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Leeswijzer

p Interactieve pdf
Dit document is een interactieve pdf. Het geeft u de mogelijkheid snel en effectief 
door de informatie te navigeren. Door te klikken op de verschillende iconen gaat u 
naar meer informatie over dat thema in de jaarstukken. Ook zijn er externe links die 
u leiden naar andere documenten, bijvoorbeeld externe nota’s, met uitgebreidere 
informatie over een bepaald onderwerp.
We stimuleren met deze interactieve pdf dat u dit document niet print.

De volgende symbolen worden gebruikt:

link terug naar de inhoudsopgave
inhoud

link verwijzing genoemd in tekst

Duurzaam Zeist 
blader door items over duurzaam Zeist 

Participatie
blader door voorbeelden van participatie
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Inleiding

p 2014: jaar van veranderingen
Het jaar 2014 was een jaar met grote veranderingen. Wereldwijd grepen diverse 
gebeurtenissen ons aan. We zagen de beelden van de grote vluchtelingenstroom 
door de oorlog in Syrië. Ook werden we opgeschrikt door het neerstorten van vlucht 
MH17. In ons eigen land steeg het afgelopen jaar de onrust over de veranderingen 
in de zorg en de sociale zekerheid. Daarnaast is, ondanks voorzichtige tekenen 
van herstel, de economische crisis nog steeds actueel in Nederland. In Zeist traden 
een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college aan. We openden het nieuwe 
gemeentehuis. En we bereidden ons voor op de nieuwe zorgtaken.

p Samen kansen pakken
Veranderingen, groot of klein, kunnen leiden tot onzekerheid bij mensen. We 
zien bezorgdheid in de samenleving over ontwikkelingen dichtbij en ver weg. 
Onzekerheid kan ons belemmeren om vooruit te kijken. Maar verandering kan ons 
ook aanzetten tot ontwikkeling en het zien van nieuwe kansen. In Zeist kiezen we 
voor het laatste. Met de titel ‘Samen kansen pakken’ zet het nieuwe coalitieakkoord 
in op ontwikkeling door samenwerking. In een omgeving die in verandering is, kijken 
we naar de kansen die er zijn. Het afgelopen jaar hebben we ervaren dat er veel 
energie ontstaat als we samen optrekken en elkaar inspireren. Een voorbeeld hiervan 
is de feestelijke opening van het gemeentehuis. We zijn trots dat zoveel inwoners en 
organisaties uit Zeist met groot enthousiasme hebben bijgedragen aan het succes 
van de openingsweek. Ook rondom de veranderingen in de zorg hebben we een 
sterke betrokkenheid gezien van inwoners, vrijwilligers en zorgprofessionals. Op 
een bijeenkomst in november waren bijvoorbeeld meer dan 150 zorgprofessionals 
aanwezig. Het is en blijft een tijd waarin niet alles zeker is, maar door met elkaar in 
gesprek te gaan pakken we de kans om samen verder te komen. 

p Jaarstukken 2014
Voor u liggen de jaarstukken 2014: het jaarverslag en de jaarrekening. Met 
deze jaarstukken blikken we terug op de resultaten die in 2014 zijn bereikt en 
informeren wij u over de financiële positie van de gemeente. De resultaten zijn tot 
stand gekomen in een omgeving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen. Als 
gemeente hebben we telkens weer onze positie gekozen om samen met inwoners en 
organisaties resultaten te bereiken die waardevol zijn voor Zeist. 

In deze jaarstukken kunt u per programma uitgebreid lezen over de resultaten die 
met elkaar bereikt zijn in 2014. Voorbeelden van concrete resultaten zijn de inzet van 
een energiecoach voor ondernemers, het aanleggen van 25 nieuwe standplaatsen 
op woonwagenterrein Beukbergen en het creëren van (leerwerk)banen door Zeister 
werkgevers voor 12 jongeren uit Zeist. Bovenal is in 2014 de voorbereiding op de 
nieuwe zorgtaken van de gemeente afgerond: Zeist is er klaar voor. De jaarstukken 
geven u ook inzicht in de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. We zijn 
verheugd u een financieel positief eindplaatje te kunnen melden. 

Het college van Burgemeester en Wethouders
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Resultaat 
Jaarrekening 2014

In de inleiding is een samenvatting op hoofdlijnen gegeven over het jaar 2014. Dit 
hoofdstuk bevat een samenvatting van het financiële resultaat over het jaar 2014.

p Saldo Jaarrekening 2014
Het jaar 2014 is afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat van € 5.393.000.

