijke beheervisie is het IBOR-rapport. 
In de beheerplannen, die zijn afgeleid van de beheervisie, wordt door het College vastgesteld hoe het 
beleid gerealiseerd kan worden via het beheer van kapitaalgoederen. Hierbij gaat het onder meer om 
de vertaling naar kwaliteit van producten en maatregelen, het bepalen van aankopen en investeringen 
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en bijbehorende kosten, de verwerking van het budget in de begrotingscyclus en de meting van de 
kwaliteit en de effecten. Een voorbeeld van een beheerplan in onze gemeente is het 
meerjarenonderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen.  
 
Het beheer omvat de hele levenscyclus van een kapitaalgoed. Die levenscyclus bestaat uit het 
continue (dagelijkse) proces van in stand houden, namelijk het gebruik afgewisseld door onderhoud 
en daarnaast het periodieke proces van inrichting en herinrichting. Tot herinrichting kan worden 
overgegaan als uit de evaluatie van het instandhoudingproces blijkt dat normaal onderhoud niet 
volstaat, bijvoorbeeld door gewijzigde gebruikseisen.  
De beheerplannen beperken zich tot het proces van in stand houden en zijn dus in feite synoniem aan 
onderhoudsplannen. 
De afspraken in de beheervisies zijn op hoofdlijnen en worden in deze paragraaf van de begroting 
weergegeven. 
 
Gebouwen 
Iedere 4 jaar beoordelen wij de staat van onderhoud van de gemeentelijke gebouwen en stellen op 
basis hiervan een meerjarenonderhoudprogramma (MOP) op. Het daadwerkelijke onderhoud voeren 
wij overigens pas uit na een actuele inspectie. Bij deze inspectie beoordelen wij of de geplande 
onderhoudswerkzaamheden echt noodzakelijk zijn of nog uitgesteld kunnen worden. 
 
Bij het onderhoud en beheer van onze gebouwen gaan wij uit van planmatig onderhoud gericht op het 
op een zo efficiënt mogelijke wijze in stand houden van deze accommodaties. Uitgangspunt is de 
gebouwen in een dusdanige staat van onderhoud te houden dat er sprake is van duurzame, veilige en 
visueel goed onderhouden gebouwen en dat voorkomen wordt dat er achterstallig onderhoud ontstaat 
en calamiteiten kunnen ontstaan.  
 
De MOP’s worden jaarlijks up-to-date gehouden, hiervoor hanteren wij onderstaande uitgangspunten: 
- De werkzaamheden omvatten het muteren van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in de 

MOP met als doel een actueel beeld te scheppen van de toekomstige onderhoudsbehoefte van het 
object. 

- Het prijspeil/index van de MOP wordt geïndexeerd zijnde index gemeentelijke begroting. 
- De bijgestelde MOP wordt nader toegelicht bij de interne opdrachtgever. 
 
In 2015 is het onderzoek afgerond naar het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Hiermee 
worden de huidige MOP’s omgezet naar duurzame MOP’s (dMOP’s). Besluitvorming heeft  in het 
najaar van 2015 plaatsgevonden en inmiddels vindt de uitvoering plaats. 
 
Kwaliteitsniveau van de gebouwen in de MOP, conform nen2767 
De uitwerking van de Zeister MOP’s kent zes verschillende kwaliteitsniveaus. Hieronder zijn deze 
verschillen aangegeven.  
Conditie 1: uitstekend nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit 
Conditie 2: goed  nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van feitelijke veroudering 
Conditie 3: redelijk  het natuurlijke verouderingsproces is over de gehele linie duidelijk op gang 
    gekomen 
Conditie 4: matig  het verouderingsproces heeft het bouwdeel of het gebouw duidelijk in zijn  
    greep 
Conditie 5: slecht  het verouderingsproces is min of meer onomkeerbaar geworden c.q. heeft  
    het bouwdeel/het gebouw zeer duidelijk in zijn greep 
Conditie 6: zeer slecht een zodanig slechte toestand dat dit niet meer te classificeren is onder  
    conditie 5   
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Voor al onze panden met kwaliteitsniveau t/m 4 is de MOP opgesteld en bevat verschillende 
onderhoudsregels. 
Bij kwaliteitsniveau 5 en 6 bestaat het MOP uit 1 regel: onderhoud op basis van klachtenonderhoud. 
Betreffende objecten zijn over het algemeen tijdelijk in beheer of staan in de wacht voor de sloop. 
 
kwaliteitsniveau 2 3 objecten 4.784 m2 BVO 
kwaliteitsniveau 3 70 objecten 103.952 m2 BVO 
kwaliteitsniveau 4 48 objecten 12.423 m2 BVO 
kwaliteitsniveau 5 14 objecten 6.956 m2 BVO 

135 objecten 128.115 m2 BVO 
 
 
Eigendommen in de openbare ruimte 
Ook voor de eigendommen in de openbare ruimte kan het onderscheid tussen beleid en beheer 
gemaakt worden. Onder beleid wordt verstaan: het door de Raad vastleggen van de 
beleidsdoelstellingen (beoogd effect en te realiseren kwaliteitsniveau) in een beheervisie voor de 
kapitaalgoederen in de openbare ruimte en het beschikbaar stellen van het hieruit voortvloeiende 
noodzakelijke budget. 
Onder beheer wordt verstaan: het door het College vastleggen in beheerplannen (vertaling 
kwaliteitsniveau naar uit te voeren onderhoud en noodzakelijke vervangingen, meten kwaliteit) van de 
wijze waarop het beleid gerealiseerd wordt.  
 
Voor het beleid is in het bijzonder het door de Raad in mei 2001 vastgesteld plan Integraal Beheer 
Openbare Ruimte (IBOR) van belang. Daarin is per gebied een eigen kwaliteitsambitie geformuleerd 
voor de groenvoorzieningen en de buitenruimte. Concreet betreft dit de wegen, groenvoorzieningen, 
straatreiniging, straatmeubilair, openbare verlichting en (civiele) kunstwerken. Op basis van dit rapport 
heeft de Raad gekozen voor het kwaliteitsniveau “gewogen basis” en hiervoor de benodigde middelen 
beschikbaar gesteld. In 2017 worden de uitgangspunten van de kwaliteit van de leefomgeving tegen 
het licht gehouden. Bekeken wordt of deze nog actueel zijn, in hoeverre deze voldoende inspelen op 
de behoeften vanuit de samenleving en aansluiten op de ambities die wij als Zeist hebben met de 
openbare ruimte.  
Daarnaast wordt per 2017 een nieuwe financieringssystematiek “ Vervangingsinvesteringen-
systematiek (VIS)” ingevoerd. Deze systematiek wordt afgestemd op de huidige beheerplannen. 
 
Hierna volgt een overzicht waarin de stand van zaken met betrekking tot de beheerplannen van de 
eigendommen in de openbare ruimte wordt weergegeven. 
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Stand van zaken beheerplannen eigendommen in de openbare ruimte 
Onderwerp Beleidskader 

(Raad) 
Status 
Beleidsplan/kader 

Vastgesteld  
Kwaliteitsniveau 

Beheerplan 
(College) 

Opmerkingen 
beheerplan 

Programma Fysieke leefomgeving 
Wegen IBOR  

 
 
 
Wegenbeleidsplan 
 

Vastgesteld 2001 
 
 
 
 
 

Niveau gewogen 
basis 

Beheerplan 
vastgesteld  
 
 

Ook in 2017 actueel 
gehouden door de jaarlijkse 
inspecties 
 
Het wegenbeleidsplan 
wordt afgestemd met de 
nieuwe financiële 
systematiek die in per 1-1-
2017 wordt ingevoerd. 

Groen: 
Onderhoud en inrichting 
(vervanging vanwege 
technische levensduur) 
 
Inrichting (vervanging 
vanwege einde 
maatschappelijke 
levensduur) 

IBOR 
Groenstructuurplan 
 
 
 
Groenstructuurplan 

Vastgesteld 2001 
Vastgesteld in 2011 
 
 
 
Vastgesteld in 2011 

Niveau gewogen 
basis (grootste deel) 
 
Niveau excellent 
(deel centrum 
gebied) 
 
Niveau sober 
(buitengebied) 

Groenbeheerplan 
 
 
 
 
Groenbeheerplan 
 

  

Bomen: 
Onderhoud en inrichting 
(vervanging vanwege 
technische levensduur) 
 
Inrichting (vervanging 
vanwege einde 
maatschappelijke 
levensduur) 

IBOR 
Groenstructuurplan 
Boombeheervisie 
Bomenbeheerplan 
 
 
Groenstructuurplan 
 
Bomenbeheerplan 

Vastgesteld 2001 
Vastgesteld 2013 
Vastgesteld 2014 
Vastgesteld in 2016  
 

Niveau gewogen 
basis (grootste deel)  
 
 

Groenbeheerplan 
Bomenbeheerplan 
 
 
Groenbeheerplan 
 
Bomenbeheerplan 

 

Waterlopen Waterplan 
(rv 2004-051) 

Vastgesteld 2004 Voldoen aan 
zorgplicht 
gemeentelijke 
watertaken  

Beheerplan 
waterlopen 

 

Civiele Kunstwerken IBOR  Vastgesteld in 2001 Niveau gewogen 
basis 

 Op basis van 3-jaarlijkse 
inspecties in 
onderhoudsprogramma 
lopende tot eind 2017  



Paragrafen 

 19 Onderhoud kapitaalgoederen 

Stand van zaken beheerplannen eigendommen in de openbare ruimte 
Onderwerp Beleidskader 

(Raad) 
Status 
Beleidsplan/kader 

Vastgesteld  
Kwaliteitsniveau 

Beheerplan 
(College) 

Opmerkingen 
beheerplan 

Openbare verlichting Beleidsplan 
openbare 
verlichting 

Uitgangspunten 
vastgesteld in College 
en besproken in 
commissie ruimte 
(verduurzaming)2003 
 

Niveau Nederlandse 
Praktijkrichtlijnen 
(basisniveau) 

Beheerplan 
Openbare 
verlichting 

Het OVL-beleidsplan wordt 
afgestemd met de nieuwe 
financiële systematiek die 
per 1-1-2017 wordt 
ingevoerd 

Programma Verkeer en Vervoer 
Verkeersregelinstallaties   Optimaal 

functioneren 
Beheerplan 
verkeersregeling-
installaties 

Wordt in 2016 vastgesteld. 

Straatmeubilair 
Onderhoud en inrichting 
(vervanging vanwege 
technische levensduur) 
 
Inrichting (vervanging 
vanwege einde 
maatschappelijke 
levensduur) 

IBOR 
 
 
 
 
Beleidsplan 
straatmeubilair 
(rv 2003074) 

Vastgesteld 2001 
 
 
 
 
Vastgesteld 2003 

Niveau gewogen 
basis 
 
 
 
Leidraad voor keuze 
straatmeubilair 
vastgesteld 
Ambitieniveau: 
passief vervangen 
 

Beheerplan 
straatmeubilair 

Beheerplan wordt 
afgestemd met de nieuwe 
financiële systematiek die 
in per 1-1-2017 wordt 
ingevoerd. 

Parkeergarages Oplossingsrichting 
achteraf betaald 
parkeren (06rv273) 

Gefaseerd invulling 
geven aan achteraf 
betaald parkeren 

Vastgesteld in 
november 2006. In 
2011 besloten de 
uitvoering van het 
parkeren bij Parkeer 
Service onder te 
brengen 
 

Beheerplan 
parkeergarages 

beheerplannen volgen in 
2015 / 2016 

Parkeerapparatuur Oplossingsrichting 
achteraf betaald 
parkeren (06rv273) 

Gefaseerd invulling 
geven aan achteraf 
betaald parkeren 

In 2011 besloten de 
uitvoering van het 
parkeren bij Parkeer 
Service onder te 
brengen 
 
 

Beheerplan 
parkeerapparatuur 

Beheerplan heeft minimale 
meerwaarde. Beheer is 
afgestemd op technische 
levensduur apparatuur 
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Stand van zaken beheerplannen eigendommen in de openbare ruimte 
Onderwerp Beleidskader 

(Raad) 
Status 
Beleidsplan/kader 

Vastgesteld  
Kwaliteitsniveau 

Beheerplan 
(College) 

Opmerkingen 
beheerplan 

Programma Milieu 
Beheerplan begraafplaats 
(park, groen en paden) 

samenhangende 
aanpak 
begraafplaats 
(05rv057) 

Niveau onderhoud niet 
vastgesteld. Wordt 
meegenomen in 
beheerplan. Nu vindt 
onderhoud plaats op 
niveau excellent.  

Vastgesteld in 
november 2005 

Beheerplan 
begraafplaats 
(groen, paden, 
meubilair) 

Nog op te stellen 

Beheerplan graven 
(graven, urnen)  

samenhangende 
aanpak 
begraafplaats 
(05rv057) 

Duurzaam te gebruiken 
begraafplaats met een 
kostenneutrale 
exploitatie 

Vastgesteld in 
november 2005 

Exploitatieopzet 
begraafplaats  

Vastgesteld in 
samenhangende aanpak 
begraafplaats (05rv057) 

Beheerplan riolering Gemeentelijk 
Rioleringsplan 

vastgesteld 2007 
(rv07251) 

Niveau: 
Voldoen aan 
wettelijke eisen en 
eisen water-
kwaliteitsbeheerder 
(Hoogheemraad-
schap) 

Basis 
rioleringsplan. 
Vastgesteld in 2004 

Gemeentelijk rioleringsplan 
loopt tot 2015. Nieuw plan 
wordt in 2016 ter 
vaststelling voorgelegd. 

Beheer rioolgemalen Gemeentelijk 
rioleringsplan 

vastgesteld 2007 
(rv 07251) 

Niveau: 
Voldoen aan 
wettelijke eisen en 
eisen water-
kwaliteitsbeheerder 
(Hoogheemraad-
schap) 

Basis rioleringsplan  
Vastgesteld in 2004 

Gemeentelijk rioleringsplan 
loopt tot 2014. Nieuw plan 
en in 2016 ter vaststelling 
voorgelegd. 
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3.2.5  Beschrijving per soort kapitaalgoed 

 
Wegen 
Het wegenstelsel omvat circa 245 km. weg. 
Het wegenplan wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de jaarlijkse inspecties van de wegen.  
 
Riolering 
Het Zeister stelsel omvat circa 280 km. riolering.  
In 2007 is het gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. 
 
Groen 
De gemeente bezit ongeveer 35.000 bomen en circa 300 ha. groen. 
Het groenbeheerplan wordt opgesteld, nadat het groenstructuurplan is vastgesteld. 
 
Verlichting 
De gemeente bezit ongeveer 9.500 lichtpunten. 
In 2008 is het beheerplan openbare verlichting vastgesteld. 
 
Gebouwen 
In het afgelopen jaar is het aantal vastgoedobjecten afgenomen van 140 naar 135 door de verkoop 
van enkele woningen. 
 

Overzicht sportfaciliteiten en overige gebouwen 
Sportfaciliteiten 
Gymzalen  5.403 m² 10 gebouwen 
Sporthallen  8.349 m² 3 sporthallen 
Zwembad  5.593 m² 1 gebouw 
Kleedgebouwen  1.430 m² 6 gebouwen 
Overige gebouwen 
Parkeergarages  59.514 m² 11 garages 
Gem. huisvesting Gemeentehuis 9.293 m² 2 gebouwen 
 Gemeentewerf 5.320 m² 5 gebouwen 
Het Slot  3.974 m² 2 gebouwen 
Begraafplaats  1.573 m² 9 gebouwen 
Woningen  (beheer van de 

woningen door 
woningbouwvereniging 
de Kombinatie) 

3.774 m² 36 woningen 

Woonwagens  480 m² 8 wagens 
Speeltuingebouwen  1.134 m² 4 gebouwen 
Gemalen  223 m² 5 gemalen 
Brandweerkazerne  4.318 m² 1 gebouw 
Div. overige 
gebouwen 

 17.737 m² 32 gebouwen 

Totaal  128.115 m² 135 objecten 
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3.3 Financiering 
 

3.3.1 Inleiding 

 
In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het beleid en beheer rond de 
geldstromen van de gemeente. Dit zijn onder andere de financieringspositie, het renterisicobeheer en 
vanaf 2017 ook het rentebeleid en de rentetoerekening. 
De uitvoering van de financieringsfunctie is gebonden aan wettelijke regels, zoals met name 
opgenomen in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) en verder vastgelegd in de door 
de Raad vastgestelde Financiële verordening gemeente Zeist 2015. 
Voor wat betreft de rente gelden vanaf de begroting 2017 de vernieuwde regels vanuit het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV). In de Kadernota 2017 is via de notitie rente hierover meer 
achtergrondinformatie verstrekt.  

3.3.2 Uitvoering treasurybeleid 

 
Er is een Rentecomité ingesteld, dat bestaat uit de wethouder Financiën, de concerncontroller, het 
afdelingshoofd Financiën en de treasurer. Viermaal per jaar wordt in het rentecomité gesproken over 
de ontwikkelingen op treasurygebied. Onder meer komen daar aan de orde: liquiditeitsprognose, 
financieringsbehoefte, rentevisie en ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. 
 
Het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties, geschiedt uitsluitend voor de 
uitoefening van de publieke taak. 
Wat betreft het uitzetten van tijdelijk overtollige gelden heeft het Rijk besloten dat de gemeenten 
verplicht moeten deelnemen aan het systeem van schatkistbankieren. De positieve saldi op de 
gemeentelijke betaalrekeningen worden daarbij tijdelijk gestald bij het Rijk, met uitzondering van een 
vastgestelde marge voor het reguliere betalingsverkeer. 

3.3.3 Financieringsbehoefte 

 
Op basis van de geschatte investeringen en cashflowstromen ziet de verwachte financieringsstructuur 
per einde 2017 er als volgt uit: 
 
Financieringsstructuur 2017 Bedragen x € 1.000  
Investeringen  
Boekwaarde investeringen 128.946 
Boekwaarde verstrekte leningen 25.519 
Boekwaarde grondexploitaties 1.167 
Totaal investeringen 155.632 
  
Financieringsmiddelen  
Langlopende leningen 36.107 
Interne financiering (reserves) 121.963 
Kasgeld / kortlopende leningen 0 
Totaal financiering 158.070 
Financieringssaldo 2.438 
Totaal financieringsmiddelen 155.632 

 
Uit deze tabel blijkt dat het in 2017 naar verwachting niet nodig is om over te gaan tot het aantrekken 
van kasgeld of lang geld. De kasgeldlimiet behoeft dus in principe ook niet te worden benut, anders 
dan voor tijdelijke afwijkingen tussen de realisatie van inkomsten en uitgaven gedurende het jaar. Er 
resteert aan het einde van 2017 naar verwachting een positief financieringssaldo van ruim € 2,4 mln. 
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3.3.4 Rentelasten en rentetoerekening  

 
Bij de Kadernota 2017 heeft de raad ingestemd met het in de begroting 2017 overnemen en 
verwerken van de rente conform de richtlijnen uit de notitie rente 2017 van de Commissie BBV. 
Daarbij is gekozen voor het toepassen van deze nieuwe methodiek op alle activa, dus ook op de 
investeringen voor de centrale huisvesting en de MFA De Koppeling, waarbij tot en met 2016 nog met 
afwijkende percentages werd gewerkt. 
Vanaf 2017 werken we, conform de voorschriften van de BBV, met een omslagrente. Dit houdt in dat  
de gemiddelde netto rentekosten (rente opbrengsten minus rentelasten)  toegerekend worden aan de 
investeringen. Deze berekening komt aanzienlijk lager uit dan de 6,5% rentetoerekening waarmee de 
afgelopen jaren is gerekend.  
Belangrijk daarbij is om te constateren dat de werkelijke rentekosten van de gemeente hierdoor niet 
wijzigen. De gemeente heeft dezelfde aangetrokken leningen en betaalt dezelfde rente als voorheen. 
De rentekosten worden alleen anders over de producten en taakvelden verdeeld, maar het totaal blijft 
hetzelfde. 
 
Er is één uitzondering op dit principe namelijk als de rentekosten deel uitmaken van een tarief. 
Wanneer minder rentekosten aan een taakveld worden toebedeeld en deze lagere toegerekende 
rentekosten op dat taakveld ongewijzigd worden opgenomen in een tarief, gaat de burger minder 
betalen en komen er minder opbrengsten binnen. Deze problematiek speelt met name bij de 
rioolheffing, omdat hier sprake is van een fors aandeel doorbelaste kapitaallasten op 
rioolinvesteringen in het tarief. Op basis van het nieuwe verbreed Gemeentelijk RioleringPlan (vGRP) 
is hier voor een gewijzigde systematiek gekozen.  
Het geactualiseerde verbreed Gemeentelijk Riool Plan (vGRP) is gebaseerd op de wettelijke 
verplichting dat de kosten van het riool en de heffing van riooltarieven een gesloten systeem vormen. 
Daarnaast biedt het vGRP zicht op het meerjarig beeld van de kosten en opbrengsten. Op basis van 
huidige inzichten gaat het dan om een meerjarig beeld van 80 jaar, gegeven de verwachte levensduur 
van de investeringen in riolering. Een van de actualisaties van vGRP houdt daarom ook in dat het 
tarief wordt berekend op basis van dit langjarige beeld. Hierbij hoort een rente die past bij het karakter 
van het vGRP en van de afvalstoffenheffing: een langjarige rente die niet meebeweegt met de waan 
van de dag. Daarvoor is aangesloten bij het gemiddelde rentepercentage van 10-jarige 
staatsobligaties in de afgelopen 20 jaar. Dat percentage is ca. 5% en dit percentage is ook gehanteerd 
voor de opstelling van het vGRP. Omdat de piek in vervangingsinvesteringen over een aantal jaren 
plaatsvindt, is de spaarcomponent van belang in het gesloten systeem. Daarbij krijgen de 
spaarbedragen een rentevergoeding van eveneens 5%. Wanneer we dit sparen tegen een lagere 
rente zouden doen, zouden de tarieven moeten stijgen om de toekomstige vervangingsinvesteringen 
te kunnen realiseren. Zie voor de aan riolering toegerekende rentekosten onderstaande tabel onder 4. 
 
In onderstaand rekenmodel zijn de rentelasten en rentebaten opgenomen, waarop de berekening van 
de diverse rentepercentages is gebaseerd. Daarna volgt een overzicht met toelichting op de voor de 
begroting 2017 berekende percentages. 
 
Rente toerekening  
  Begroting 2017 in € 1.000 
    
1 Externe rentelasten van korte en lange financiering 1.325  
2a Externe rentebaten van hypotheekportefeuille -901  
2b Externe rentebaten van lening brandweerkazerne -324  
 Totaal door te rekenen externe rente    100 
3 Rente toe te rekenen aan grondexploitaties -1  
4  Rente toe te rekenen aan partiële financiering (riolering)  -461  
 Direct toegerekende rente  -462 
 Saldo door te rekenen externe rente  -362 
5 Rente eigen vermogen 0  
6 Rente Voorzieningen 398  
 Saldo door te rekenen interne rente  398 
 Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente  36 
7 Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente  -774 
 Positief resultaat op taakveld Treasury  738 
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Dit BBV-rekenmodel levert een aantal waardes op, te weten: 
a)  Het gewogen externe rentepercentage: 0,83%. 

Dit percentage wordt nergens direct toegepast, maar vormt de basis van de berekening van de 
rente grondexploitaties (b) en de omslagrente (c) 

 De gemeente Zeist heeft weinig leningen aangetrokken (gemiddeld € 40 mln. openstaande 
leningen in 2017). Dit komt doordat de gemeente een flinke reservepositie heeft en er momenteel 
geen grote projecten hoeven te worden gefinancierd. Daarom is ook sprake van een relatief laag 
bedrag aan te betalen rente op de leningen (€ 1.325.000 in 2017). Ze tabel onder 1. 

 Aan de andere kant hebben we een groot bedrag aan uitgezette gelden: een lening voor de bouw 
van de brandweerkazerne en vooral de hypotheken aan ambtenaren. Hoewel dit een aflopende 
constructie is en er flink wordt afgelost op de hypotheken, is de omvang nog fors (gemiddeld € 28 
mln. aan uitgezet geld in 2017). Hierover ontvangen wij rentebaten die relatief hoog zijn, omdat 
deze contacten al wat ouder zijn en dus nog hogere rentepercentages kennen (€ 901.000 + 
€ 324.000 in 2017). Zie tabel onder 2. Hierdoor blijft er netto een lage rentelast over (€ 100.000). 

 
b)  Rente grondexploitaties: 0,33%. 
 Ook de berekening van de rente grondexploitaties is voorgeschreven. Omdat de rente voor de 

grondexploitaties gebaseerd is op het gewogen externe rentepercentage (a) komt ook deze rente 
laag uit. Het gewogen externe rentepercentage (a) moet in dit geval vermenigvuldigd worden met 
de geschatte verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen (= 39% voor 2017). Ook hier wordt 
het lage percentage verklaard door de gezonde financiële structuur van Zeist met weinig vreemd 
vermogen. Omdat bij de grondexploitaties ook sprake is van slechts een beperkte boekwaarde is 
de toegerekende rente praktisch nihil. Zie tabel onder 3. 

 
c)  Het percentage voor de renteomslag: 0,6%. 

Naast de externe rentekosten moet rekening worden gehouden met de interne rente die wij moeten 
toevoegen aan enkele voorzieningen. In dit geval vloeit dat voort uit de aard van die voorzieningen. 
Zie tabel onder 6. Zoals gebruikelijk wordt aan het eigen vermogen (de reserves) geen rente 
berekend. Zie tabel onder 5. De berekening van de omslagrente komt dan uit op een percentage 
van afgerond 0,1%.  

 Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de gecalculeerde omslagrente af te ronden met maximaal 
0,5% (naar boven of naar beneden). Dit is bedoeld om een bepaalde continuïteit in de omslagrente 
te bereiken en te voorkomen dat ieder jaar de rente in alle systemen en berekeningen moet 
worden aangepast. Op basis van de berekeningen verwachten we een opwaartse druk op de 
omslagrente de komende jaren, dit vooral als gevolg van het aflopen van de hypothekenportefeuille 
en daarbij behorende rentebaten. Daarom is de gecalculeerde omslagrente van 0,1% naar boven 
afgerond naar 0,6%. 

 Deze omslagrente is met ingang van de begroting 2017 toegepast op alle gemeentelijke activa, 
uitgezonderd de grondexploitaties en de rioleringsinvesteringen. Zie tabel onder 7. 

 Door de afronding van het percentage ontstaat op het taakveld Treasury op begrotingsbasis een 
positief saldo van € 738.000. Daar staan hogere rentekosten op de andere taakvelden tegenover. 

3.3.5 Renterisicobeheer 

 
In de financieringssfeer worden twee renterisico’s onderscheiden: op vlottende en op vaste schuld. In 
de Wet fido zijn voor deze risico’s normen vastgesteld. Voor de vlottende schuld is dit de kasgeldlimiet 
en voor de vaste schuld de renterisiconorm. 
Beide normen zijn ingesteld om de financieringsverhoudingen van een gemeente in een duurzaam 
evenwicht te houden. Het strak sturen op de cashflow (de in- en uitgaande geldstromen) blijft daarvoor 
belangrijk. Het tijdig betalen van geleverde producten en diensten blijft vanuit maatschappelijk belang 
eveneens de noodzakelijke nadruk krijgen. 
Bovendien richt de organisatie zich op het verbeteren van het inzicht in de timing van grote inkomsten 
en uitgaven. Uit onderstaande berekeningen blijkt dat voor 2017 het cashflowritme binnen de normen 
kan worden afgehandeld. 
 
Renterisico vlottende schuld: de kasgeldlimiet 
Dit is het maximale bedrag dat de gemeente met kortlopende leningen (looptijd maximaal 1 jaar) mag 
financieren. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage (8,5%) van het begrotingstotaal. 
Voor Zeist komt de berekening uit op een kasgeldlimiet van € 12,5 mln. Zoals aangegeven onder 3.3.3 
zal in 2017 naar verwachting geen gebruik worden gemaakt van kortlopende leningen. 
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Renterisico vaste schuld: de renterisiconorm 
Dit betekent dat dat het risico van een hogere rentelast in een jaar niet meer mag bedragen dan 20% 
van het begrotingstotaal. De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de 
portefeuille van langlopende leningen (looptijd langer dan 1 jaar) te beperken. In de tabel hieronder is 
de berekening en de ruimte onder de norm weergegeven. Daaruit blijkt dat sprake is van een ruime 
marge onder de norm. 
 
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) 
Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 
1a/b Renteherziening op vaste 

schuld o/g en u/g 
0 0 0 0 0 

2 Aflossingen 4.329 3.325 3.325 2.775 2.775 
3 Renterisico (1 + 2) 4.329 3.325 3.325 2.775 2.775 
4a Begrotingstotaal *) 147.367 146.648 145.733 144.579 144.498 
4b Percentage regeling 20% 20% 20% 20% 20% 
4 Renterisiconorm (4b x 4a) 29.473 29.330 29.147 28.916 28.900 
5a Ruimte onder rente-

risiconorm (4 -/- 3) 
25.144 26.005 

 
25.822 26.141 

 
26.125 

*) Berekend op basis van alle lasten / baten in de begroting, exclusief de (relatief beperkte) lasten voor de grondexploitaties. 
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3.4 Verbonden partijen 
 

3.4.1 Inleiding 

 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groot aantal taken. De gemeente kan hierbij steeds de 
afweging maken of zij deze taak zelf uitvoert, in samenwerking met andere gemeenten een 
uitvoeringsorgaan opzet (gemeenschappelijke regeling), belegt bij een andere (centrum)gemeente, 
inkoopt bij een marktpartij of regelt via een subsidierelatie.  
 
Samenwerking 
Zoals in deel 1 van de begroting beschreven hanteren we in Zeist het credo dat we bewust en vanuit 
kracht samenwerken. We onderzoeken welke taken we samen met welke partners willen uitvoeren. 
Samenwerking is hierbij geen doel op zich.  
Afwegingen zijn: verbetert het onze kwaliteit, worden we er minder kwetsbaar door, vermindert het 
risico’s en kunnen we door efficiencyvoordeel lagere tarieven hanteren aan onze gebruikers? Zo zijn 
er verschillende samenwerkingsvormen ontstaan. De U10 heeft bijvoorbeeld als netwerk een 
ontwikkelende en afstemmende focus, waarbij per onderwerp wordt bepaald hoe er wordt 
samengewerkt, terwijl een wettelijk verplichte regeling als de VRU met 26 gemeenten werkt, die als 
bestuur gezamenlijk moeten komen tot passend beleid.  
 
Verantwoordelijkheid en risico’s 
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de doelen die ten grondslag liggen aan deze taken. 
Vanzelfsprekend geldt daarbij dat naarmate de verwevenheid met de verbonden partij groter wordt de 
risico’s voor de gemeente ook groter worden en het toezicht op / het contact met de verbonden partij 
sterker moet zijn. Zo is het risico dat een gemeente loopt als een leverancier failliet gaat meestal 
relatief beperkt. Het werk kan over het algemeen door een andere marktpartij overgenomen worden. 
Het financiële risico beperkt zich tot (een deel van) de contractwaarde. 
In het geval van een gemeenschappelijke regeling echter zijn de deelnemende gemeenten ook samen 
verantwoordelijk voor die organisatie. Bij faillissement staan de deelnemers garant voor de 
verplichtingen en het personeel.  
 
Financieel belang 
In totaal wordt aan de gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke regelingen door de 
gemeente Zeist jaarlijks een bedrag van in orde van grootte van €19 mln. betaald in de vorm van 
inwonerbijdragen of voor verleende producten of diensten. Daarnaast wordt er nog een bedrag van 
ca. €26 mln aan (rijks)budgetten doorgesluisd. Bij subsidies en inkoop hebben we het over bijdragen 
van respectievelijk €7 mln. en €9 mln. 
 
Grip op verbonden partijen 
Grip op verbonden partijen is zowel voor de individuele bestuurders als de colleges en de 
gemeenteraden een steeds terugkerend issue. We hebben te maken met het spanningsveld tussen 
enerzijds de taken op afstand zetten en anderzijds de behoefte aan sturing op de realisatie van de 
eigen doelen. In het voorjaar van 2016 is gestart met raadsrapporteurs voor de vier grootste 
verbonden partijen; VRU, GGDrU, Odru en RDWI. Hiermee wordt de inbreng van de gemeenteraad 
actief opgehaald in een vroege fase van het besluitvormingsproces. Daarnaast wordt ook in de regio 
gezocht naar een gezamenlijke aanpak en interactie tussen gemeenten en verbonden partijen. Dit zal 
in 2017 in pilotvorm concreet gemaakt worden. 
 
Informatie in deze paragraaf 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van alle relevante verbonden partijen, gesorteerd op 
de aard van de relatie die de gemeente met ze heeft. Wij kiezen ervoor om alle, vanuit het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte informatie hier in de begroting te presenteren, en niet in 
de jaarrekening. Op dat moment is namelijk nog niet alle informatie bij onze verbonden partijen 
beschikbaar. De gemeenteraad ontvangt per regeling de informatie in het voorjaar, via de jaarstukken 
van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. 
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3.4.2 Gemeenschappelijke regelingen 

 
Gemeenschappelijke regelingen (GR) zijn een vorm van verlengd bestuur, waarbij de gemeente zowel 
bestuurlijk als financieel een direct belang heeft. Niet alleen is de gemeente klant van de GR, omdat 
de GR een deel van haar taken uitvoert, de gemeente is ook mede-eigenaar van de GR. De 
gemeente is dan ook vertegenwoordigd in het bestuur. Dit is de meest nauw verbonden vorm van 
samenwerking. 
 
Voor de in de formats voorkomende financiële gegevens is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 
jaarrekeningen 2015 en van de begrotingen 2017 van de diverse instellingen. Ook voor de 
gesignaleerde risico’s geldt dat deze, voor zover mogelijk, zijn gebaseerd op de gegevens van de 
diverse organisaties. 
 

Naam Bestuur Regio Utrecht (BRU) (in liquidatie) 
Vestiging Utrecht 
Doel Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, 

teneinde een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer 
door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het 
gebied. Het gaat om de terreinen verkeer, openbaar vervoer, wonen, 
bedrijventerreinen en milieu. 

Deelnemende 
partijen 

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, 
IJsselstein en Zeist. 

Bestuurder(s) Dagelijks en algemeen bestuur: Burgemeester J. Janssen 
Met ingang van 1 januari 2016 is het bestuur aangepast aan de liquidatiefase. Er 
is nog 1 lid per gemeente. Voor Zeist is dit burgemeester Janssen. 

Financieel 
belang 

Met ingang van 2016 wordt er geen bijdrage meer aan de BRU geleverd. Het 
uiteindelijke resultaat na afwikkeling liquidatie (over max. 2 jaar) wordt naar de 
gemeenten teruggestort.  

Financiële 
ontwikkeling 

Het overgrote deel van het vermogen (incl. de banksaldi die al bestemd zijn), zijn 
per 1/1/2015 overgedragen aan de Provincie Utrecht, samen met de bijbehorende 
taken.  

Vermogen Eigen vermogen 
1/1/2015   € 13,4 mln. 
31/12/2015 €    7 mln. 

Vreemd vermogen 
1/1/2015   € 7,9 mln.  
31/12/2015 € 5,6 mln. 

Financieel 
resultaat 2015 

€ 677.000 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Het Algemeen Bestuur van BRU heeft in november 2015 het liquidatieplan 
vastgesteld. De gemeenschappelijke regeling BRU is vanaf 1 januari 2016 ‘in 
liquidatie’, waarmee wordt bedoeld dat BRU van die datum bezig is zichzelf op te 
heffen. Regionale samenwerking gebeurt vanaf 1 januari 2016 in U-10 verband, 
op basis van het Bestuursconvenant samenwerking U-10 gemeenten. 

Risico’s Vrijwel alle risico’s van BRU zijn samen met de taken en budgetten overgedragen 
aan de Provincie Utrecht. 
Het enig overblijvende risico zit nog in de liquidatie. De hiervoor aangelegde 
bestemmingsreserves lijken vooralsnog ruim voldoende.  

 
Overige gemeenschappelijke regelingen met een eigen bestuur 
 

Naam Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 

Vestiging  

Doel De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking 
van diverse afvalstromen. 

Deelnemende 
partijen 

De gemeenten Abcoude, Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De 
Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 
Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse 
Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, 
IJsselstein en Zeist. De deelnemers zijn onderverdeeld in 3 regio’s. Zeist is 
ingedeeld in regio 3. 
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Naam Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 

Vestiging  

Bestuurder(s) Algemeen bestuur: R. Luca, plv. J. Varkevisser 

Financieel 
belang 

Zeist betaalt niet direct aan de AVU. De kosten voor de afvalverwerking worden 
via de RMN verrekend. In de AVU begroting 2017 worden de kosten voor Zeist 
geraamd op € 1.275.505na aftrek van de geraamde opbrengsten van papier en 
glas komt de raming uit op € 1.157.231. 

Financiële 
ontwikkeling 

In de begroting 2017 zijn de beheerskosten vastgesteld op € 564.800, dat 
is ongeveer 1% lager dan in 2016. Ten opzichte van 2010 een verlaging met 10%! 
De totale begroting voor 2017 voor de overslag, transport en verwerking van 
restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval komt ongeveer € 465.000 hoger uit 
t.o.v. de begroting 2016, ongeveer 2%. 

Vermogen Eigen vermogen 
31/12/2014   € 184.816 
31/12/2015   € 466.705 

Vreemd vermogen 
1/1/2014     € 0 
31/12/2014   € 0 

Financieel 
resultaat 2015 

De totale baten bedroegen €25.734.988. De totale lasten zijn uitgekomen op  
€ 25.453.099. Er is een positief resultaat van € 281.899. De beheerskosten zijn  
€ 89.221 lager uitgekomen dan geraamd. 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

- In 2017 wordt begonnen met een inventarisatie ten behoeve van de 
aanbesteding van de overslag en de verwerking van het GFT-afval. Het 
huidige contract loopt, door verlenging, nog tot en met 2020 door.  

- Start van onderzoek voor overslag en transport van huishoudelijk restafval en 
GFT Regio Utrecht in de periode 2019-2020. 

- Ten opzichte van de begroting voor 2015 laat de hoeveelheid brandbaar afval 
een daling zien van -6,3%, terwijl de hoeveelheid GFT binnen de regio 
toeneemt met +2,8%. 

Risico’s Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen 
weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de 
deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in 
de jaarlijks te betalen bedragen. 

 
Naam Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)  

Vestiging Utrecht 

Doel De BghU verzorgt de uitvoering van de wet WOZ en heft en int belastingen, 
heffingen en leges namens haar deelnemers. BghU is een publieke, 
uitvoerende en dienstverlenende organisatie die op basis van maatschappelijk 
algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes wordt geleid.  

Deelnemende 
partijen 

- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
- de gemeenten Utrecht, De Bilt, Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein en Zeist 
- Per 2016 is gemeente Utrechtse Heuvelrug toegetreden  

Bestuurder(s) Algemeen bestuur:   J. Varkevisser  

Financieel 
belang 

Bijdrage Zeist 2016: € 1.130.000,- (collectieve deel) + 127.000 (maatwerk) 
Bijdrage Zeist 2017: € 1.145.000,- (collectieve deel) + 127.000 (maatwerk) 

Financiële 
ontwikkeling 

De BghU geeft een bijdrage in de transitiekosten tot en met 2017. Deze is voor 
2017 € 74.000. De deelnemersbijdragen moeten in beginsel bij gelijkblijvende 
taken een constante of dalende lijn laten zien. Uitzondering hierop vormt de 
doorbelasting van loon- en prijsontwikkelingen. 

Vermogen Eigen vermogen 
31/12/2014    € 720.356 
31/12/2015    € 644.559 

Vreemd vermogen 
31/12/2014   € 14.069.662 
31/12/2015   € 12.162.172 

Financieel 
resultaat  

2014: € 720.356 
2015: € 302.459 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

BGHU streeft als uitvoeringsorganisatie naar verdere efficiency. Dit door te 
streven naar aansluiting van meer inliggende gemeenten van het waterschap en 
door uitbreiding van taken op het gebied van basisregistraties. 
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Naam Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)  

Vestiging Utrecht 

Risico’s De risico’s en beheersmaatregelen zijn opgesplitst in twee categorieën:  
a. bedrijfsvoeringsrisico’s en 
b. risico’s m.b.t. de belastingopbrengsten.  
De begroting 2017 van de BghU bevat een uitgebreide paragraaf risicobeheer. 

 
Naam Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO) 
Vestiging Zeist 
Doel Dit openbaar lichaam had als belang het verzorgen van de gasdistributie, tegen 

gelijke prijzen, in de deelnemende gemeenten op een veilige en efficiënte wijze, 
alsmede het verhuren van warmwaterapparatuur en het bevorderen van een 
doelmatig energiebeheer. 

Deelnemende 
partijen 

De gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug. 

Bestuurder(s) Voorzitter Algemeen en Dagelijks bestuur: Burgemeester J. Janssen. 
Zeister leden Algemeen bestuur: J. Janssen, H. Kaemingk, G. Offerhaus, F. André 
de la Porte, P. Otten, P.W. Duquesnoy. 

Financieel 
belang 

GZO ontvangt geen gemeentelijke bijdrage en er bestaat nog een kleine kans op 
een slotuitkering voor de deelnemende partijen. Mocht Eneco overgaan tot 
afsplitsing van het netwerkbedrijf, dan zou er nog een bedrag uitgekeerd kunnen 
worden aan de deelnemers GZO, waarna de opheffing definitief uitgevoerd kan 
worden. Dit financiële belang voor de deelnemers is de reden dat de regeling nog 
formeel in stand worden gehouden.  

Financiële 
ontwikkeling 

Geen. Mogelijk is er een toekomstige slotuitkering voor alle deelnemers. 
 

Vermogen Eigen vermogen 
01/01/2015   € 93.917 
31/12/2015   € 81.820 

Vreemd vermogen 
01/01/2015   €  0 
31/12/2015   €  0 

Financieel 
resultaat 2015 

€ 12.097 negatief (secretariaatskosten Zeist minus rente opbrengst over 
algemene reserve) 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Er is sprake van een slapend orgaan, waar kapitaal in zit. 
Het wachten is op de definitieve gerechtelijke uitspraak over toepassing van de 
splitsingswet. Dan kan de GR worden geliquideerd. 

Risico’s Geen.  
 

Naam Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) 

Vestiging Zeist 

Doel De uitvoering van (wettelijke) taken op het gebied van de openbare 
gezondheidszorg voor 26 deelnemende gemeenten.  

Deelnemende 
partijen 

Alle Utrechtse gemeenten 

Bestuurder(s) Algemeen bestuur:        M. Fluitman (plv. J Varkevisser) 

Financieel 
belang 

Bijdrage Zeist 2016:     €    954.000  
Bijdrage Zeist 2017:     € 1.886.411 (ontwerpbegroting 2017, toename met Wmo-
toezicht en JGZ 0-4 jaar)  

Financiële 
ontwikkeling 

Het bedrag voor 2016 is voor het eerst inclusief de reguliere JGZ 0-4 jaar. Deze is 
door Vitras overgedragen. 
In 2015 is een start gemaakt met de versterking van de bedrijfsvoering. Dit heeft 
ook in 2016 de aandacht. De benodigde formatie-uitbreiding wordt deels gedekt 
door een efficiencyverbetering en deels door het resultaat in 2014. 
Dit resultaat 2014 is voldoende om de formatie-uitbreiding voor de jaren 2016 en 
2017 te financieren. De GGD heeft de opdracht dat de financiering na 2017 
volledig uit efficiencywinst moet komen. 
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Naam Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU) 

Vestiging Zeist 

Vermogen Eigen vermogen 
31/12/2014   € 3.212.000 
31/12/2015   € 2.906.215 

Vreemd vermogen 
31/12/2014 € 11.534.273 (totaal) 
         € 8.717.000 (LVV) 
         € 2.817.142 (KVV) 
31/12/2015 € 11.666.508 (totaal) 

Financieel 
resultaat 2015 

 € 338.454, volledig bestemd. 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

De GGDrU is een belangrijke partner als het gaat over preventie en bevordering 
van gezond leven en de jeugdgezondheidszorg. GGDrU adviseert en ondersteunt 
de gemeente bijvoorbeeld rondom de ontwikkeling van nieuw gezondheidsbeleid 
per 2017. Ook kan de GGD adviseren over  aspecten van milieu en hygiëne rond 
publieksevenementen. De veranderingen binnen het sociaal domein vragen om 
nieuwe lokale verbindingen en werkafspraken van de GGDrU met de lokale 
toegang en de scholen. Hierover blijft het gesprek nodig. Specifieke aandacht gaat 
in 2017 uit naar de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidzorg voor alle 0-18 
jarigen inclusief aanbesteding digitaal dossier en ontschotting van de financiering. 
Daarnaast wordt de rol van de GGDrU in de ketenzorg rond verwarde personen 
onderzocht. Bovenal is het de verwachting dat de toestroom van vluchtelingen ook 
in 2017 bijzondere inspanningen vraagt om de publieke gezondheid van 
asielzoekers te waarborgen en ondersteunen. 

Risico’s De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing 
van de door de GGD aangegane geldleningen en rekening-courant 
overeenkomsten. De garantstelling geschiedt naar verhouding van de 
inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is 
gekomen. 
Het risico bestaat dat de GGD de efficiencyslag niet maakt. In dat geval loopt Zeist 
het risico dat de inwonerbijdrage vanaf 2017 wordt verhoogd. 

 
Naam Omgevingsdienst Regio Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht) 
Vestiging Utrecht  
Doel De Omgevingsdienst behartigt de belangen van de gemeenten tezamen en van 

elke deelnemende gemeente afzonderlijk op het gebied van omgeving in de 
ruimste zin, voor zover de bevoegdheid daartoe de gemeente toekomt en aan de 
Omgevingsdienst gemandateerd is. 

Deelnemende 
partijen 

De gemeenten: Bunnik, De Bilt, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De 
Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein (nieuw) 
Veenendaal, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist.  

Bestuurder(s) Dagelijks bestuur: S. Jansen 
Algemeen bestuur:  S. Jansen, plv. J.A. Varkevisser 

Financieel 
belang 

Bijdrage Zeist 2016: € 1.424.530  
Bijdrage Zeist 2017 € 1.437.305 

Financiële 
ontwikkeling 

Bestuur en management van ODRU zetten zich er voor in ODRU in te richten als 
een flexibele, dienstverlenende organisatie met beperkte financiële risico's voor de 
deelnemers/eigenaar gemeenten. De formatie is afgestemd op gegarandeerde 
omzet. Aanvullende omzet wordt verricht door inhuur en uitbesteding. Functies 
worden alleen ingevuld  wanneer dit past binnen de behoefte aan kennis en 
capaciteit. In 2016 en 2017 wordt hiervoor handen en voeten gegeven aan 
strategische personeelsplanning. 

Vermogen Eigen vermogen 
1/1/2015    € 203.136 
31/12/2015  € 626.496 

Vreemd vermogen 
1/1/2015    € 3.969.813 
31/12/2015  € 3.443.179 

Financieel 
resultaat 2015 

Er is een positief saldo van € 423.360. In de begroting 2015 was een positief saldo 
geraamd van € 26.564. Het positieve resultaat 2015 is behaald als gevolg van 
besparingen, incidenteel en structureel, op algemene lasten en door lagere vaste 
personeelslasten door lagere bezetting, alsmede door niet begrote aanvullende 
omzet en hogere productiviteit.   
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Naam Omgevingsdienst Regio Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht) 
Vestiging Utrecht  
Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Uitvoering van de strategische koers  ‘Samen bouwen aan de Omgevingsdienst 
Regio Utrecht 2015-2018’. Hiervoor wordt, met medewerking van medewerkers 
van de deelnemers, gewerkt aan zes concrete programma’s.   
1. Omgevingswet 
2. Toekomstscenario’s en robuustheid van taken 
3. Personeelsbeleid 
4. Processen 
5. Leidend principe vanuit nabijheid 
6. Resultaatgerichte Planning en Control 

Risico’s In de begroting van ODRU is een uitgebreide risicoparagraaf opgenomen waarin 
een gekwantificeerde opsomming van risico’s is opgenomen. Er zijn in het kader 
van het risicomanagement voor een bedrag van € 463.000,- risico’s 
gekwantificeerd met een ratio van 1,5. Dat betekent dat een gewenst 
weerstandsvermogen is van € 693.750,-. Er is een Algemene Reserve van € 
565.900,-, dat is 4,8% van de jaaromzet. In de gemeenschappelijke regeling van 
de ODRU is bepaald dat het weerstandsvermogen maximaal 10% van de 
jaaromzet mag bedragen.  
 
Feitelijk is binnen de GR sprake van een cafetariamodel omgevingsrecht taken. Bij 
een dergelijk model moeten keuzes gemaakt worden over de risicoverdeling en 
moeten organisatie en een systeem worden ingericht waarbinnen wordt geborgd 
dat die verdeling en verantwoording conform de gemaakte keuzes plaatsvindt. Dit 
moet bij de uitwerking van de toekomstvisie ODRU 2018 vormgegeven worden.   

 
Naam Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied 

Vestiging Utrecht 

Doel Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld om openluchtrecreatie in de regio 
mogelijk te maken. Het recreatieschap zorgt voor aanleg, beheer en onderhoud 
van routestructuren en zorgt eveneens voor beheer en onderhoud van de grotere 
recreatieterreinen. 

Deelnemende 
partijen 

Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Leusden, 
Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug,  Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij 
Duurstede en Zeist.  

Bestuurder(s) Dagelijks bestuur: is een wisselplaats met De Bilt, namens Zeist S. Jansen;   
Algemeen bestuur:        S. Jansen en: Josien van Breda-Hoekstra (D66) plv. Karst 
Schuring (PvdA).  

Financieel 
belang 

Bijdrage Zeist 2015:   € 117.931  
Bijdrage Zeist 2016:   € 120.698 

Financiële 
ontwikkeling 

Als gevolg van de takendiscussie binnen het schap en de daaruit voortvloeiende 
toekomstdiscussie “Recreatie(schappen) Utrecht” is besloten het Recreatieschap 
UHVKR per 1 januari 2018 op te heffen. Tot die tijd blijft de samenwerking 
bestaan en blijft de deelnemersbijdrage op het afgesproken niveau. Bij de start 
van het proces is een maximum voor het opheffingssaldo van €7,3 mln berekend. 
Op basis van de inwonerbijdrage is Zeist voor 10,3% van het tekort 
verantwoordelijk. Voor ons aandeel in het tekort is rekening gehouden door middel 
van de voorziening risico’s en via ons weerstandsvermogen.  
 

Vermogen Eigen vermogen 
31/12/2015   € 761.567 
31/12/2017   € 0 

Vreemd vermogen 
31/12/2015   € 1.002.500 
31/12/2017   € 0 

Financieel 
resultaat 2015 

Negatief exploitatieresultaat van €211.400,- veroorzaakt door de kosten van inzet 
menskracht om tot een zorgvuldige ontmanteling van de regeling te komen. Dit is 
gedekt via de reserve beleidsplan programma B van UHVK.  
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Naam Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied 

Vestiging Utrecht 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

De begroting 2017 staat geheel in het teken van het beëindigen van alle 
activiteiten, afboeken van de restwaarden en (indien van toepassing) afkopen van 
de resterende verplichtingen. Een aantal exploitaties loopt in 2017 nog gewoon 
door, andere voorzieningen zijn voor 31 december 2016 overgedragen aan 
nieuwe rechtsopvolgers. De begroting is daarom een mix van lopende exploitaties 
en gaandeweg overgedragen en over  te dragen voorzieningen. Op basis van 
aannames (best guess) is een inschatting gemaakt hoe en wanneer de 
beëindiging van elke voorziening plaatsvindt. Hierop zijn de ramingen voor 2017 
gebaseerd. Inmiddels is, door het verstrijken van de tijd (dus kortere resttijd) en 
door aanpassing van regelgeving rond ontslag etc., de maximale afkoopsom 
gedaald naar € 6,3 mln. Inzet in 2017 is om dit zover mogelijk terug te brengen  tot 
het best case scenario van € 2,3 mln. Inzet van ambtelijke en externe capaciteit 
kost maximaal € 8 ton. 
Van de recreatiepakketten zijn voor Zeist met name de routestructuren en het 
Henschotermeer inhoudelijk relevant. 

Risico’s Onzekerheid over de hoogte van de eindafrekening van de (totale)  
ontmantelingskosten via de jaarrekening 2017 van UHVK. 
Terugkomende beheer- en onderhoudskosten voor routestructuren die nu binnen 
en door het schap worden bekostigd. 
Mogelijk achterstallig onderhoud op routestructuren omdat dit op een minimaal 
niveau wordt uitgevoerd.  

 
Naam Regionale Dienst voor Werk en Inkomen (RDWI) 

Vestiging Zeist 

Doel De RDWI heeft als doel het zo bedrijfsmatig mogelijk (doen) uitvoeren van de 
taken van de deelnemende gemeentebesturen in het kader van de Participatiewet, 
als het gaat om van werk en bijstand (incidenteel en periodiek) en aanvullende 
regelingen, zoals het minimabeleid. De RDWI richt zich daarbij zowel op een 
efficiënte bedrijfsvoering als op een klantgerichte en effectieve dienstverlening in 
samenhang met de andere partners in het sociaal domein om mensen optimaal te 
laten participeren met als hoogste doel betaald werk. Daarnaast is de GR 
verantwoordelijk voor de uitvoering en afbouw van de oude Wet Sociale 
Werkvoorziening en de daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.  

Deelnemende 
partijen 

De gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. 

Bestuurder(s) Dagelijks bestuur:  S. Jansen 
Algemeen bestuur: S. Jansen en M. Fluitman 

Financieel 
belang 

Bijdrage Zeist 2015:   € 5.390.000 apparaatskosten RDWI jaarrekening 
Bijdrage Zeist 2017:   € 5.264.000 apparaatskosten RDWI primitieve begroting 

Financiële 
ontwikkeling 

Er is nog steeds sprake van een toename in vraag naar uitkeringen, begeleiding 
naar werk en schuldhulpverlening, terwijl de budgetten die het rijk hiervoor 
beschikbaar stelt afnemen. De toename van de uitkeringen is weliswaar een 
landelijk beeld, maar feit is dat RDWI er nog weinig in slaagt om binnen de 
reguliere processen de uitstroom effectief te vergroten.  
Met het project “Werk voor Zeist”, bekostigd door een revolverend fonds, stromen 
cliënten wel beter uit naar werk. Met een in 2017 toe te voegen nieuw project 
“Zeist voor Elkaar!”, te bekostigen vanuit de Zeister innovatiegelden, wordt er op 
ingezet om op dit vlak nog betere resultaten te bereiken. Nadelig is wel dat er in 
de RDWI-regio in verhouding weinig laaggeschoold werk aanwezig is.  

Vermogen Eigen vermogen 
1/1/2015    € 106.119 
31/12/2015  € 616.775 

Vreemd vermogen 
1/1/2015    € 4.222.966 
31/12/2015  € 5.072.627 

Financieel 
resultaat 2015 

 Het resultaat van de werkelijke apparaatskosten 2015, ten opzichte van de 
gewijzigde begroting, is € 510.660 positief. 
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Naam Regionale Dienst voor Werk en Inkomen (RDWI) 

Vestiging Zeist 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

In 2017 zal het veranderprogramma “van bolwerk naar netwerk” van de RDWI en 
de samenwerking binnen het sociaal domein zijn vruchten moeten afwerpen en 
resulteren in een daling van het bestand. Ook binnen de arbeidsmarktregio zal de 
RDWI nog nauwer samenwerken om werkgevers te ontzorgen bij het aannemen 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de instrumenten onder de Participatiewet, zoals te creëren garantiebanen, 
jobcoaching en loonkostensubsidie. Er zal ook nauwer samengewerkt worden met 
Biga om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen (zie ook deelneming Biga BV).  
Aspecten waaraan gewerkt wordt zijn o.a.: 
Dienstverlening: Doorontwikkelen dienstverleningsmodel en efficiëntie  
uitvoeringsorganisatie. Vroegtijdige signalering en bieden van de juiste (integrale) 
ondersteuning in de wijk- of dorpsteams. 
Regelluwe bijstand/Experiment Weten wat Werkt: Het experiment gaat van 
start zodra toestemming van rijkswege is verkregen, naar verwachting is dit eind 
2016, begin 2017. De looptijd van het onderzoek is 2 jaar.  
Wijkgericht werken/makelen en schakelen: Het makelen en schakelen in het 
sociaal domein, het gebruik van de lokale infrastructuur en het bundelen van 
verschillende instrumenten en middelen moeten ervoor zorgen dat de RSD op een 
kostenbesparende wijze meer klanten kan activeren. 
Schuldhulpverlening: Doorontwikkeling van preventie in een vroeg stadium en 
zo mogelijk te voorkomen dat formele schuldhulpverlening moet worden ingezet. 
Daarbij onderzoek doen naar vrijwillig budgetbeheer i.p.v. beschermingsbewind. 
Vluchtelingen/inburgering: Zelfredzaamheid, participatie en re-integratie van de 
nieuwe statushouders bevorderen. 

Risico’s Het belangrijkste risico is een (sterke) stijging van het aantal uitkerings-
gerechtigden, dan wel het achterblijven van de uitstroom daarvan, als gevolg van 
de economische crisis en de vluchtelingenproblematiek. Ook de verwachting dat 
het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening nog verder stijgt, behoort tot de 
risico’s. Beide ontwikkelingen zullen naar verwachting tot een sterke toename van 
de uitgaven leiden. Bijbehorend risico is de nog ongewisse uitkomst voor Zeist van 
het nieuwe verdeelmodel van het BUIG*-budget (I-deel) voor 2017 en de korting 
op de rijkssubsidies voor de Wet Sociale Werkvoorziening. 
Vanwege de aanpassingen voor 2017 in het macro-economisch verdeelmodel 
geldt voor het I-deel vanaf 2017 dat het tekort groter moet zijn dan 7,5%. Tevens 
moet het gecumuleerd tekort over 2015, 2016 en 2017 een gecumuleerd tekort    
> 7,5% van budget 2017 zijn om in aanmerking te komen voor een 
vangnetregeling, waarbij een getrapte vergoeding geldt: 
Tekort t/m 7,5%: 100% eigen risico 
Tekort > 7,5 – max. 12,5%: 50% eigen risico 
Tekort > 12,5%: voor dat deel 0% eigen risico 
In 2015 en 2016 was het maximale tekort nog 5%. In artikel 23 van de GR is 
opgenomen dat tekorten van de RDWI in beginsel moeten worden gedekt uit de 
egalisatiereserve. Tekorten die niet of niet meer uit de egalisatiereserve kunnen 
worden gedekt, worden omgeslagen over de vijf deelnemende gemeenten, 
conform de vastgestelde verdeelsleutel volgens artikel 21 GR RDWI. 
De risico’s in de exploitatie van de GR RDWI zijn de volgende: 
a. De ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid, o.a. de 
implementatie van de nieuwe Participatiewet per 1 januari 2015 en de wijzigingen 
van de Wet Sociale Werkvoorziening kunnen organisatorische en personele 
consequenties hebben (zie ook deelneming Biga BV); 
b. De stijging van het aantal aanvragen Schuldhulpverlening. 
 
Bovenstaande risico’s worden afgewenteld op de deelnemende gemeenten. 
Het risico op een structureel tekort op apparaatskosten wordt laag ingeschat. 
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Naam Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) 
Vestiging Soest 
Doel De RMN heeft tot doel het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief 

hoogwaardig en klantvriendelijke uitvoering van afvalbeheer en beheer van de 
openbare ruimte, waaronder reinigingstaken voor haar deelnemers. De 
organisatie voert de taken voor de deelnemende gemeenten uit via basistaken en 
additionele taken. De basistaken zijn verplicht voor alle deelnemende gemeenten, 
de additionele taken zijn op basis van de eigen keuze van de deelnemers.   

Deelnemende 
partijen 

De gemeenten Baarn, Bunnik, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist.   

Bestuurder(s) Dagelijks bestuur: R. Luca 
Algemeen bestuur: R. Luca (plv. J. Varkevisser) 

Financieel 
belang 

Bijdrage Zeist 2017 in totale begroting : € 5.520.000,-. Dat is een daling met  
€ 158.000,- t.o.v. de gewijzigde begroting 2015 (-0,9%) en een daling van  
€ 50.400,- t.o.v. het werkelijke resultaat 2015 (-0,3%). 
Het aandeel van Zeist in het totaal van de geraamde omzet van de deelnemers 
aan RMN bedraagt 24,3%, dit was op basis van oorspronkelijke begroting 2016 
31,2%. Ons aandeel neemt af als gevolg van de additionele taken die IJsselstein 
en Bunnik hebben ingebracht per 1 januari 2016. 

Financiële 
ontwikkeling 

Na jaren van kosten vermindering als gevolg van efficiëntie en succesvolle 
aanbestedingen en bedrijfsvoering zijn in 2015 de kosten voor de deelnemers en 
inwoners als gevolg van door het Rijk genomen belastingmaatregelen 
(verbrandingsbelasting en verhoging stortbelasting) gestegen. De huidige 
verwachting is dat na 2018 het huidige aanbestedingsresultaat van het 
huishoudelijk restafval niet zal kunnen worden geëvenaard (inkoop via de GR 
AVU). Dit betekent dat het ook uit financieel oogpunt van groot belang is dat het in 
2016 door de raad vastgestelde Gemeentelijk Afvalstoffenplan-5  (GAP-5) gericht 
op verdere afvalscheiding- en afvalpreventie wordt uitgevoerd.  
 
De in januari 2016 gestarte PMD inzameling is succesvol en laat in positieve zin 
een forse stijging van de gescheiden inzameling van plastic/kunststof, tot en met 
juni 2016 verdubbeling t.o.v. van 2015.    

Vermogen Eigen vermogen 
31/12/2014    € 2.319.300 
31/12/2015    € 1.834.200 

Vreemd vermogen 
31/12/2014    € 9.844.900  
31/12/2015    €11.379.700 

Financieel 
resultaat 2014 

Positief resultaat van € 502.100, waarvan een deel is bestemd en een deel is 
uitgekeerd aan de deelnemers (tot. € 244.100). Voor Zeist was dit een bedrag van 
€ 78.500.  

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Strategienota: 
Verbreding van het takenpakket door onderscheid tussen de basistaken (afval en 
straatreiniging) en toevoeging van additionele taken (beheer openbare ruimte) per 
2016. Daarnaast gecontroleerde en gefaseerde groei door mogelijke toetreding 
van nieuwe deelnemers tot een maximum van 140.000 huisaansluitingen. RMN 
heeft nu circa 100.000 huisaansluitingen. Gegadigden zijn Montfoort, Wijk bij 
Duurstede en Houten. 

Risico’s Er is sprake van afnemende invloed bij toetreding nieuwe deelnemers. 
Voor de RMN betekent toename van taken en deelnemers ook toename van span 
of control. RMN beschikt over een gelimiteerde algemene reserve (€ 1,25 mln), 
die kan worden ingezet als weerstandsvermogen en daarnaast enkele 
bestemmingsreserves.  
De deelnemende gemeenten hebben naar rato van de ingebrachte omzet, 
exclusief de verwerkingskosten, recht op een aandeel in de algemene reserve. 
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Naam Veiligheidsregio Utrecht (VRU)  

Vestiging Utrecht 

Doel Op basis van een regionaal risicoprofiel in gezamenlijkheid zorg dragen voor het 
bevorderen van de fysieke veiligheid. Kerntaken daarbij vormen:  
- Het bijhouden van een actueel beeld van de risico’s 
- Risicobeheersing, proactief en preventief voorkomen en beperken van risico’s  
- Crisisbeheersing, het beperken van de gevolgen 
- Risico- en crisiscommunicatie  
- Incidentenbestrijding, het instellen en in standhouden brandweer en GHOR  
- Instandhouding regionale meldkamer  

Deelnemende 
partijen 

Alle 26 Utrechtse gemeenten. 

Bestuurder(s) Algemeen bestuur: Burgemeester J.J.L.M.Janssen 

Financieel 
belang 

Bijdrage 2015 € 3.780.314 
Bijdrage 2016 € 3.802.000  

Financiële 
ontwikkeling 

Het algemeen bestuur VRU heeft in 2013 besloten tot een bezuiniging van in 
totaal 8% op de gemeentelijke bijdrage. Deze taakstelling mag gefaseerd 
ingevoerd worden en dient vanaf 2018 structureel gerealiseerd te zijn. Na het 
realiseren hiervan heeft de VRU sinds de regionalisering een besparing van 21% 
op de gemeentelijke bijdrage bereikt. 
In juli 2014 heeft het algemeen bestuur VRU besloten gebruik te maken van een 
nieuwe gemeentelijke bijdrageregeling. Herijking van het BDuR en het sub cluster 
Brandweer en Rampenbeheersing (gemeentefonds) op basis van nieuwe 
ijkpuntscores maakt dat de gemeentelijke bijdrage voor Zeist in 2017 naar 
beneden bijgesteld wordt. 
De VRU zal in het kader van Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 voor de 
gemeenten de lokale crisis-functionarissen opleiden-trainen-oefenen. Het betreft 
een niet wettelijke taak voor de VRU vandaar dat de middelen die hiervoor nodig 
zijn, op basis van de VRU-financiering systematiek, overgedragen worden aan de 
VRU. 
De jeugdbrandweer zal vanaf 2017 in solidariteit door alle deelnemende 
gemeenten gefinancierd worden op basis van een collectieve bijdrage die wordt 
bepaald vanuit de VRU-financieringssystematiek. Daarmee vervalt de maatwerk-
vergoeding, voortvloeiende uit de taakuitvoeringsovereenkomst voor Zeist. 

Vermogen 
 

Eigen vermogen 
31/12/2014   € 5.408 000 
31/12/2015   € 6.587.000 

Vreemd vermogen (incl overlopende passiva) 
31/12/2014   € 45.013.000 
31/12/2015   € 51.287.000 

Financieel 
resultaat 2015 

€ 1.749.000, volledig bestemd. 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Het beleidsplan VRU 2016-2019 is vastgesteld in 2016. Hierin staan de 
belangrijkste beleidsrichtingen voor de komende jaren. Het accent wordt gelegd 
op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de inwoners. Daarnaast werkt 
VRU per jaar aan taakuitvoeringsovereenkomsten per gemeente. Hier komen de 
aanvullende taken in te staan die de gemeente af wilt nemen. Het project 
repressieve huisvesting heeft nog niet geleid tot bestuurlijke besluitvorming. Dit zal 
naar verwachting eind 2016 plaatsvinden. 
De samenwerking met de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Flevoland 
wordt geïntensiveerd. De drie regio’s willen toewerken naar samenwerking op het 
gebied van gezamenlijk uniform inkoopbeleid, de brandweerprocessen, 
crisisbeheersing en rampenbestrijding. 
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Naam Veiligheidsregio Utrecht (VRU)  

Vestiging Utrecht 

Risico’s Er is een besluit tot gemeentelijke herindeling voor de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden. Het is nog niet duidelijk tot welke veiligheidsregio deze nieuwe 
gemeente gaat behoren en welke begrotingseffecten dit met zich meebrengt. 
De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt zal de taken 
van de VRU veranderen en verschuiven. De klassieke adviestaak in de sfeer van 
(brand)veiligheid verandert en de toezicht rol wordt groter. 
Bestuurlijke besluitvorming over het project repressieve huisvesting kan 
consequenties hebben voor de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Ook worden 
er extra kosten voorzien om de post Den Dolder te verbouwen. Dit om weer te 
voldoen aan de functionele en/of technische normen van de VRU.  

 
Naam Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) (opgeheven per 

1/1/17) 
Vestiging Bunnik 
Doel Dit openbare lichaam had tot taak de deelnemende gemeenten van advies te 

dienen inzake de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de 
welstandszorg, het landschap- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, 
alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid. 

Deelnemende 
partijen 

De gemeenten: Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Lopik, 
Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, 
Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij 
Duurstede, IJsselstein en Zeist. Daarnaast namen Blaricum en Laren op 
contractbasis diensten af.  

Bestuurder(s) Algemeen bestuur: S. Jansen (plv. J. Varkevisser) 

Financieel 
belang 

De WMMN bracht voor uitgebrachte adviezen een tarief aan de betreffende 
gemeente in rekening. Deze werd rechtstreeks, via de leges, doorbelast aan de 
aanvrager van de vergunning op basis van de gehanteerde bouwkostentabel die 
jaarlijks in de begroting van WMMN wordt vastgesteld. 
Daarnaast brengt WMMN voor monumentenadvisering, second opinions, 
bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen, behandeling bezwaarschriften, etc., 
kosten in rekening op basis van door het bestuur vastgesteld uurtarief. 
 
In rekening gebrachte adviezen aan gemeente Zeist in 2015: € 65.735,-  

Financiële 
ontwikkeling 

Naar aanleiding van het voorzichtige herstel van de economie en bouwmarkt is er 
sinds 2014 een voorzichtig positieve financiële trend te zien die zich heeft 
voortgezet in 2015. 
De omzet 2015 bedroeg in totaal € 869.508,-, met een positief resultaat van  
€ 83.554,-. Dit is toegevoegd aan de reserves met als oogmerk de opheffing per 1 
januari 2017 en het opmaken van de financiële eindafrekening in het voorjaar van 
2017.  
 
Naast de bouwkostentabel hanteert WMMN per 1 januari 2016 een tarief van  
€110,- per uur voor monumentenadvisering, second opinions, bestemmingsplan- 
nen, beeldkwaliteitsplannen en behandeling bezwaarschriften, etc. 
Principe-,reclame- en handhavingsadviezen kosten € 65,- per uur.  

Vermogen Eigen vermogen 
31/12/2014    € 561.913 
31/12/2015    € 645.468 (JR 2015) 

Vreemd vermogen 
31/12/2014    € 350.611  
31/12/2015    € 328.943 (JR2015) 

Financieel 
resultaat 2014 

€ 83.554 (voor bestemming naar reserves)  
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Naam Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) (opgeheven per 
1/1/17) 

Vestiging Bunnik 
Inhoudelijke 
ontwikkeling 

De regeling wordt per 1 januari 2017 opgeheven. De werkzaamheden en het 
personeel van de WMMN zijn ondergebracht in de nieuw opgerichte Stichting 
MooiSticht waarin samengewerkt wordt met Landschap Erfgoed Utrecht. De 
huidige deelnemers van de WMMN nemen door middel van het sluiten van  
dienstverleningsovereenkomsten de werkzaamheden die zij eerder van WMMN 
afnamen nu van deze stichting af. Om voor een stabiele opstart van MooiSticht 
zorg te dragen en te zorgen dat de Stichting op eigen benen kan staan wordt 
uitgegaan van een DVO voor 5 jaar. Daarna zijn de voormalige deelnemers aan 
WMMN vrij om zonder verplichting / afkoop tot opzegging van de DVO te komen. 
 

Risico’s Na 1 januari 2017 houdt WMMN op te bestaan. Daarmee zijn er dan na 1 januari 
geen nieuwe eigenaar/deelnemers risico’s meer voor Zeist vanuit WMMN. Wel 
geldt dat we als “latende” deelnemer aan WMMN verantwoordelijk blijven voor 
aanspraken op oude wachtgeldregelingen op het moment dat MooiSticht daar 
richting het voormalig WMMN personeel niet aan kan voldoen.  
In principe wordt dit echter opgevangen door na 1 januari 2017 (een deel van) het 
eigen vermogen van WMMN over te laten gaan naar MooiSticht als 
bestemmingsfonds om de risico’s af te dekken en door de langjarige DVO’s, 
gericht op een stabiele bedrijfsvoering en langjarige zekerheid over de omzet voor 
MooiSticht.   

 

3.4.3 Privaatrechtelijke regelingen 

 
Net als een GR zijn de onderstaande privaatrechtelijke regelingen nauw verweven met de gemeente. 
Ook hier is de gemeente zowel klant als mede-eigenaar. 
 

Naam Coöperatie ParkeerService u.a. (CPS) 

Vestiging Amersfoort 

Doel Het adviseren over en leveren van diensten voor garagebeheer, straat parkeer 
beheer en straat parkeer handhaving binnen het geografisch werkgebied van de 
leden. Tevens kan zij andere belangen op het gebied van parkeren van haar leden 
behartigen.     

Deelnemende 
partijen 

Gemeenten Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Barneveld, Deventer, 
Dordrecht, Gorinchem, Hilversum, Hoogeveen, IJsselstein, Lelystad, Nieuwegein, 
Parkeren Amersfoort BV,  Nijkerk, Woerden, Zandvoort en Zeist. 
Dit brengt het aantal deelnemende partijen per 2016 op 17. 

Bestuurder(s) Wethouder Verkeer R. Luca is stemgerechtigd lid in de Algemene 
Ledenvergadering.   

Financieel Op basis van Dienstverleningsovereenkomst en af te nemen parkeerproducten 
vindt betaling plaats. 
De Coöperatie heeft geen winstoogmerk en de leden zijn niet aansprakelijk voor 
de financiële resultaten van de Coöperatie.  
Kosten Zeist 2015: ongeveer  € 320.000 
Kosten Zeist 2016: ongeveer  € 310.000 

Financiële 
ontwikkeling 

Door uitbreiding van het aantal leden, verdergaande digitalisering en maatregelen 
op het vlak van duurzaamheid valt mogelijk efficiency en kostenbesparing te 
realiseren. De tarieven voor de afname van producten zijn in 2016 vergelijkbaar 
met 2015.  

Vermogen Eigen vermogen 
1/1/2015:    € 1.296.000 
31/12/2015:  € 1.097.000 

Vreemd vermogen 
1/1/2015:    € 2.874.000 
31/12/2015:  € 2.333.000 

Financieel 
resultaat 2015 

In 2015 is een verlies gerealiseerd van € 200.000.  
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Naam Coöperatie ParkeerService u.a. (CPS) 

Vestiging Amersfoort 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Coöperatie ParkeerService is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het 
parkeren met behulp van digitalisering nóg makkelijker te maken. Zowel voor de 
leden (efficiënte handhaving) als voor automobilisten (makkelijk betalen). 
Daarnaast is de Coöperatie voornemens duurzaamheidbeleid steeds verder in de 
bedrijfsvoering te integreren.  
In 2016 zijn geen nieuwe producten bij ParkeerService belegd.  

Risico’s Te snelle groei en als gevolg daarvan achterblijvende c.q. stagnerende 
dienstverlening en financiële verantwoording. 

 
Naam Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch BV (WOM) 

Vestiging Zeist 

Doel Herontwikkeling van de wijk Kerckebosch. In een omgeving van heide en bos 
worden sociale huurwoningen, koopwoningen in diverse prijsklassen, alsmede 
vrije kavels gerealiseerd. Hiertoe worden versleten sociale huurflats afgebroken. 
Tevens worden bijbehorende voorzieningen, een MFA en een Brede school 
gerealiseerd. De gemeente Zeist en de woningbouwvereniging De Seyster Veste 
hebben voor de uitvoering een vennootschap opgericht: de 
Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch BV (WOM). 

Deelnemende 
partijen 

Gemeente Zeist en woningbouwvereniging De Seyster Veste zijn elk voor 50% 
aandeelhouder van de WOM en als zodanig vertegenwoordigd in een AVA. De 
WOM-directeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
realisatieovereenkomst. In het directieoverleg wordt de onderlinge afstemming 
tussen de partijen gecoördineerd. 
De directeur legt verantwoording af aan de Stuurgroep van de WOM voor het 
taakveld grondexploitatie alsmede de afstemming en voortgang van de gehele 
wijkvernieuwing. De stuurgroep komt maandelijks bij elkaar. Binnen de stuurgroep 
vindt ook afstemming plaats over communicatie om zo eenduidig de buurt en de 
achterban (gemeenteraad) te kunnen informeren. De stuurgroep bestaat uit de 
projectwethouder Kerckebosch en de directeur van Seyster Veste die per 
toerbeurt het voorzitterschap op zich nemen, de projectdirecteur, secretaris van de 
stuurgroep, en de projectleiders van gemeente en Seyster Veste. De stuurgroep is 
beleidsmatig en inhoudelijk verantwoordelijk terwijl de aandeelhoudersvergadering 
stuurt en toetst op de financiële kaders van het project. 

Bestuurder(s) Projectwethouder M. Fluitman (lid Stuurgroep) 
Financieel wethouder J. Varkevisser (stemgerechtigd lid AVA) 

Financieel 
belang 

Voor het project Kerckebosch is een grondexploitatie opgesteld. De gemeente 
Zeist en Seyster Veste hebben gronden en opstallen ingebracht. Om de gemeente 
en Seyster Veste in staat te stellen hun verantwoordelijkheden uit te kunnen 
voeren zal de grondexploitatie een positief resultaat moeten halen. De WOM is in 
deze een organisatie die stuurt op financieel resultaat en cash flow om zo beide 
aandeelhouders in staat te stellen hun taken en verantwoordelijkheden te kunnen 
uitvoeren. 
De WOM is verantwoordelijk voor de grondexploitatie (verwerving, sloop, 
bouw/woonrijp maken en uitgifte gronden), de gemeente is verantwoordelijk voor 
zowel de uitvoering als de bekostiging van het sociaal maatschappelijk 
programma en Seyster Veste is verantwoordelijk voor de realisatie van minimaal 
400 woningen in de sociale sector en uitvoering en bekostiging van het sociaal 
statuut. 
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Naam Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch BV (WOM) 

Vestiging Zeist 

Financiële 
ontwikkeling 

De in 2014 ingezette positieve tendens op de woningmarkt heeft in 2015 
geresulteerd in een totale verkoop / verhuur van de gerealiseerde woningen in 
Kerckebosch: 116 zorgwoningen, 400 sociale huurwoningen, 20 middeldure huur 
appartementen, 130 goedkopere koopwoningen in de vrije sector, 100 
koopwoningen in de middeldure vrije sector, 100 koopwoningen in de dure sector 
en zijn er 62 vrije kavels verkocht. MFA Het Binnenbos is grotendeels in gebruik 
genomen. 
Dankzij de vergoeding die in de overeenkomsten met marktpartijen is opgenomen 
voor onder meer communicatie, PR en planologische wijzigingen, zijn de 
plankosten binnen de marges van begroting gebleven. 
De WOM heeft 2015 afgesloten met een positievere balans dan in 2014 was 
voorzien. Hierdoor is het mogelijk gebleken om eind 2015 vervroegd alle leningen 
af te lossen richting beide aandeelhouders. . 

Vermogen Eigen vermogen 
1/1/2015    € 18.000 
31/12/2015  € 18.000 

Vreemd vermogen 
1/1/2015    €   7.498.227 
31/12/2015  € 17.496.504 

Financieel 
resultaat 2015 

€ 0 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

De ontwikkelingen in Kerckebosch volgen elkaar snel op. Fase 1 is gerealiseerd 
en fase 2 is in uitvoering. Voor fase 3 is gestart met de planvorming. 
In 2016 is de verlenging van de samenwerkingsafspraken worden vastgelegd. 
In de loop 2016 zullen naast de verkoop van vrije kavels nog 36 zorgwoningen, 11 
appartementen, 8 twee-onder-een-kap woningen en 6 bosvilla’s worden 
gerealiseerd en zal de Brede School in gebruik worden genomen. 
In de laatste maanden van 2016 staat de sloop van in ieder geval 2 flats op de 
planning. (De sloop van een derde flat zal uiterlijk januari 2017 moeten 
geschieden.) Ook zal de bouw van de eerste woningen van fase 4 eind 2016 
starten. De planning is nog steeds om het totale project in 2021 op te leveren. 

Risico’s De vastgoed ontwikkelingsrisico’s van de sociale woningbouw liggen bij Seyster 
Veste en bij projectontwikkelaars voor de koopwoningen. 
De publiekrechtelijke en politieke risico’s liggen bij de gemeente Zeist.  
De grondkosten/opbrengstenrisico’s liggen bij de WOM. 
Tekorten op de grondexploitatie komen 50% voor rekening van de gemeente en 
50% voor rekening van Seyster Veste. 

 

3.4.4 Stichtingen 

 
Hieronder staan de (onderwijs)stichtingen genoemd waar nog een bestuurlijke relatie mee bestaat. 
Daarnaast de stichtingen met de grootste subsidierelaties (vanaf € 0,75 mln.). Alhoewel we als 
gemeente geen verantwoordelijkheid dragen voor deze laatste stichtingen (de subsidierelaties), 
worden ze genoemd vanwege het maatschappelijke belang dat deze stichtingen behartigen. 
 

Naam Stichting MeanderOmnium 

Doel De Stichting MeanderOmnium heeft als missie: "Elke dag opnieuw zorgen wij 
ervoor dat mensen kunnen én willen meedoen." MeanderOmnium stimuleert 
zelfredzaamheid en sociale samenhang en verhoogt deelname aan de 
samenleving. Om dit te ondersteunen biedt zij passende diensten aan en gaat 
daarbij uit van ieders eigen kracht. 

Financieel Behalve een budgetsubsidie verstrekt de gemeente diverse prestatiesubsidies. 
Bijdrage Zeist 2015:   € 3.855.699 
Bijdrage Zeist 2016:   € 3.917.051 
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Naam Stichting MeanderOmnium 

Financiële 
ontwikkeling 

MeanderOmnium heeft 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 179.000. 
 
Dit bedrag is hoger dan het licht positieve resultaat over 2014 van € 863. Het 
positieve resultaat 2015 is aanzienlijk vanwege de huurcorrectie van De Koppeling 
(met terugwerkende kracht 2013) en door het vrijvallen van nog openstaande 
overdrachtsbelasting ad € 55.000. Dit zijn incidentele baten. Voor de langere 
termijn is nog onzeker op welke wijze en voor welke doelstellingen de gemeente 
MeanderOmnium blijft financieren. 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Vanaf 2014 is de organisatie van MeanderOmnium omgevormd naar een 
buurtgerichte organisatie, met een centraal expertisecentrum/ buurt overstijgende 
diensten. Ter ondersteuning van het buurtgericht werken is het begrip “vitale buurt’ 
geïntroduceerd en is aan dit begrip inhoud gegeven. 
De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen een grote flexibiliteit en 
ontwikkelvermogen van MeanderOmnium. In 2015 zijn MeanderOmnium en de 
gemeente een gezamenlijk traject gestart om andersoortige afspraken te maken 
over inhoud en financiering. Dat heeft ertoe geleid dat de dienstverlening in 
clusters is onderscheiden, dat is gestart met het maken van kostprijsberekeningen 
per cluster en dat afspraken zijn gemaakt over de inzet van het sociaal werk 
a.d.h.v. gezamenlijk geformuleerde maatschappelijke opgaven per wijk. We 
streven ernaar in 2017 te komen tot andere manieren van afspraken maken en 
financieren (vanaf 2018), die meer passen bij de huidige tijd. 

Risico’s Het risico bestaat dat de gemeente, als grootste financier van de stichting, uit 
maatschappelijk oogpunt, het meeste zal moeten bijspringen in het geval de 
stichting in financiële problemen zou komen.  

 
Naam Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland “WereldKidz” 

Doel De Stichting is per 1 januari 2005 opgericht en heeft ten doel het geven van 
openbaar onderwijs. De stichting omvat 24 scholen.  

Deelnemende 
partijen 

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Stichtse Vecht 
en Zeist. 

Bestuurder(s) De leden van de raad van toezicht worden op bindende voordracht van de raad 
van toezicht door de gemeenteraden benoemd.  

Financieel De gemeente heeft geen direct financieel belang in de stichting. De 
rijksvergoedingen worden door de stichting zelf ontvangen en zij doet ook haar 
eigen uitgaven. Jaarlijks biedt het college van bestuur de jaarrekening en 
begroting ter goedkeuring aan de gemeenteraden. 

Financiële 
ontwikkeling 

De liquiditeit van WereldKidz is sterk gestegen waardoor er thans weer sprake is 
van een stabiele financiële positie. 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

In 2015 is er veel aandacht geweest voor het ontwikkelen van het strategisch 
beleid. Ouders en medewerkers zijn uitgenodigd om hierover mee te praten. 
Alle scholen bieden passend onderwijs, afgestemd op de ontwikkeling van elke 
leerling. Op vier locaties wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. 

Risico’s De gemeente heeft een verplichting tot het aanbieden van voldoende, kwalitatief 
goed openbaar onderwijs. De financiële positie van WereldKidz is ten opzichte 
van 2013 en 2014 sterk verbeterd. Grote financiële tegenvallers kunnen leiden tot 
een beroep op de gemeente(n) voor steun. 

 
Naam Stichting Openbare Scholengemeenschap Schoonoord 
Doel De Stichting is per 1 januari 2009 opgericht en biedt een volledig aanbod aan 

openbaar voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht. De Stichting is 
ontstaan uit de verzelfstandiging van de gemeentelijke OSG Schoonoord, die tot 1 
januari 2009 volledig onder het bevoegd gezag van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Zeist viel. 

Deelnemende 
partijen 

OSG Schoonoord heeft vestigingen in de gemeenten Zeist en Utrechtse 
Heuvelrug. 
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Naam Stichting Openbare Scholengemeenschap Schoonoord 
Bestuurder(s) In het kader van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ is in juni 2011 de 

bestuursvorm gewijzigd en is het raad van toezichtmodel ingevoerd. Hiermee is de 
scheiding van bestuur en toezicht binnen de stichting een feit. De leden van de 
raad van toezicht worden op bindende voordracht van de raad van toezicht door 
de gemeenteraden benoemd. 

Financieel De gemeente heeft geen rechtstreeks financieel belang meer in de stichting. De 
rijksvergoedingen worden door de stichting zelf ontvangen en zij doet ook haar 
eigen uitgaven.  
De gemeenteraad blijft wel de bevoegdheid behouden om, in geval van ernstige 
taakverwaarlozing door de directeur/bestuurder of functioneren in strijd met de 
wet, zelf in het bestuur te voorzien en zo nodig de stichting te ontbinden. 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

De implementatie van het in de afgelopen jaren ontwikkelde van kwaliteitsbeleid 
loopt. Speerpunten zijn verdere verbetering van het rendement met het oog op het 
behalen van het predicaat ‘excellent’ voor alle scholen/afdelingen van 
Schoonoord; verdere positieversterking en professionalisering van het personeel; 
verbetering van de doorgaande leerlijnen (basisonderwijs naar ROC); versterkte 
profilering van de drie OSG scholen. 

Risico’s In het geval OSG Schoonoord af zou stevenen op een faillissement, is de 
gemeente waar de hoofdvestiging zich bevindt primair verantwoordelijk voor het 
afwenden van een faillissement, vanwege de zorgplicht voor het openbaar 
onderwijs. Gelet op de financiële positie van OSG Schoonoord is het financieel 
risico gering. 

 
Naam Stichting Regiocultuurcentrum Idea 

Doel Het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorziening in de ruimste zin van het 
woord. De organisatie is in transformatie naar een positionering als een 
vernieuwde bibliotheek. 

Financieel Verstrekking exploitatiesubsidie (inclusief huisvesting Klinker en detachering). 
Bijdrage Zeist 2015:           € 1.591.561,- 
Bijdrage Zeist 2016:           € 1.573.903,- 

Financiële 
ontwikkeling 

Geen bijzonderheden. Er lijken geen grote financiële wijzigingen in de subsidiëring 
op stapel bij de andere gemeenten in de regio, die een negatieve invloed kunnen 
hebben op de exploitatie in Zeist. 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

De bibliotheken in Nederland herpositioneren zich in toenemende mate op het in 
de breedte bevorderen van taal- en digitale vaardigheden. Naast uitleen (collectie) 
vormen daarmee ook in Zeist informatie en ontmoeting (Klinker) en projectmatig 
werken (met oa Bibliotheek op School, Taalhuis) belangrijke schakels in de 
transformatie naar de nieuwe positionering.  

Risico’s Het risico bestaat dat de gemeente, als grootste financier van de stichting, uit 
maatschappelijk oogpunt, het meeste zal moeten bijspringen in het geval de 
stichting in financiële problemen zou komen.  

 
Naam Stichting Zeister Muziekschool (2015)  

Stichting KunstenHuis De Bilt – Zeist (2016) 

Doel De stichting heeft als belangrijkste doel het verzorgen van cursorisch onderwijs op 
het gebied van beeldende-, theater-, muziek- en danskunst en cultuureducatief 
aanbod voor BO (Netwerk Cultuureducatie). Daarnaast verzorgt men projecten 
(scholen BO en VO), maatwerk (bedrijven en particulieren), verhuur (kunst- en 
cultuur gerelateerde activiteiten), facilitaire ondersteuning 
(amateurgezelschappen) en eigen activiteiten (voorstellingen, presentaties).  

Financieel Bijdrage Zeist exploitatiesubsidie 2015 € 970.897,- (inclusief huisvesting Klinker) 
(€ 736.210,- Muziekschool + € 234.687,- KunstenHuis) 
Bijdrage Zeist 2016:   € 905.283,- 

Financiële 
ontwikkeling 

Vanaf 2013 is voorgesorteerd op de fusie Muziekschool en KunstenHuis per 
01/01/2016. Door effectuering van een bezuinigingsdoelstelling van € 70.000 
(fusiepartners tezamen) is de toekenning voor 2016 lager dan over het totaal over 
2015.  
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Naam Stichting Zeister Muziekschool (2015)  
Stichting KunstenHuis De Bilt – Zeist (2016) 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Het fusietraject is in 2015 doorgezet en afgerond. Na het ondertekenen van een 
vaststellingsovereenkomst tussen Muziekschool en Kunstenhuis medio 2015 is de 
fusie per 01/01/2016 definitief. 2016 stond in het teken van de integratie van het 
muziekonderwijs.  

Risico’s Het risico bestaat dat de gemeente, als grootste financier van de stichting, uit 
maatschappelijk oogpunt, het meeste zal moeten bijspringen in het geval de 
stichting in financiële problemen zou komen.  

 

3.4.5 Overige samenwerkingsvormen 

 
In dit deel een overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden, die niet onder de 
bovenstaande categorieën vallen. Het gaat hier vooral om bestuurlijke samenwerkingsvormen. 
 

Naam Fonds Hart van de Heuvelrug (Provinciale Bestuurscommissie) 

Doel Het programma Hart van de Heuvelrug is een samenwerking op projectbasis 
tussen verschillende partijen om samen te komen tot een herinrichtingsplan 
gericht op het door uitruil van “rood” en “groen” versterken van de 
landschappelijke en ecologische waarden in het centrum van de Heuvelrug en het 
tegelijkertijd bereiken van een vernieuwing van een aantal instellingsterreinen en 
een bijdrage leveren aan de woningbouw. 
In het kader van het programma Hart van de Heuvelrug is door de provincie een 
beheerfonds ingesteld. Het specifieke doel van het fonds is om financiële 
verevening van rode en groene projecten mogelijk te maken. Financiële 
overschotten vanuit een cluster kunnen opnieuw worden aangewend voor groene 
projecten uit andere clusters. Het resultaat van verevening kan ook negatief zijn.  
Gebaseerd op de vastgestelde afsprakenkaders (eind 2013) is in juni 2015 een 
nieuw Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ondertekend door de 3 partijen. In dit 
SOK staan de rode en groene projecten en de financieringsafspraken voor de 
komende 10 jaar.  

Deelnemende 
partijen 

Gemeenten Soest en Zeist en de provincie Utrecht  

Bestuurder(s) Portefeuillehouder Hart van de Heuvelrug S. Jansen  

Financieel De totale kosten voor het programma Hart van de Heuvelrug zijn opgenomen 
binnen de mastergrondexploitatie Hart van de Heuvelrug. Over de 
onderscheiden individuele projecten binnen het programma zijn in de SOK 
financiële afspraken opgenomen. 

Financiële 
ontwikkeling 

De financiële bijdrage van de gemeente Zeist aan het programma blijft 
gehandhaafd op € 3 miljoen, te realiseren via het project Huis ter Heide West.   

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Binnen het programma Hart van de Heuvelrug voert Zeist zelf de grondexploitatie 
van Huis ter Heide West. Momenteel wordt gestart met de 
bestemmingsplanprocedure. Daarnaast is Zeist procestrekker om te komen tot 
een Gebiedsvisie Den Dolder Noordoost. In een interactief proces wordt samen 
met Altrecht (Willem Arntzhoeve) en Reinaerde (Dennendal) een nieuw 
toekomstbeeld opgesteld (2e helft 2016) voor het hele gebied.  
Vermeldenswaard is verder het project herinrichting vliegbasis Soesterberg. Ook 
hiervoor is in juni 2015 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 
Hierin zijn ook de afspraken vastgelegd voor de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie. Deze opbrengsten zijn nodig om de kosten van opening en 
inrichting van het park terug te verdienen en de verdere opbrengsten zijn voor het 
project Hart van de Heuvelrug bestemd. 
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Naam Fonds Hart van de Heuvelrug (Provinciale Bestuurscommissie) 

Risico’s Het risico voor de gemeente Zeist is beperkt. Er is een vaste bijdrage aan het 
programma Hart van de Heuvelrug, vanuit de exploitatie Vliegbasis, van € 10 
miljoen afgesproken. Indien er grotere tekorten in het programma Hart van 
Heuvelrug zijn, zijn deze voor de provincie. In de exploitatie Vliegbasis wordt deze 
bijdrage door de opbrengsten van de rode projecten terug verdiend. Indien de 
opbrengsten niet gehaald worden dan is de afspraak dat de gemeenten Zeist en 
Soest delen in het risico, elk voor 1/3, voor tekorten die ontstaan als de netto 
opbrengst lager wordt dan 28 miljoen. Waarmee er een buffer is van ca. 6/7 
miljoen voordat Zeist meedeelt in het risico.  

 
Naam U10 
Doel Doel van deze samenwerking is het samen verkennen van gemeenschappelijke 

onderwerpen en belangen en op basis hiervan gemeenschappelijke ambities 
formuleren en gezamenlijk activiteiten ondernemen. 
De samenwerking in de Utrechtse regio is primair gericht op de volgende 
werkvelden: economie, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, sociaal domein, 
energietransitie/duurzaamheid, verkeer en vervoer. Desgewenst kan ook op 
andere terreinen gemeentelijke samenwerking worden aangegaan. 

Deelnemende 
partijen 

De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, 
Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist. 

Bestuurder(s) De U10 is geen bestuursorgaan. Alle B&W-leden zijn actief aan de verschillende 
(inhoudelijke) bestuurstafels. Formele besluiten worden er niet genomen. Dit is 
aan de verschillende colleges en gemeenteraden. 

Financieel 2016: € 1,50 per inwoner.  
2017: verwachting € 1,50 per inwoner. Hierover moet nog besluitvorming 
plaatsvinden.  

Financiële 
ontwikkeling 

De inwonerbijdrage is vastgesteld op basis van de eerdere BRU-begroting. In 
2015 is daar (eveneens vanuit de BRU-begroting) €0,30 bijgekomen voor de 
nieuwe bestuurstafel Mobiliteit. 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Belangrijke ontwikkelingen voor de U10 zijn de verdere uitwerking van de Agenda 
Stad met de citydeals naar de stadsregio en de ontwikkeling van het Utrecht 
Science Park. In 2017 wordt een eerste evaluatie uitgevoerd op het 
samenwerkingsverband U10. 

Risico’s Risico’s zijn beperkt. U10 is geen uitvoeringsorgaan met (grote) budgetten of 
uitgebreid ambtelijk apparaat. Het grootste risico is in feite dat de samenwerking 
niet oplevert wat de deelnemende partijen ervan hopen en dat daardoor dit 
netwerk doodbloedt. 
 

3.4.6 Deelnemingen 

 
Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang, is de Gemeente Zeist ook in het bezit 
van de aandelen in enkele vennootschappen (deelnemingen). 
 

Naam Aandelenbezit NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag 

Doel Het aanbieden van financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, 
betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren voor overheden en 
instellingen met een maatschappelijk belang, tegen zo laag mogelijke kosten. 

Deelnemende 
partijen 

De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de 
aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een 
waterschap. 

Bestuurder(s) - 

Financieel Eigen vermogen BNG Bank per 31-12-2015: €    3.739.000.000  
                                   (exclusief hybride kapitaal) 
Vreemd vermogen per 31-12-2015:        € 145.772.000.000 
Aandelenbezit Zeist per 31-12-2015: 192.075 aandelen (0,345% van het totaal) 
Dividend Zeist over 2015:               € 195.916,50  (€ 1,02 per aandeel) 
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Naam Aandelenbezit NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Den Haag 

Financiële 
ontwikkeling 

BNG Bank is aangemerkt als nationaal systeemrelevante bank. De bank verwacht 
de komende jaren te voldoen aan de daarvoor geldende eisen. De bank krijgt  
overigens geen aanvullende eisen opgelegd vanwege haar lage risicoprofiel. 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Veel kernklanten van de bank zijn in het huidige economische klimaat terug-
houdend met nieuwe investeringen. Wel vindt veelvuldig herfinanciering van 
bestaande schulden plaats. 

Risico’s De bedrijfslasten nemen toe door de kosten van het Europese toezicht. 
 

Naam Aandelenbezit Biga B.V. 
Doel De arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

bevorderen, waaronder in het bijzonder mensen met een SW indicatie. 
Deelnemende 
partijen 

De gemeenten Bunnik (3,99%), De Bilt (13,20%), Wijk bij Duurstede (14,88%), 
Utrechtse Heuvelrug (22,10%) en Zeist (45,83%) 

Bestuurder(s) In 2016: S. Jansen 
Financieel De 5 regiogemeenten hebben per 1 januari 2016 de aandelen voor € 600.000 

overgenomen van de voorgaande aandeelhouders. Biga BV heeft over het jaar 
2015 een positief resultaat behaald van € 1,25 mln. Ook voor het jaar 2016 wordt 
een positief resultaat verwacht. De BV beschikt over een sterk eigen vermogen 
van € 5,3 mln die in liquide vorm wordt aangehouden. Hiermee is de solvabiliteit 
meer dan goed te noemen.  

Financiële 
ontwikkeling 

De financiële toekomst van de Biga ziet er nog positief uit. De kosten zijn laag 
(met name de indirecte) en de omzet is stabiel. Echter het Rijk bouwt jaarlijks (tot 
2020) de subsidie voor sw-ers af. De financiële uitdaging voor Biga is om deze 
afname financieel in de exploitatie op te vangen.  

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Doelstelling van de Biga is om de samenwerking tussen de vijf gemeenten, RWDI 
en andere samenwerkingspartners te versterken, zodat de uitvoering van de taken 
voortvloeiend uit de WSW en de Participatiewet efficiënt opgepakt worden in de 
regio. Biga Groep zal zich daarbij profileren als een “Social Enterprise” waarbij, 
voortbordurend op de WSW-populatie, mensen uit nieuwe doelgroepen vanuit de 
Participatiewet worden aangenomen waardoor een grotere groep mensen aan 
werk geholpen wordt. Verdergaande samenwerking met de RDWI is daarbij van 
groot belang omdat de RDWI de Biga van nieuwe instroom moet voorzien. Daarbij 
is in 2016 in samenwerking met de RDWI het project ‘klant in beeld’ gestart 
waarbij alle mensen die in de bijstand zitten gesproken gaan worden. De 
doelstelling is duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden van deze mensen en 
ze perspectief te bieden op een betaalde baan bij een werkgever of in een ander 
traject. Begin 2017 zal dit project afgerond worden.  

Risico’s De Biga heeft vacatures binnen de schoonmaak en groen. Omdat er geen 
instroom van nieuwe sw-ers is moeten de vacatures vanuit de participatiewet 
worden ingevuld. Als de vacatures niet tijdig worden ingevuld bestaat het risico dat 
contractuele verplichtingen niet nagekomen kunnen worden.     
De aanbestedingswetgeving is aangescherpt. Gevolg is dat gemeenten het werk 
niet automatisch kunnen voorbehouden aan SW-bedrijven. Hierdoor bestaat de 
kans dat de omzet vanuit gemeenten terugloopt. Er wordt gezocht naar 
mogelijkheden om het werk op een andere wijze te gunnen, een van de 
mogelijkheden is het bedrijf te splitsen. Dit zal in 2016/2017 zijn beslag krijgen.  
Indien er geen bijstelling komt van de rijkssubsidie zal de Biga op termijn niet 
meer in staat zijn om een positief resultaat te behalen. Het eigen vermogen zal 
voor de eerste jaren nog voldoende zijn om de verliezen op te vangen.  
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Naam Bezit certificaten van aandelen Stichting Administratiekantoor Dataland in 
de BV Dataland, Rotterdam 

Doel De Stichting Administratiekantoor Dataland BV heeft tot doel om aandelen in het 
kapitaal van de besloten vennootschap Dataland te houden. Daartoe heeft de 
stichting certificaten uitgegeven van de door haar gehouden aandelen. 
De missie van Dataland BV is het breed toegankelijk en beschikbaar maken van 
vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van 
gemeenten voor overheid, burgers en bedrijfsleven.  

Deelnemende 
partijen 

384 (van de 390) Nederlandse gemeenten. 

Bestuurder(s) - 
Financieel Eigen vermogen Dataland per 31-12-2015: €  948.912 

Vreemd vermogen per 31-12-2015:       €  485.214 
Certificatenbezit Zeist 31-12-2015: 30.000 certificaten met een nominale waarde 
van € 0,10 per certificaat =  €  3.000 
Uitkering over Zeist 2015:  geen 

Financiële 
ontwikkeling 

Het jaarlijkse financiële resultaat vertoont een positieve trend en het vreemd 
vermogen neemt af en zal binnen enkele jaren volledig zijn afgelost. 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Dataland groeit als het (geo) kenniscentrum dat zich inzet voor de kwaliteits-
verbetering van gemeentelijke bedrijfsprocessen en dienstverlening aan burgers 
en bedrijven. 

Risico’s Het financieel risico beperkt zich tot het in certificaten geïnvesteerde bedrag van  
€ 3.000.  

 
Naam Vitens N.V., Zwolle 

Doel Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. De belangrijkste 
activiteiten van Vitens N.V. zijn het oppompen van grondwater, het 
zuiveringsproces hiervan en de distributie van schoon water. 

Deelnemende 
partijen 

De aandelen van de N.V. worden voor 100% gehouden door gemeenten en 
provincies in het verzorgingsgebied van Vitens N.V.  

Bestuurder(s) - 
Financieel Eigen vermogen Vitens per 31-12-2015:  € 471.700.000 

Vreemd vermogen per 31-12-2015:      €     1.242.700 
Aandelenbezit Zeist per 31-12-2015: 60.035 aandelen (1,04% van het totaal) met 
een nominale waarde van € 1,- per aandeel. 
Dividend Zeist over 2015: € 229.934  (€ 3,83 per aandeel) 

Financiële 
ontwikkeling 

Uitgangspunt blijft het bieden van optimale leveringszekerheid tegen de laagst 
mogelijke kosten. 

Inhoudelijke 
ontwikkeling 

Vitens probeert naast betrouwbare drinkwaterleverancier, ook zichtbaar te zijn als 
maatschappelijke organisatie die via investeringen, publiekscampagnes en het  
politiek debat de waarde van water benadrukt. 

Risico’s - 
 

3.4.7 Inkooprelaties 

 
Inkoop valt niet onder de paragraaf verbonden partijen. Het afgelopen jaar is dit voor de grootste 
partijen wel gedaan in verband met de start van de decentralisaties in het sociaal domein. Per 2017 
valt dit weer volledig onder de normale processen rond inkoop.  
Zoals gepland is de Jeugdgezondheidszorg per 2016 overgegaan van Vitras naar de GGDrU. 
Hierdoor is de subsidie voor Vitras gedaald tot € 370.000,- en valt hiermee qua bedrag onder de grens 
voor opname in deze paragraaf. De resterende activiteiten van Vitras vallen onder inkoop en worden 
niet meer separaat opgevoerd.  
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3.5 Grondbeleid 
 
Deze paragraaf bevat een doorkijk in de achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van het 
Zeister grondbeleid en grondexploitaties. 
 

3.5.1  Strategisch grondbeleid 

 
Het ontwikkelingsperspectief Zeist 2030 kent een planningstermijn van ongeveer 15 jaar en een 
doorkijk over 25 tot 30 jaar. Het te voeren grondbeleid wordt afgestemd op de visies en doelstellingen 
zoals deze in het Ontwikkelingsperspectief zijn geformuleerd. De visie die in het 
Ontwikkelingsperspectief is verwoord, is ondermeer vertaald in een nieuw structuurplan, dat in 2010 
door de Raad is vastgesteld.  
 
De gemeente Zeist is terughoudend als het gaat om het innemen van strategische grondposities. In 
de huidige marktomstandigheden en de gewenste rol van de gemeente Zeist in gebiedsontwikkeling is 
het actief verwerven van posities niet meer de juiste methodiek. Gebiedsontwikkeling is bij uitstek een 
thema waarbij de verschillende belangen actief gekoppeld moeten worden zodat er een gezamenlijke 
en gedragen visie op de betreffende locatie ontstaat. De gemeente Zeist bepaalt deze visie niet maar 
organiseert het proces waarlangs deze visie tot stand komt.  In het afgelopen jaar is in nauw overleg 
met u en alle betrokkenen een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling ontwikkeld. 
Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS). 
 
Voor meer informatie over de individuele projecten verwijzen wij u naar de website, de betreffende 
begrotingsprogramma’s en het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2016. Daarnaast worden de 
grote projecten en grondexploitaties besproken in de financiële commissie van de gemeenteraad. 

3.5.2  Financieel kader 

 
Algemeen 
Met betrekking tot de aankoop van gronden/panden wordt een onderscheid gemaakt tussen 
“strategische aankopen” en aankopen die onder de categorie van een reguliere grondexploitatie zijn te 
rangschikken. 
 
Verwerving van vastgoed, zowel strategische als reguliere aankopen, zijn investeringen met 
economisch nut en mogen niet in één keer worden afgeschreven. Om te voldoen aan dit wettelijk 
kader is met ingang van de begroting 2012 de techniek van administreren aangepast. Daarvoor zijn 2 
mogelijkheden 
1. De Raad heeft of stelt gelijktijdig met de verwerving de grondexploitatie en de bijbehorende 

kredieten vast(-gesteld). In dit geval wordt de verwerving geactiveerd en wordt dit actief in zijn 
geheel als last meegenomen in de exploitatieberekening. 

2. De Raad stelt bij de verwerving eventueel een tijdelijk beheer programma vast. In dit geval worden 
de baten en lasten, w.o. de afschrijvingslasten, van tijdelijk beheer in de begroting, op de Verlies 
en Winstrekening, verwerkt. Het resultaat van deze baten en lasten wordt verrekend met het 
vastgoedfonds. Op dit onderdeel wordt, om te voldoen aan het wettelijk kader, de nota Reserves 
en voorzieningen bij de volgende wijziging aangepast. 

 
Ook is het mogelijk dat in het kader van een vooronderzoek uitgaven noodzakelijk zijn waarvan nog 
niet vaststaat dat deze door een toekomstige exploitatie worden terugverdiend. Indien dat laatste niet 
het geval is, worden deze investeringen ten laste van de reserve Zelfregulerende Projecten gebracht. 
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Bouwgrondexploitaties 
Voordat met de uitvoering van een bouwgrondexploitatie kan worden gestart wordt een 
exploitatieberekening opgesteld. Dit is noodzakelijk om te beoordelen of de uitvoering van een plan 
naar verwachting zal resulteren in een positief of een negatief saldo. 
Als de exploitatie verliesgevend is, en het bestuur wenst vanuit een oogpunt van maatschappelijk 
belang toch tot uitvoering hiervan over te gaan, dan zal het verwachte exploitatietekort worden gedekt 
door de benodigde financiële middelen vrij te maken door de vorming van een voorziening. De 
exploitatieberekening wordt aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd.  
 
Met de vaststelling van de exploitatieberekening worden tevens de kredieten door de Raad 
vastgesteld. Binnen deze kredietverlening is het College gemachtigd tot uitvoering van de 
onderscheiden planonderdelen over te gaan. 
 
Jaarlijks wordt per project op basis van een geactualiseerde exploitatieberekening het 
exploitatieresultaat bepaald en daarmee de hoogte van de eventueel benodigde voorziening. Dit 
gebeurt bij de opstelling van de jaarrekening en wordt getoetst door de accountant. In de jaarrekening 
worden, per exploitatie, de verschillen tussen de voorgaande exploitatieberekening en de bijgestelde 
exploitatieberekening nader toegelicht. Bij de kadernota kunnen de verwachtingen ten aanzien van de 
exploitaties worden opgenomen en geplaatst in een algemeen economisch perspectief. Op basis 
hiervan kan de Raad haar kaderstellende taak uitvoeren en richting geven aan de exploitaties.  
 
Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de exploitaties in uitvoering 
Bij de jaarrekening 2015 zijn alle bouwgrondexploitaties geactualiseerd: Meerjaren Perspectief 
Grondexploitaties 2016. Onderstaande tabel toont het gecalculeerde resultaat van alle 
bouwgrondexploitaties die in uitvoering zijn. 
De exploitatie Huis ter Heide West is eveneens in dit overzicht meegenomen. Deze exploitatie is 
onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Zowel resultaat als boekwaarde valt binnen de 
afspraken met de overige partners. 
 
Omschrijving Boekwaarde Resultaat (NCW) Voordeel / 

Nadeel 
Voorziening 

bedragen x € 1.000 
 

1-1-2015 
 

1-1-2016 
 

MPG 2015 MPG 2016     

Het Rond 2.568 Afgesloten 915    
Den Dolder -2.089 Afgesloten 912    
Den Dolder Foxlaan  25   389  voordeel n.v.t. 
Huis ter Heide West 1.256 1.673  0* 0*  n.v.t. n.v.t. 
Beukbergen -3.648 693  -1.299 -1.364  nadeel 1.364  
Totaal -1.913 2.391 528 -975    1.364  

 
*Het werkelijk te realiseren resultaat is de gemeentelijke bijdrage aan het programma Hart van de Heuvelrug. Dit betekent dat er 
geen financieel effect is voor (de begroting van) de gemeente. Om die reden is het resultaat hier op nihil gezet. 
 
Effect gewijzigde rentetoerekening aan grondexploitaties 
Vanaf 2017 is de gemeente wettelijk verplicht (Besluit Begroting en Verantwoording) een ander 
rentepercentage te hanteren. Dit zorgt voor een andere rentelast / rentebaat in de 
bouwgrondexploitaties. Daar staat een even grote mutatie op het taakveld treasury in de begroting 
tegenover. Over de gehele looptijd van de grondexploitaties is een gewijzigde rentetoerekening voor 
de gemeente per saldo budgettair neutraal.  
 
In de begroting zijn de kosten en opbrengsten van de lopende grondexploitaties opgenomen op basis 
van het door de raad vastgestelde Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2016. Hierbij is vanaf 
1/1/2017 het (verplichte) nieuwe rentepercentage gehanteerd. Wanneer eind 2016 opnieuw 
actualisatie van de projecten zal plaatsvinden, zal eveneens de netto contante waarde (NCW) 
wijzigen. Dit is het gevolg van het contant maken tegen een gewijzigd rentepercentage. Inhoudelijk en 
financieel (kosten en baten) worden de projecten uitgevoerd, binnen de kaders die door de raad zijn 
vastgesteld. 
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3.5.3  Reserve grondbedrijf 

 
Door het instellen van een aparte reserve voor het grondbedrijf worden de financiële resultaten en 
risico's van het grondbedrijf gescheiden van de financiële huishouding voor de overige gemeentelijke 
taken. De reserve vormt zo een buffer voor de financiële risico's die samenhangen met de 
grondexploitaties.  
 
Als onderdeel van het risicomanagement wordt jaarlijks de gewenste hoogte voor de reserve 
grondexploitatie bepaald. Op basis van de huidige geïnventariseerde risico’s voor de lopende 
grondexploitaties, zou deze reserve een omvang moeten krijgen van € 430.286. Dit bedrag is via de 
jaarrekening 2015 aan de reserve Weerstandsvermogen onttrokken, omdat deze risico’s dan niet 
meer uit deze reserve worden opgevangen.  
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3.6 Lokale heffingen  
 
In deze paragraaf geven wij inzicht in de gemeentelijke belastingen en heffingen, de achtergronden en 
uitgangspunten, de tarieven en opbrengsten evenals de lokale belastingdruk. 
 

3.6.1 Achtergronden en uitgangspunten 

 
OZB 
De OZB is onder te verdelen in drie categorieën: 
1. Belasting op het gebruik van niet-woningen 
2. Belasting op het bezit van woningen 
3. Belasting op het bezit van niet-woningen 
De gemeente is verplicht ieder jaar de onroerende zaken te waarderen. Over deze waarde wordt een 
percentage berekend, het OZB-tarief. Het definitieve OZB-tarief voor 2017 wordt pas na de 
herwaardering van de onroerende goederen berekend. Dit voorstel zal, evenals andere jaren, eind 
2016 ter besluitvorming voorgelegd worden. Deze relatief late aanbieding aan de Raad biedt de 
gemeente de gelegenheid om de WOZ waarde zo goed mogelijk in te schatten en daarmee een zo 
nauwkeurig mogelijk tarief te berekenen voor de OZB. 
Aangezien de OZB valt onder de algemene dekkingsmiddelen is ook deze opbrengst in 2017 
aangepast aan het prijsindexcijfer van 0,7%. 
 
  (bedragen x € 1.000) 

 Begroting 2016 Begroting 2017 
OZB gebruikers/OZB Niet woningen 1.998 2.012 
OZB eigenaren/OZB woningen 6.922 6.970 
OZB eigenaren/OZB niet woningen 2.999 3.020 
 
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
De kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval worden in Zeist in rekening gebracht 
via een afvalstoffenheffing, waarbij het tarief afhangt van de omvang van het huishouden. De 
opbrengst van de afvalstoffenheffing behoort niet tot de algemene middelen, maar moet worden 
gebruikt om de kosten te dekken van de afvalinzameling en -verwerking. Het uitgangspunt hierbij is 
dat de tarieven voor 100% kostendekkend zijn.  
Naast inzameling en verwerking van huishoudelijk afval kan de gemeente ook zorgen voor het 
inzamelen en verwerken van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid. Om de kosten 
daarvan te dekken, heft de gemeente reinigingsrechten. Deze rechten worden in rekening gebracht bij 
degene die voor het verwijderen van bedrijfsafval gebruik maakt van de gemeentelijke 
vuilophaaldienst. Er is sprake van tariefdifferentiatie op basis van frequentie van inzameling. 
  
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten stijgen in 2017 met 11,9% ten opzichte 
van 2016. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere perceptiekosten (kosten door actualisatie van 
de urendoorbelasting, bijbehorende overhead en inningskosten) (5,9%), actualisatie van de btw 
verrekening (5,2%), een lagere onttrekking uit de egalisatiereserve (1,8%), meer kwijtscheldingen 
(0,4%), minder aanslagen voor bedrijfsafval (2,4%) en het laten vervallen van de bijdrage voor een 
extra groene container (0,2%). Daar staat tegenover dat de inzamelingskosten van de RMN 
goedkoper uitvallen (- 4%). 
Bij de Begroting 2016 is besloten de verhoging van de tarieven ad 6% veroorzaakt door de actuele 
urendoorbelasting en bijbehorende overhead voor het jaar 2016 niet door te voeren. Er heeft geen 
nieuwe actualisatieslag plaatsgevonden op dit punt maar omdat de verhoging voor 2016 niet is 
doorgevoerd, wordt deze nu opnieuw zichtbaar als we het uitgangspunt van kostendekkende tarieven 
hanteren. 
 
Het aantal ondernemers/bedrijven dat hun bedrijfsafval via de RMN laat afvoeren loopt de afgelopen 
jaren steeds meer terug. Vanuit de gemeente en het Centrummanagement wordt steeds meer 
gestimuleerd dat particuliere partijen zorgdragen voor de inzameling van bedrijfsafval. 
Het bedrag dat aan btw wordt meegenomen in de afvalstoffenheffing is geactualiseerd. Er is hierbij 
uitgegaan van een vierjarig gemiddelde. 
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 (bedragen x € 1.000) 
  Begroting 2016 Begroting 2017 

Opbrengst afvalstoffenheffing 5.209 5.807 

Opbrengst reinigingsrecht 201 97 

 
Rioolheffing 
Rioolheffing wordt in Zeist, voor wat betreft woningen, geheven als vastrecht van de eigenaar. De 
bedrijven betalen tot 250 m3 waterverbruik het vaste tarief, daarboven een tarief dat afhankelijk is van 
het waterverbruik. De opbrengst van de rioolheffing is net als die van de afvalstoffenheffing 
geoormerkt, en mag alleen worden benut voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel. 
Naast de directe kosten van de riolering mogen ook met name genoemde andere kosten worden 
betrokken bij de tariefstelling. Het uitgangspunt in Zeist is 100% kostendekkendheid. 
In 2016 wordt een nieuw verbreed Gemeentelijk Riool Plan ter goedkeuring aan de Raad 
aangeboden. Het bedrag dat nu in de begroting 2017 is opgenomen is gebaseerd op de oude 
systematiek. In de oude systematiek zijn de lasten en daarmee de opbrengsten gedaald als gevolg 
van lagere rente en afschrijving en een hogere stand en inzet van de egalisatievoorziening. Bij de 
invoering van het vGRP zullen meer en verdere actualisaties plaatsvinden, zoals ook bij de Kadernota 
2017 aangekondigd. De kosten en opbrengsten zullen dan wijzigen en het tarief zal op basis van deze 
geactualiseerde stand worden voorgesteld. 
 
 (bedragen x € 1.000) 
  Begroting 2016 Begroting 2017 

Opbrengst rioolheffing 3.891 3.726 

 
Hondenbelasting 
Hondenbelasting wordt geheven van de houder van één of meer honden. De hoogte van de aanslag 
is afhankelijk van het aantal honden dat gehouden wordt. Er is sprake van progressieve tarieven voor 
de tweede, derde en volgende hond. Voor deze belasting geldt een aangifteplicht. Vier maal per jaar 
vindt steekproefsgewijze controle plaats. 
De hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Dit betekent dat het niet ingezet hoeft te 
worden voor specifieke taken binnen de gemeente. De opbrengsten hondenbelasting worden echter 
wel ingezet voor zaken die te maken hebben met hondenbezit en het beheer van de buitenruimte. 
Denk hierbij aan de uitlaatstroken, de losloopgebieden, de specifieke afvalverzamelpunten, de 
hondenpoepzuiger, gerichte informatievoorziening over het gebruik van deze faciliteiten en het 
toezicht op het uitlaatbeleid. 
De tarieven zijn geïndexeerd met 0,7%. De opbrengst is aangepast aan het aantal honden. 
 
 (bedragen x € 1.000) 
  Begroting 2016 Begroting 2017 

Opbrengst hondenbelasting 398 381 

 
Precariobelasting 
Precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond. Denk bijvoorbeeld aan een terras, een luifel of een 
bouwsteiger. De belasting wordt geheven van degene die het voorwerp heeft, dan wel van degene ten 
behoeve van wie dat voorwerp aanwezig is. De belastbare feiten worden ontleend aan 
vergunningaanvragen, controles en andere waarnemingen in de openbare ruimte.  
De tarieven en de opbrengst zijn geïndexeerd met 0,7%.  
 
 (bedragen x € 1.000) 
  Begroting 2016 Begroting 2017 

Opbrengst precariobelasting 128 129 

 
Parkeerbelasting 
Uit oogpunt van parkeerregulering wordt parkeerbelasting geheven. De parkeerbelasting is een 
belasting voor het parkeren van een voertuig. De belasting wordt geheven bij wege van aangifte. De 
aangifte gebeurt via de parkeermeter of de parkeerautomaat. Wanneer er niet of niet in voldoende 
mate is voldaan aan de aangifteplicht wordt door de parkeercontroleur een naheffingsaanslag 
uitgeschreven. De naheffingsaanslag bestaat uit de kosten, waarvan de hoogte jaarlijks door de 
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gemeenteraad bij het vaststellen van de belastingtarieven wordt vastgesteld, vermeerderd met het 
tarief voor minimaal een uur parkeertijd (gebaseerd op het laagst mogelijke tarief voor een uur 
parkeren). 
Daarnaast wordt parkeerbelasting geheven van houders van parkeervergunningen voor het parkeren 
in de vergunninggebieden. 
 
In 2014 is gestart met de actualisatie van het parkeerbeleid. Hiervoor is een projectgroep opgericht die 
vanaf 2014 met uitloop naar 2016 het parkeerproduct heeft geoptimaliseert. De financiële 
consequenties worden in dat traject meegenomen en verder uitgewerkt. Doel was om vanaf 2016 de 
baten en lasten in evenwicht te brengen.   
Bij herijking van de onderzoeksresultaten is gebleken dat niet alle bezuinigingen in 2016 realistisch 
zijn.  Op dit moment liggen daarom de werkelijke lasten, inclusief overhead, nog steeds hoger dan de 
werkelijke baten, waardoor de exploitatie niet in balans is. Hierover is de gemeenteraad reeds 
geïnformeerd via raadsinformatiebrief 16uit01678. Met het volledig inzichtelijk maken van de totale 
opbrengsten en kosten en het verder uitwerken van de beoogde kostenreductie is gebleken dat het 
realiseren van de taakstelling niet volledig haalbaar is voor 2016. Dit is vanaf 2020 wel het geval. In de 
tussenliggende jaren wordt daar gefaseerd naartoe gegroeid via verschillende 
besparingsmaatregelen.  
 
Het tarief voor de naheffingsaanslag is voor 2017 wettelijk gemaximeerd op een bedrag van € 61,-, 
Aangezien de kosten hoger uitvallen dan het maximum, wordt het maximumbedrag gehanteerd. Dit 
betekent een stijging van 1,67%. Met betrekking tot de tarieven voor parkeermeters, 
parkeerautomaten en parkeervergunningen zijn gemiddeld de tarieven vermeerderd met de index van 
0,7%. 
 
Eind 2015 zijn de parkeertarieven geactualiseerd en opgenomen in de Parkeerverordening 2016. Voor 
2017 zijn de tarieven, en daarmee de opbrengst, geïndexeerd met 0,7%. 
 
 (bedragen x € 1.000) 
  Begroting 2016 Begroting 2017 

Opbrengst parkeerbelasting 539 542 

 
Toeristenbelasting 
Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in o.a. hotels, pensions en andere 
vakantieonderkomens, door personen die niet als ingezetene in het bevolkingsregister zijn 
opgenomen, wordt de toeristenbelasting geheven. 
De belasting wordt betaald door degene die verblijf houdt aan degene die de mogelijkheid tot verblijf 
biedt. Het jaarlijks aantal overnachtingen wordt door degene die de mogelijkheid tot verblijf biedt bij de 
gemeente aangegeven. De aangever wordt vervolgens voor het totaal aantal overnachtingen in dat 
jaar aangeslagen. Periodiek vindt controle van deze aangiften plaats. 
De tarieven, en daarmee de opbrengst, zijn geïndexeerd met 0,7%. 
 
 (bedragen x € 1.000) 
  Begroting 2016 Begroting 2017 

Opbrengst toeristenbelasting 310 312 

 
Marktgelden 
Marktgeld wordt geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op de daarvoor aangewezen 
marktterreinen of op andere voor de openbare dienst bestemde plaatsen. Belast wordt degene, die 
gebruik maakt van de standplaats. Uitgangspunt voor marktgelden is dat het tarief voor 100% 
kostendekkend is. 
De kosten voor de elektriciteit worden afzonderlijk in rekening gebracht, net als de promotiekosten.  
Voor de tarieven 2016 is een actualisatie doorgevoerd op de urendoorbelasting en bijbehorende 
overhead. Dit had tot gevolg dat de tarieven stegen met 17,1%. Bij de Begroting 2016 is besloten om 
de actuele urendoorbelasting en bijbehorende overhead voor de periode 2016 t/m 2018 niet mee te 
nemen in de kostendekkende tariefberekening van de markt. 
Voor 2017 wordt hetzelfde tarief als voor 2016 aangehouden. Het tarief is niet geïndexeerd, omdat er 
een herberekening van het tarief heeft plaatsgevonden.  
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Ten opzichte van 2017 zijn de kapitaallasten en de energiekosten gedaald.  
Dit heeft geen invloed op het markttarief. De energiekosten worden niet meegenomen in de 
berekening van het tarief, maar los daarvan in rekening gebracht.  
De lagere kapitaallasten compenseren het aantal verhuurbare m2, dat in 2017 wegvalt. Dit als gevolg 
van een deel van het Emmaplein dat in 2017 niet als marktterrein wordt gebruikt. Daardoor worden de 
lasten nu verdeeld over minder m2. Daarnaast zijn er minder marktondernemers dan voorheen. De 
crisis heeft ook zijn weerslag op de markt.  
 
 (bedragen x € 1.000) 
  Begroting 2016 Begroting 2017 

Opbrengst marktgelden 117 105 

 
Leges 
De gemeente heft leges ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte 
diensten. Het gaat om verhaal van de kosten die de gemeente maakt voor de dienstverlening aan 
individuele burgers en bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn o.a. leges voor de aanvraag van 
vergunningen, voor aanvraag van paspoorten en rijbewijzen e.d. 
 
 (bedragen x € 1.000) 
 Leges groter dan € 10.000 Begroting 2016 Begroting 2017 

Bevolkingsadm/ Reisdocumenten 253 254 

Bevolkingsadm/ Inburgering 46 46 

Bevolkingsadm/ Leges bevolking 567 631 

Bevolkingsadm/ Verkl. Omtr. gedrag 42 42 

Bevolkingsadm/ RDW 70 70 

Burgerlijke stand 78 129 

Secretarieleges 156 122 

Burgerpr/ Gehandicaptenpark.krt 20 20 

Huisvestingsvergunning 14 14 

Bouwvergunning 2.620 3.355 

 
De tarieven, en daarmee de legesopbrengsten, zijn geïndexeerd met 0,7% of er geldt het wettelijk 
(maximum)tarief. 
Uitzondering hierop vormen de leges omgevingsvergunningen. Vanaf 2013 tot en met 2016 is 
toegewerkt naar kostendekkende tarieven. In 2017 is desondanks nog geen sprake van een 
kostendekkend tarief. Door de Raad is in raadsbesluit 14raad0057 besloten dat in de jaren 2015-2019 
de opbrengsten leges omgevingsvergunningen worden verlaagd, voor 2017 met € 400.000.  
Het tarief van de bouwleges stijgt in 2017 met 0,4% en is berekend op basis van de kostendekkende 
opbrengst minus € 400.000. Er loopt een traject dat meer integraal naar de 
omgevingsvergunningsactiviteiten en de daarbij behorende kosten en tarieven kijkt. 
De opbrengsten leges bouwvergunningen laten een stijging zien wat wordt veroorzaakt vanwege een 
hoger begroot aantal af te geven vergunningen in 2017. De leges met betrekking tot 
bevolkingsadministratie (leges bevolking, burgerlijke stand) laten een stijging zien als gevolg van een, 
in de berap 2016 vastgestelde, incidentele verlaging van de legesopbrengsten in 2016. Voor 2017 
wordt nog onderzocht of er sprake is van lagere legesopbrengsten.  
In 2016 is de bomenverordening gewijzigd. Het effect hiervan zal in 2017 zichtbaar worden doordat 
minder kapvergunningen aangevraagd zullen worden waardoor de secretarieleges dalen.  
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Reclamebelasting 
Reclamebelasting wordt opgelegd aan degene die openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de 
openbare weg heeft. Voorbeelden van dergelijke openbare aankondigingen zijn: reclameborden, 
naamborden, zonneschermen, lichtreclames, vlaggen, vitrines. De opbrengsten worden, na aftrek van 
administratieve kosten, beschikbaar gesteld aan de Stichting Centrummanagement. 
Het tarief 2017 is in overleg met de Stichting Centrummanagement gelijk gebleven aan 2016. 
 
 (bedragen x € 1.000) 
 Begroting 2016 Begroting 2017 

Opbrengst reclamebelasting 233 210 

 
Tarieven begraafplaats 
Voor de begraafplaats is voor het eerst sinds een aantal jaar weer een kostendekkende 
tariefberekening gemaakt. Dit is weer mogelijk door het meer in evenwicht brengen van de exploitatie 
van de begraafplaats. In deze berekening is de € 100.000 minder inkomsten waartoe is besloten bij de 
Begroting 2015 nog meegenomen. De gemiddelde tariefstijging ligt rond de 0,7% prijsindex. 
  
 (bedragen x € 1.000) 
 Begroting 2016 Begroting 2017 

Opbrengst begraafplaats 714 730 

 

3.7.2 Kostendekkendheid heffingen 

 
In onderstaande tabel is per heffing de kostendekkendheid aangegeven. Uitgangspunt daarbij zijn de 
totale (gemiddelde) kosten van het taakveld aangevuld met de toegerekende overheadkosten en de in 
de heffing mee te nemen compensabele btw. Eventuele inkomsten op het taakveld, naast de 
betreffende heffing, zijn hierop in mindering gebracht. Bij de leges is de kostendekkendheid per titel 
van de legesverordening aangeven, omdat per titel sprake is van duidelijk verschillende soorten 
producten. 
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Bedragen x € 1.000 

A
fvalstoffenheffing en  
reinigingsrechten 

R
ioolheffing 

M
arktgelden 

B
egraafplaats 

Leges T
itel 1  

A
lgem

ene dienstverlening 

Leges T
itel 2 D

ienstverlening vallend 
onder fysieke leefom

geving / 
om

gevingsvergunning 

Leges T
itel 3 D

ienstverlening vallend 
onder E

uropese dienstenrichtlijn  
en niet vallend onder titel 2 

Kosten taakveld(en) (A) 4.675 3.802 105 739 943 3.988 80 

Inkomsten taakveld(en) 
exclusief heffingen (B) 0 288 0 60 0 0 0 
Netto kosten taakveld 
(C=A-B) 4.675 3.514 105 679 943 3.988 80 
                
Toe te rekenen kosten:               
Overhead (D) 45 128 38 152 587 0 47 
Compensabele BTW (E) 1.185 73 0 0 0 0 0 
Totale kosten (100%) 
(F=C+D+E) 5.905 3.715 143 831 1.530 3.988 127 
                
Opbrengst heffing (G) 5.904 3.715 105 730 601 3.988 46 
                
% Dekking (G/F) 99,98% 100,00% 73,43% 87,85% 39,28% 100,00% 36,22% 
 

3.7.3 Kwijtscheldingsmogelijkheden  

 
Per 2015 zijn we toegetreden tot de Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap 
Utrecht (BghU). Een belangrijke motivatie om tot samenwerking op het gebied van belastingen over te 
gaan is het behalen van efficiencyvoordeel geweest. Dit efficiencyvoordeel is o.a. behaald door het 
uitvoeringsbeleid van de deelnemers zoveel mogelijk te harmoniseren. Deze harmonisatie heeft er toe 
geleid dat er in Zeist is besloten, naast kwijtschelding voor afvalstoffenheffing, ook kwijtschelding voor 
OZB, rioolheffing en hondenbelasting mogelijk te maken. 

3.7.4 Ontwikkeling belastingdruk 

 
Hierna volgen in twee tabellen overzichten van de ontwikkeling van de opbrengsten en de tarieven 
over de afgelopen jaren. 
 

Ontwikkeling van de opbrengsten (bedragen x € 1.000) 

Belastingen / heffingen 2013 2014 2015 2016 2017 
 realisatie realisatie realisatie begroting begroting 
OZB 11.941 11.927 11.900 11.919 12.002 
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 5.101 5.001 5.240 5.410 6.002 
Rioolheffingen 4.040 4.018 4.996 3.891 3.715 
Totale opbrengsten 21.082 20.946 22.136 21.220 21.719 
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De onroerende-zaakbelastingen komen tot uitdrukking in een belastingpercentage. De nieuwe 
belastingpercentages voor 2017 worden pas definitief eind 2016 vastgesteld als de jaarlijkse 
hertaxatie is afgerond. 
Wanneer de WOZ-waarde daalt, zal het belastingpercentage evenredig stijgen en wanneer de WOZ-
waarde stijgt, zal het belastingpercentage evenredig dalen. Hierdoor blijft de belastingdruk in principe 
gelijk, los van aanvullende tariefmaatregelen. De stijging van de belastingdruk komt niet tot uitdrukking 
in de mutatie van het tarief, maar in de mutatie van de opbrengst. Omdat in de kadernota is besloten 
tot een indexering van 0,7%, is in de hierna volgende tabel uitgegaan van dit scenario voor wat betreft 
de lasten van de OZB. 
Dit jaar worden ook de tarieven voor de rioolheffing op een ander moment vastgesteld, namelijk gelijk 
met de vaststelling van het geactualiseerde verbrede Gemeentelijk Riolerings Plan. Voor het tarief 
rioolheffing is daarom in de onderstaande tabel vooralsnog uitgegaan van een indexering van 0,7%. 
 

Voorbeelden van belastingdruk (bedragen x € 1.000) 

Voorbeeld WOZ waarde 
per 1/1/2015 

2015 
Begroting 

2016 
Begroting 

2017 
Begroting 

Stijging 
2016-2017 

gezin, 
2 personen, 
huurwoning 

200.000 181,80 187,20 209,40 11,86% 
400.000 181,80 187,20 209,40 11,86% 
600.000 181,80 187,20 209,40 11,86% 
800.000 181,80 187,20 209,40 11,86% 

         
gezin, 
4 personen, 
huurwoning 

200.000 229,20 236,40 264,60 11,93% 
400.000 229,20 236,40 264,60 11,93% 
600.000 229,20 236,40 264,60 11,93% 
800.000 229,20 236,40 264,60 11,93% 

         
gezin, 
2 personen, 
eigen 
woning 

200.000 487,87 501,60 526,00 4,86% 
400.000 667,33 683,40 709,07 3,76% 
600.000 846,80 865,20 892,15 3,11% 
800.000 1.026,27 1.047,00 1.075,22 2,70% 

        
gezin, 
4 personen, 
eigen 
woning 

200.000 535,27 550,80 581,20 5,52% 
400.000 714,73 732,60 764,27 4,32% 
600.000 894,20 914,40 947,35 3,60% 
800.000 1.073,67 1.096,20 1.130,42 3,12% 

 
In het belastingjaar 2017 worden de onroerende-zaakbelastingen berekend naar de taxatiewaarde per 
1 januari 2016. Het resultaat van de taxatie is nog niet bekend. 
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4. Bijlagen 

4.1 Beleidsindicatoren 
Nr Indicator Eenheid Begroting 2017 Jaar Toelichting

9 1 Openbare orde en veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren (12 t/m 17 jaar) 10,97 2015
10 1 Openbare orde en veiligheid Harde kern jongeren Aantal per 10.000 inwoners geen gegevens, term harde kern jongeren onbekend in 

Zeist, ook niet vanuit politie en Bureau Regionale 
Veiligheidsstrategie

Jeugdige veelplegers Aantal per 10.000 inwoners 11,1 2014
11 1 Openbare orde en veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners 2,09 2015
12 1 Openbare orde en veiligheid Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners 6,33 2015
13 1 Openbare orde en veiligheid Diefstallen uit woningen Aantal per 1.000 inwoners 5,28 2015
14 1 Openbare orde en veiligheid Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners 6,51 2015
17 2 Verkeer en Vervoer Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % 30,5% 2001-2015 gemiddelde over de jaren 2001-2015
18 2 Verkeer en Vervoer Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % 26,2% 2001-2015 gemiddelde over de jaren 2001-2015
20 3 Economie Functiemenging % - - gegevens niet beschikbaar
21 3 Economie Bruto Gemeentelijk Product Verhouding tussen verwacht en gemeten product 29 2013
22 3 Economie Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 158 2015
25 4 Onderwijs Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 59,32 2015
26 4 Onderwijs Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 8,02 2015
27 4 Onderwijs Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 1,8% 2015
28 5 Sport, cultuur en recreatie Niet sporters % 49,9% 2014
30 6 Sociaal domein Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar 894,6 2015
31 6 Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 23 jarigen 0,5% 2015
32 6 Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezinnen % 4,0% 2012
34 6 Sociaal domein Netto arbeidsparticipatiegraad % mensen tussen 15 en 75 jaar dat een baan heeft. 64,7% 2015
35 6 Sociaal domein Achterstandsleerlingen % 4 t/m 12 jarigen 7,7% 2015 Hierbij is uitgegaan van de 4 t/m 12 jarige leerlingen van het 

reguliere basisonderwijs en is het ‘gewicht’ van een leerling 
als criterium voor (mogelijke) achterstand genomen. In de 
onderwijswereld wordt het gewicht ( opleidingsniveau van de 
ouders) van 

36 6 Sociaal domein Werkloze jongeren % 16 t/m 24 jarigen 1,0% 2012
37 6 Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder 375,9 2015
38 6 Sociaal domein Personen met een lopend re-integratietraject Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar 177,3 2015
39 6 Sociaal domein Jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) % 10,4% 2015
40 6 Sociaal domein Jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) % 2,0% 2015
41 6 Sociaal domein Jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) % 0,5% 2015
42 6 Sociaal domein Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners 451 2015
43 7 Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 249 2015
44 7 Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit % 1,4% 2015
46 8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro 279 2016
47 8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 0,1 2015
48 8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Demografische druk (=grijze druk) % 34,2% 2016
49 8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden € 547 2016
50 8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden € 622 2016

1 10 Bedrijfsvoering Formatie Fte per 1.000 inwoners 5,98 2017
2 10 Bedrijfsvoering Bezetting Fte per 1.000 inwoners 5,55 2017
3 10 Bedrijfsvoering Apparaatskosten Kosten per inwoner 374,7 2017
4 10 Bedrijfsvoering Externe inhuur Kosten per inwoner 12,01 2017
5 10 Bedrijfsvoering Overhead % 10,2% 2017

Programma
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4.2 Incidentele baten en lasten 
 
In deze begroting is sprake van incidentele lasten of baten. 
Hierna wordt, conform de richtlijnen van BBV, inzicht verstrekt in de incidentele budgetten die 
beschikbaar zijn gesteld binnen onderstaande programma’s. 
 
Incidentele baten en lasten voor begroting 2017 (bedragen x € 1.000) 

  
2017 2018 2019 2020 

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten 

Programma 1 Openbare orde en 
veiligheid 

-25                

Legesopbrengst brandweer -25                

Programma 2 Verkeer en vervoer 209  412  209  393  209  305      

Lokaal maatwerk (voor 4 jaar) 209  209  209  209  209  209      

Samenwerking parkeerservice Midden 
Nederland 

  203    184    96      

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie   40    40          

Geheugen van Zeist   40    40          

Programma 6 Sociaal domein -100  766    46          

"Gezond in de stad"   46    46          

Schuldhulpverlening   450              

Huishoudelijke hulp toelage   270              

Opbrengsten begraafplaats -100                

Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling en 
volkshuisvesting 

      25          

Verkeersonderzoek Den Dolder       25          

Programma 9 Bestuur   151    151          

Programma Duurzaam   101    101          

Duurzaamheidsimpuls   50    50          

Programma 11 Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen 

316  68  46  68    68      

Gemeentefonds: "Gezond in de stad" 46    46            

Gemeentefonds: Huishoudelijke hulp 
toelage 

270                

Dorpshuis De Kameel   68    68    68      

TOTAAL 400  1.436  255  722  209  373  0  0  
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4.3 Structurele stortingen en onttrekkingen reserves  
 
In deze (door BBV verplichte) bijlage wordt aangegeven welke stortingen in en onttrekkingen aan de 
reserves een structureel karakter hebben. Als een gemeente op structurele basis meer/minder stort 
dan onttrekt aan haar reserves, kan dat een signaal zijn voor financiële duurzaamheid. 
 
De gemeente Zeist kent een aantal reserves die door hun aard structureel zijn. Dit zijn bijvoorbeeld 
reserves waar over een lange periode (gedurende de volledige levensduur) de kapitaallasten van 
bepaalde investeringen uit worden gedekt. 
Daarnaast is het rendement (de bespaarde rente) van de Algemene reserve Inkomensfunctie een 
belangrijk structureel element in de gemeentelijke begroting. 
Bij de reserves die in de overzichten zijn gemarkeerd met *) geldt dat het rendement / de indexatie 
onderdeel vormt van de (structurele) storting in de reserve. Mocht het rendement / de indexatie lager 
worden door een lager saldo van de reserve, dan wordt ook de storting verlaagd. 
 
Structurele mutaties op reserves begroting 2017 bedragen in €

Naam reserve storting onttrekking rendement

Reserve dekking investeringen deel I 93.808 881.592 93.808 *)
Reserve dekking investering centrale huisvesting deel II 65.283 354.270 65.283 *)
Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer 172.878 392.945 32.878 *)
Reserve meerjarig onderhoudsplan kap. Goederen 1.305.423 840.603 0
Reserve centrale huisvesting 4.519 54.499 4.519 *)
Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2.624.632 2.708.400 62.985 *)
Structurele mutaties op reserves 4.266.543 5.232.309 259.473

Totaal mutaties op de reserves 4.585.533 6.969.809 281.355
Incidentele mutaties reserves 318.990 1.737.500 21.882
 
Structurele mutaties op reserves begroting 2018 bedragen in €

Naam reserve storting onttrekking rendement

Reserve dekking investeringen deel I 89.082 879.977 89.082 *)
Reserve dekking investering centrale huisvesting deel II 63.549 352.536 63.549 *)
Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer 167.816 507.467 27.816 *)
Reserve meerjarig onderhoudsplan kap. Goederen 1.305.423 1.243.360 0
Reserve centrale huisvesting 4.219 54.185 4.219 *)
Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2.800.083 2.925.732 62.483 *)
Structurele mutaties op reserves 4.430.172 5.963.257 247.149

Totaal mutaties op de reserves 4.779.616 6.168.257 268.134
Incidentele mutaties reserves 349.444 205.000 20.985
 
Structurele mutaties op reserves begroting 2019 bedragen in €

Naam reserve storting onttrekking rendement

Reserve dekking investeringen deel I 84.336 827.825 84.336 *)
Reserve dekking investering centrale huisvesting deel II 61.815 350.802 61.815 *)
Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer 160.004 571.181 20.004 *)
Reserve meerjarig onderhoudsplan kap. Goederen 1.305.423 1.059.078 0
Reserve centrale huisvesting 3.919 53.869 3.919 *)
Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2.961.797 2.660.319 61.729 *)
Structurele mutaties op reserves 4.577.294 5.523.074 231.803

Totaal mutaties op de reserves 5.011.835 5.553.074 251.885
Incidentele mutaties reserves 434.541 30.000 20.082
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Structurele mutaties op reserves begroting 2020 bedragen in €

Naam reserve storting onttrekking rendement

Reserve dekking investeringen deel I 79.875 826.513 79.875 *)
Reserve dekking investering centrale huisvesting deel II 60.081 349.068 60.081 *)
Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer 150.547 408.126 10.547 *)
Reserve meerjarig onderhoudsplan kap. Goederen 1.282.365 908.142 0
Reserve centrale huisvesting 3.620 53.555 3.620 *)
Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs 3.149.609 2.629.418 63.538 *)
Structurele mutaties op reserves 4.726.097 5.174.821 217.661

Totaal mutaties op de reserves 6.911.760 5.204.821 237.883
Incidentele mutaties reserves 2.185.663 30.000 20.222
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4.4 Kerngegevens 
 
Om een beeld te geven van de omvang van het gemeentelijk takenpakket, worden in deze begroting 
een aantal kerngegevens opgenomen. Deze gegevens zijn bedoeld om een inzicht in de “ordegrootte” 
van Zeist te geven, als achtergrondinformatie bij deze begroting. De gegevens blijven een 
momentopname: zaken als inwonertal kunnen immers per dag verschillen. 
 

Kerngegevens Begroting 2017  
Sociale structuur   

Aantal inwoners   

Jonger dan 20 jaar  14.657 
Van 20 tot en met 64 jaar  34.658 
Van 65 jaar of ouder  12.326 
      waarvan 75 – 85 jaar 3.946  
Totaal aantal inwoners  61.641 
Aantal personen dat een periodieke uitkering ontvangt   

WWB *)  1.252 
IOAW *)  44 
IOAZ *)  2 
Totaal aantal personen met een periodieke uitkering  1.298 
Fysieke structuur   

Oppervlakte gemeente Zeist in hectare  4.851 
Waarvan bebouwing  293 
Waarvan binnenwater  14 
Aantal Woningen   
Woonruimten **)  27.957 

Bron: Specificatie overzicht Algemene uitkering Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 25 mei 2016. Op basis van deze 
gegevens wordt met behulp van de meicirculaire 2016 de omvang van het Gemeentefonds voor 2017 berekend. 

 
*) Het gaat hier om de periodieke uitkeringen: 
 WWB: Wet Werk en Bijstand 
 IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers 
 IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen 
 Er is gebleken dat in het gemeentefonds lang met voorlopige aantallen uitkeringsgerechtigden 

wordt gerekend. Deze voorlopige aantallen zijn gebaseerd op voorgaande jaren. Bij de huidige 
stijging in deze aantallen geeft dit een vertekend beeld, vooral bij de WWB. In de specificatie 
rekent het ministerie met 1.139 WWB-uitkeringsgerechtigden. Voor de begroting 2017 is door Zeist 
gerekend met 1.252 WWB-uitkeringsgerechtigden. Deze bijstelling is gebaseerd op gegevens van 
de RDWI. 

 
**) Onder de BAG (BasisAdministratieGebouwen) is de definitie van woningen/woonruimten gewijzigd. 

Verschillende soorten bewoning worden niet meer meegeteld (penitentiaire instellingen) of maar 
voor één woongebouw meegeteld, waar het vroeger als vele wooneenheden werd geteld 
(zorginstellingen, studentenwoningen). Hierdoor is dit kerngetal in 2015 zeer sterk gedaald, wat 
dus niet door sloop/nieuwbouw wordt veroorzaakt. Als gevolg hiervan is ook de uitkering uit het 
Gemeentefonds gedaald, omdat Zeist relatief veel van dergelijke wooneenheden op haar 
grondgebied heeft. 
Er is overleg geweest met het ministerie van BZK over de (ongewenste) financiële effecten voor 
gemeenten met veel zorginstellingen etc. op hun grondgebied. Er zijn aanvullende sleutels 
gekomen, maar die compenseren maar een deel van het nadeel van de gemeente Zeist. We 
blijven alert op de ontwikkelingen in de verdeelsleutels en zullen dan aandacht blijven vragen deze 
problematiek. 
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4.5 Begrippenlijst 
 
Onderstaand is een lijst opgenomen van begrippen die gehanteerd zijn in deze begroting. Omdat 
sommige begrippen vrij specifiek zijn voor de gemeente en voor het financiële vakgebied, en daardoor 
niet bij iedereen bekend, worden ze kort toegelicht. De begrippen zijn in alfabetische volgorde 
opgenomen en hebben betrekking op gemeentelijke begroting. 
 
Actief/activa 
Een actief is een uit investeringen voortgekomen goed, waarover de gemeente de beschikkingsmacht 
heeft en dat de potentie heeft tot een bijdrage tot het genereren van middelen. Alle activa dienen 
normaal gesproken om goederen te produceren of diensten te verrichten ten behoeve van burgers 
c.q. de publieke taak. Voorbeelden van activa zijn: wegen, vergunningensysteem, (brandweer)auto’s. 
Een actief wordt op de balans van de gemeente opgenomen. Het actief wordt over een vooraf 
vastgestelde periode afgeschreven, daarmee komen de kosten van de investering geleidelijk in de 
exploitatielasten van de gemeente terecht. 
 
Activa met een economisch nut 
Die activa die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen van de gemeente en/of die 
verhandelbaar zijn. Deze activa moeten op de balans worden gezet (= geactiveerd), eventueel 
gevormde reserves mogen niet in mindering worden gebracht en ze worden gewaardeerd op basis 
van de verkrijgingprijs. 
 
Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 
Deze activa kunnen niet verhandeld worden of middelen genereren. Het gaat uitsluitend om activa in 
de openbare ruimte. Deze activa mogen op de balans worden gezet (= geactiveerd), eventueel 
gevormde reserves mogen direct in mindering worden gebracht. De activering gebeurt alleen om de 
kosten voor de gemeente in de tijd te spreiden. 
 
Afvalstoffenheffing 
Belasting die van de bewoners wordt geheven voor de dekking van de kosten van het ophalen en 
verwerken van afval. 
 
Algemene middelen 
Gelden die de gemeenten vrij kan besteden met inachtneming van wet- en regelgeving. De algemene 
middelen worden voornamelijk gevormd door de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de 
belastingen. 
 
Algemene reserve 
Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De algemene 
reserve is (meestal voor een te bepalen deel) onderdeel van de weerstandscapaciteit. 
 
Algemene uitkering 
Rijksuitkering aan de gemeenten uit het Gemeentefonds, verdeeld via verdeelmaatstaven. 
 
Apparaatskosten 
Kosten (m.n. loonkosten) gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten 
functioneren. 
 
Autoriseren 
Het (door het vaststellen van de begroting) door de Raad machtigen van het College tot het doen van 
uitgaven en het aangaan van verplichtingen. 
 
Balans 
Een overzicht van de bezittingen (activa) en het vreemde en eigen vermogen (passiva) van de 
gemeente op een bepaald moment. De balans is onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft aan 
waarin is geïnvesteerd (bezittingen = activa) en hoe deze investeringen zijn gefinancierd (vermogen 
en schulden = passiva).  
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Baten 
Inkomsten die aan een periode zijn toegerekend. De baten in een begrotingsjaar zijn inkomsten die op 
dat jaar betrekking hebben, omdat de uitvoering van een taak die tot opbrengsten leidt in het 
begrotingsjaar zal plaatsvinden, of omdat het voordeel in het begrotingsjaar zal plaatsvinden. De 
definitie van baten omvat zowel opbrengsten als andere voordelen. 
 
Baten- en lastenstelsel 
Een begrotingssysteem dat inhoudt dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het 
begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben (dat wil zeggen: het jaar waarin de prestatie is geleverd). 
 
Baten, incidentele 
Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan 
 
Baten, structurele 
Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meer jaren, in ieder geval meer dan drie 
jaar, vast liggen. 
 
BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) 
Dit zijn voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van de 
gemeente. Hieruit volgen (als een logische consequentie) richtlijnen voor de bedrijfsvoering en de 
administratie van de gemeente, zodat aan de voorschriften voor begroting en rekening kan worden 
voldaan. 
 
Bedrijfsvoering 
De activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Vaak deelt men ze in naar: personeel, 
informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten. 
 
Begroting 
Een door de Raad vastgesteld document dat aangeeft welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, 
welke activiteiten ter realisatie daarvan moeten worden ondernomen, hoeveel middelen met de 
realisatie daarvan zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. 
 
Begrotingsevenwicht 
Geraamde baten en lasten in de begroting zijn gelijk; het begrotingssaldo (resultaat na bestemming 
van reserves) is nul. 
 
Begrotingssaldo 
Het verschil tussen de baten en de lasten in de begroting. 
 
Begrotingswijziging 
Besluit van de Raad tot wijziging van de begroting per programma. 
 
Begrotingswijziging, technische 
Wijziging van de begroting op administratieve gronden zonder politieke impact. 
 
Behoedzaamheidreserve 
Een gedeelte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, dat vooralsnog niet tot uitkering 
komt, als buffer voor een (onverwachte) onderuitputting op de rijksuitgaven. 
 
Belasting 
Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven aan de overheid waar tegenover geen 
rechtstreekse individuele prestatie van de overheid staat. 
 
Belastingcapaciteit 
Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren. 
 
Belastingcapaciteit, onbenutte 
Het verschil tussen het maximum aan belastingen dat geheven kan worden en de feitelijke (begrote) 
belastingopbrengst. 
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Belastingverordening 
Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten. 
 
Bestaand beleid 
Beleid waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden. 
 
Bestemmingsreserve 
Door de Raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen, is een onderdeel van het eigen 
vermogen. Zolang de Raad de bestemming kan veranderen is er sprake van een vrij aanwendbare 
(bestemmings)reserve. Een deel van de bestemmingsreserves kan niet vrij aanwendbaar zijn als 
sprake is van ”dekkingsreserves” of andere reeds bestaande verplichtingen.  
 
Bestuurlijk belang 
Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde 
rechtspersoon of als ze een stemrecht heeft. 
 
Boekwaarde 
Waarde van een actief in de financiële administratie en dus op de balans. 
 
Bouwgrondexploitatie 
De activiteit waarbij ruwe onbebouwde gronden dan wel voor stad- en dorpsvernieuwing bestemde 
gronden onder aanwending van arbeid, materialen en kapitaalgoederen worden omgevormd tot een 
gevarieerde hoeveelheid aan derden te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven bouwterreinen. 
 
BTW-compensatiefonds 
Rijksfonds waar de gemeenten de door hen betaalde BTW over de gemeentelijke taken kunnen 
terugvorderen. 
 
Circulaire (Gemeentefonds) 
Berichtgeving van het Rijk met de effecten van de Miljoenennota op de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds of Provinciefonds. Verschijnt in maart, mei en september en indien nodig ook in 
december. 
 
Cofinanciering 
Overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven afspraken maken over de gezamenlijke 
financiering van een investering. 
 
Collegeprogramma 
Uitvoeringsplan van het College voor het beleid gedurende de zittingsperiode. 
 
Dekking 
Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven op welke wijze nieuwe lasten door baten 
worden afgedekt. 
 
Dekkingsmiddelen 
Middelen die worden aangewend om de lasten in de begroting op te vangen. 
 
Delegatie 
Overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van bepaalde taken door 
een hogere geplaatste functionaris of instantie aan een lager geplaatste functionaris of instantie. 
 
Doelmatigheid 
Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. 
Doelmatigheid wordt ook wel efficiëntie genoemd. 
 
Doeltreffendheid 
De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden 
behaald. Een ander woord voor doeltreffendheid is effectiviteit. 
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Doeluitkering 
Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en 
voorgeschreven doel. Een andere benaming is specifieke uitkering. 
 
Dualisme / dualistisch stelsel 
Het dualisme / dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden van de Raad en 
het College ontvlecht zijn. De Raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, 
het College op de uitvoerende functie (het besturen van de gemeente). De wethouders zijn geen lid 
meer van de Raad. 
 
Duurzaam financieel evenwicht 
Er is sprake van duurzaam financieel evenwicht als – met in achtneming van het risicoprofiel van de 
gemeente – aannemelijk is dat in beginsel binnen de termijn van de meerjarenraming een situatie van 
materieel evenwicht ontstaat voor zowel het bestaande als het nieuwe beleid (cf. art 22 BBV) die zich 
daarna, blijkend een volgende meerjarenraming, bestendigd. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de 
jaarrekening. Het jaarresultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen, 
tot het moment dat de Raad het heeft bestemd. 
 
Exploitatie 
De bedrijfseconomische baten en lasten van alle gemeentelijke taken die tot uitdrukking komen in de 
begroting, de meerjarenraming en de jaarrekening. 
 
Financieel belang 
Een gemeente heeft een financieel belang indien de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren 
gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de 
verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. 
 
Financieel beleid 
Het financiële beleid omvat de uitgangspunten voor de financiële functie. In de eerste plaats zijn dat 
de algemene uitgangspunten en doelen voor de uitoefening, organisatie en werking van de financiële 
functie en de daarbij behorende informatie voorziening. Ten tweede gaat het specifiek om 
uitgangspunten die de budgettaire ruimte beïnvloeden. Artikel 212 van de Gemeentewet noemt in dat 
verband drie onderwerpen: richtlijnen voor de financieringsfunctie, de regels voor waardering en 
afschrijving van activa en de grondslagen voor de berekening van de tarieven, heffingen en prijzen die 
de gemeenten heffen. 
 
Financieel toezicht / provinciaal toezicht 
Toezicht door de Provincie op het structureel in evenwicht zijn van de begroting en de jaarrekening 
van de gemeente, zowel inhoudelijk als procedureel. 
 
Financiering 
De wijze waarop (geld)middelen worden ingezet om activa aan te schaffen. Financiering kan met 
eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) geschieden dan wel met externe 
financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen). 
 
Financieringsparagraaf 
Een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en 
controleren, van de financieringsfunctie. Hij dient in te gaan op de eisen die de Wet fido stelt. Er moet 
uit blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het 
beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan. 
 
Gemeentefonds 
Het Gemeentefonds is een begrotingsfonds met het karakter van algemene middelen dat wordt 
beheerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van 
Financiën. Bij wet wordt ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk 
ten behoeve van het Gemeentefonds afgezonderd. De jaarlijkse ontwikkeling van het Gemeentefonds 
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is momenteel gekoppeld aan de jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven 
(samen de trap op, samen de trap af). 
 
Heffingen 
Belastingen en retributies (heffing voor de levering van een individuele dienst). 
 
Indexeren 
Aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering als gevolg van inflatie. 
 
Integrale afweging 
Dit betekent dat de besluitvorming het totale beleid / alle baten en lasten betreft, niet alleen een 
specifiek voorstel. 
 
Investering 
Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. 
 
Kasgeldlimiet 
Een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het 
jaar. 
 
Kwijtschelding 
Opheffen van de invordering van bijvoorbeeld een gemeentelijke belasting, omdat de 
belastingplichtige voldoet aan de kwijtscheldingsregels die de Raad vastgesteld heeft. 
 
Lasten 
Lasten zijn uitgaven welke aan een periode zijn toegerekend. De lasten in een begrotingsjaar zijn de 
uitgaven die op het begrotingsjaar drukken, omdat de uitvoering van een taak die zal leiden tot kosten 
in het begrotingsjaar plaatsvindt of omdat het verlies in het begrotingsjaar plaats zal vinden. 
 
Meerjarenraming 
Een meerjarenraming is een begrotingsraming voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende 
jaren. Deze wordt bij de jaarbegroting aan de Raad aangeboden en behandeld en is ook een 
hulpmiddel voor het begrotingstoezicht. De meerjarenraming bestaat uit zowel bestaand als nieuw 
beleid. 
 
Onttrekkingen 
Beschikken over de reserves ten gunste van de exploitatie / het resultaat. 
 
Onvoorzien / de 3 O’s 
De post “onvoorzien” is een verplicht te ramen bedrag op de begroting voor het opvangen van 
onontkoombare en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet 
worden voorzien. De criteria worden wel de drie O’s genoemd: onvoorzien, onontkoombaar en 
onuitstelbaar. De begrotingspost “onvoorzien” is een post waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen 
worden gedaan. Op basis van besluitvorming worden middelen overgeheveld vanuit de post 
“onvoorzien" naar het budget waarop de onvoorziene uitgaven inhoudelijk betrekking heeft. 
 
Overhead 
Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de producten van de 
organisatie, zoals lasten management, ICT, P&O, facilitaire zaken, kosten van de accountant, fiscalist 
en advocaat, leasekosten, energiekosten, verzekeringen. 
 
Paragrafen 
Door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven onderdelen van de 
beleidsbegroting waarin onderwerpen (zie hierna) van belang voor het inzicht in de financiële positie 
worden behandeld. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten 
en de lokale heffingen. Via deze paragrafen dient de Raad ook hier nadrukkelijk zelf de 
beleidsuitgangspunten vast te stellen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Er 
zijn zeven verplichte paragrafen. In de paragrafen kunnen bedragen worden genoemd maar ze 
worden niet apart geautoriseerd. Het gaat in de paragrafen om de beleidslijnen van beheersmatige 
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aspecten die belangrijk zijn: financieel, politiek of anderszins. De verplichte paragrafen zijn (in 
alfabetische volgorde): 
Paragraaf financiering 
Paragraaf grondbeleid 
Paragraaf lokale heffingen 
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
Paragraaf verbonden partijen 
Paragraaf weerstandsvermogen 
 
Passiva 
Vermogensbestanddelen: eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (voorzieningen en 
schulden). 
 
Planning- en controlcyclus 
Voorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting, de tussentijdse rapportages en de 
verantwoording erover in jaarverslag en jaarrekening. 
 
Product 
De eenheid waar programma’s in zijn onderverdeeld. Producten worden bepaald door het College 
(uitvoeringsinformatie). Onder het niveau van producten kunnen nog één of meerdere niveaus liggen, 
afhankelijk van de organisatie en grootte van de gemeente (uitvoeringskader ambtelijk apparaat). 
 
Programma 
Een samenhangend geheel van activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf 
bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld zijn. 
 
Rechtmatigheid 
Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen zijn de 
gemeentelijke verordeningen, raads- en collegebesluiten. 
 
Rekenkamercommissie 
Onafhankelijk orgaan dat ten behoeve van de Raad gevraagd en ongevraagd onderzoek doet naar de 
doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde 
bestuur. Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de jaarrekening is een taak van de accountant. 
 
Renteomslag 
Een berekeningsmethodiek waarbij de totale netto rentekosten van zowel de vreemde als de eigen 
financieringsmiddelen worden omgeslagen over de totale investeringen. 
 
Renterisiconorm 
Het gestelde kader om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het 
renterisico uit hoofde van renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt 
beperkt. De renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage te vermenigvuldigen 
met de totale vaste schuld bij aanvang van het begrotingsjaar en de daarop volgende drie jaar. 
Reserves 
Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten of planmatig 
zijn bestemd. 
 
Reserve, egalisatie- 
Reserve waarmee ongewenste schommelingen (in tarieven of lasten) kunnen worden opgevangen, bij 
bijvoorbeeld rioolheffingen. 
 
Resultaat 
Saldo van baten en lasten in de begroting of de jaarrekening. 
 
Resultaat na bestemming (ook wel “financieel resultaat” genoemd) 
Het resultaat voor bestemming plus de toevoegingen aan de reserves minus de onttrekkingen aan de 
reserves. 
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Resultaat voor bestemming (ook wel “exploitatieresultaat” genoemd) 
Saldo van baten en lasten van de programma’s, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bij de 
begroting. Het resultaat voor bestemming is bij de jaarrekening hetzelfde, maar dan zonder 
onvoorzien. 
 
Rioolheffingen 
Heffing die van de gebruikers wordt geheven ter dekking van de kosten van het rioolbeheer. 
 
Risico’s 
Kans op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang. 
 
Risicobeheer 
Systematisch in kaart brengen van de risico’s en het treffen van maatregelen om de (financiële) 
gevolgen te minimaliseren en/of op te kunnen vangen. 
 
Specifieke uitkeringen 
Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en 
voorgeschreven doel. Een andere benaming is doeluitkering. 
 
Stelposten 
Begrotingsposten waarbij voldoende informatie aanwezig is om hun omvang te bepalen, maar die nog 
niet functioneel zijn geraamd. Op basis van nog te verzamelen informatie wordt bepaald aan welke 
(functionele) budgetten het geraamde budget zal worden toegevoegd. 
 
Toezicht 
Het uitoefenen van toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak 
voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het 
eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. 
 
Treasury/ treasuryfunctie 
Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en 
risico’s. De treasuryfunctie binnen de gemeente omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen 
en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële 
vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. 
 
Vaste schuld 
Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar. 
 
Verbonden partijen 
Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en 
financieel belang heeft. Voor het hebben van een financieel belang is het niet perse nodig dat de 
gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Zij heeft ook een financieel 
belang indien financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald. 
 
Verordeningen 
Algemene regels, vastgesteld door de Raad. 
 
Verordening artikel 212 
Deze gemeentelijke verordening bevat de uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het 
financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. 
 
Verordening artikel 213 
Gemeentelijke verordening waarin de gemeente de controle op het financiële beheer en de financiële 
organisatie door de accountant regelt. 
 
Verordening artikel 213 a 
Gemeentelijke verordening waarin de gemeente de controle betreffende het periodieke onderzoek 
door het College naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het College gevoerde 
bestuur regelt. 
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Verplichtingen 
Door opdrachtverstrekking ontstaat voor de gemeente de verplichting tot betaling op enig moment. 
 
Voorjaarsnota 
Tussentijds financieel overzicht van de lopende begroting die gebruikt wordt als uitgangspunt voor de 
komende begroting en de raming van de drie daarop volgende jaren. 
 
Voorzieningen 
Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden wegens a) 
verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te 
schatten; b) risico’s waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te 
schatten; c) fluctuaties in kosten (gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen; d) nog niet bestede 
middelen die specifiek besteed moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere 
overheidslichamen. 
 
Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om 
niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van 
de uitvoering van bestaande taken. 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen / de mogelijkheid om niet structurele 
financiële risico’s op te kunnen vangen en zo de taken van de gemeente te kunnen voortzetten. Het 
weerstandsvermogen (de mogelijkheid om risico’s op te vangen) bestaat uit de relatie tussen de 
weerstandscapaciteit (de geldmiddelen) en de risico’s waar geen specifieke maatregelen voor zijn 
getroffen Een hogere weerstandscapaciteit en/of vermindering van de risico’s zorgen beiden voor een 
verbetering van het weerstandsvermogen van de gemeente. 
 
Wet fido 
Afkorting voor “Wet financiering decentrale overheden’. De Wet fido regelt de voorwaarden waaronder 
een gemeente geld kan lenen en mag uitlenen. 
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