Het tussentijds verwachte positieve saldo over 2014 bedroeg € 3.365.000 (conform de 
werkelijke boekingen in de administratie). Ten opzichte van de begroting is er dus een 
voordelig verschil van afgerond € 2,0 mln.

Bij de bestuursrapportage liet de begroting een saldo zien van € 3,59 miljoen (zie 
14RV0049#). 
Door een onjuiste boeking werd per abuis een saldo verwerkt van € 3.365.000. Het 
verschil van € 227.000 komt nu in de jaarrekening naar voren als een overschot in 
programma 11 Milieu.

Vertrekpunt voor de analyse van de verschillen tussen de werkelijke realisatie over 
2014 en de begroting 2014 is de gewijzigde begroting met het saldo van € 3.365.000, 
en niet de primitieve begroting 2014. Dit is een voorschrift uit het BBV (Besluit 
Begroting en Verantwoording).

De vijf grootste afwijkingen binnen het resultaat zijn (afwijkingen groter dan  

€ 500.000):

a) ICT: gedeeltelijke vrijval reserve   € 900.000 (V = voordeel)
b) Ontvangen concessie-uitkering   € 825.000 (N = nadeel)
c) Uitkering Gemeentefonds    € 742.000 (V)
d) Wmo uitvoering     € 736.000 (V)
e) WWB-inkomensdeel     € 510.000 (N)

p Samenvatting financiële uitkomsten
In de volgende tabel staan de saldi van de baten en lasten per programma. Ook de 
stortingen en onttrekkingen aan reserves die samenhangen met dat programma, zijn 
vermeld. Deze tabel vormt hiermee de uitkomst van de jaarrekening, het gerealiseerd 
resultaat, in de meest compacte vorm.

Deze tabel is in dezelfde vorm opgenomen in hoofdstuk 4. Hij wordt daar 
herhaald als startpunt van de verdere toelichting op de gerealiseerde baten en 
lasten. In hoofdstuk 4 wordt de analyse gemaakt tussen de begrote baten en 
lasten en de gerealiseerde. Hier worden ook de belangrijkste oorzaken van het 
jaarrekeningresultaat van € 2,0 mln. (ten opzichte van de begroting) benoemd.

De afwijkingen tussen de begroting en realisatie worden daarnaast toegelicht bij de 
programma’s in hoofdstuk 2; daar gebeurt dit op hoofdlijnen. Meer in detail worden 

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Resultaat
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de afwijkingen toegelicht in deel 2 van de jaarstukken; daar staan de baten, lasten en 
afwijkingen toegelicht per collegeproduct.

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Programma Begroting 
incl begr.
wijz. (saldo 
baten en 
lasten)

Realisatie 
per 31-12-
2014

Verschil 
begroting - 
realisatie 
(kolom 3-4)

Storting 
(-) en  
onttrekking  
(+) aan  
reserves 
obv reali-
satie

Resultaat 
na mutaties 
reserves 
(kolom 5-6)

 kolom 3 kolom 4 kolom 5  kolom 6 kolom 7

1 Openbare orde en veiligheid -5.980 -5.801 179 V -47 132 V

2 Burgerrelaties -2.243 -2.050 193 V -159 34 V

3 Fysieke leefomgeving -7.870 -7.854 16 V 185 201 V

4 Verkeer en vervoer -2.405 -1.523 882 V -1.115 -233 N

5 Economische zaken -868 -654 214 V -139 75 V

6 Onderwijs -11.305 -10.601 704 V -907 -203 N

7 Cultuur -4.261 -4.389 -128 N -2 -130 N

8 Sport en recreatie -4.843 -4.710 133 V -523 -390 N

9 Werk en inkomen -8.328 -8.855 -527 N 6 -521 N

10 Welzijn en zorg -15.062 -13.653 1.409 V -461 948 V

11 Milieu -939 587 1.526 V -1.055 471 V

12 Ruimtelijke ontwikkeling -2.147 36 2.183 V -2.121 62 V

13 Wonen 108 -205 -313 N 383 70 V

14 Raad en raadsondersteuning -1.207 -1.109 98 V -70 28 V

15 College en middelen -21.209 -18.421 2.788 V -1.104 1.684 V

Totalen programma 1 t/m 15 -88.559 -79.202 9.357 V -7.129 2.228 V

Algemene dekkings- 
middelen

79.996 79.796 -200 N -200 N

Gerealiseerde totaal saldo van baten 
en lasten

-8.563 594 9.157 V

Storting (-) en onttrekking (+) aan 
reserves

Mutaties conform begroting 11.928 11.928

Aanvullende mutaties obv 
realisatie

-7.129

Gerealiseerd resultaat 3.365 5.393 2.028 V

Toelichting tabel:

Kolom 3 bevat de saldi op begrotingsbasis (na begrotingswijzigingen). Kolom 4 bevat 
de werkelijk gerealiseerde saldi. Kolom 5 geeft dan het voor- of nadelig verschil van 
de realisatie volgens de jaarrekening met de begroting aan (kolom 4 -/- kolom 3).
In kolom 5 (=kolom 3-/-4) is het Gerealiseerde saldo van baten en lasten per programma 
berekend conform  het BBV. De totaalregels laten zien dat er op de programma’s 
inclusief de dekkingsmiddelen een voordelig resultaat is van € 9,16 mln. (verschil 
begroting – realisatie). 
In kolom 6 zijn alle stortingen en onttrekkingen aan reserves die op basis van de 
realisatie zijn gedaan, aan de programma’s gekoppeld. Dit laat zien dat € 7,1 mln. op 
basis van de realisatie aan de reserves is toegevoegd. Dit zijn vooral overschotten 
op de exploitatie waarvan de raad heeft vastgesteld (via de Nota reserves en 
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voorzieningen) dat deze gereserveerd worden. Hierbij moet gedacht worden aan 
de afrekening van de onderwijshuisvesting en het onderhoud van panden met de 
daarvoor bedoelde reserves, het storten van teveel ontvangen heffingen van riool en 
afval in de tariefreserve en de egalisatie over de jaren van bijvoorbeeld wijkgericht 
werken, de rekenkamercommissie en infrastructuur.
Tot slot wordt in kolom 7 (=kolom 5 -/-6) het Gerealiseerd resultaat (= resultaat na 
mutaties reserves) per programma gepresenteerd. Het Gerealiseerde resultaat is € 5,4 
mln. en daarmee € 2 mln. hoger dan begroot.

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Resultaat
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Programma 1
Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. 
Over veiligheid voert de gemeente op lokaal niveau de regie. Maar 
veiligheid maken we samen. De gemeente werkt daarom samen met onze 
inwoners en daarnaast nog vele partijen, zoals de woningbouwcorporaties, 
MeanderOmnium, politie, brandweer, openbaar ministerie en 
ondernemers.

2014
p Aanpak
De aanpak van de openbare orde en veiligheid in Zeist kenmerkt zich door het besef 
dat we veiligheid met elkaar creëren. Niet als gemeente alleen, maar in integrale 
samenwerking met de hierboven genoemde partners en de samenleving zelf. Dit uit 
zich in de volgende aspecten:
1. De praktijk staat centraal

Wat we doen, moet betekenis voor de samenleving hebben. Dat betekent dat we 
naar buiten gaan. Waar is behoefte aan? Wat kan? We willen graag dat burgers 
vertrouwen hebben in de overheid; omgekeerd moeten we hen ook vertrouwen 
bieden. 

2. Resultaat in zicht
In effecten denken; doen we de goede dingen? We moeten vooral wijzer worden 
van de praktijk: wat blijkt te werken en wat werkt niet?

3. Ieders bijdrage (h)erkennen
Ofwel, ere wie ere toekomt. Wie levert de bijdrage? Belangrijk om successen te 
communiceren; dat maakt het werk zichtbaar en dat motiveert en stimuleert.

4. Burgerkracht benutten
Belangrijke partners zitten in de samenleving. Bewoners, ondernemers, bezoekers; 
er lopen in Zeist 60.000 veiligheidsmedewerkers op straat. Gebruik maken van de 
kracht van de samenleving. 

p Dalende criminaliteitscijfers
Na een stevige daling van de criminaliteitscijfers in 2012 en 2013 is de daling in 2014 
afgevlakt tot 2 %. Hierbij kunnen we de volgende deelontwikkelingen onderscheiden:

2012 2013 2014 Verschil

Criminaliteit totaal 4193 3589 3530 -2%

Woninginbraak 659 408 355 -13%

Geweld (totaal) 444 331 360 +9%

- Waarvan straatroof 8 15 9 -40%

Autokraak 398 338 418 +24%

Fietsendiefstal 367 292 305 +4%

Vernielingen 448 424 424 0%

Zakkenrollen 85 96 69 -28%

Bedrijfsinbraak 143 167 131 -22%

Jongerenoverlast 495 341 410 +20%

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Openbare orde en veiligheid
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Het overzicht geeft een gemengd beeld. Enerzijds dalingen waar vorige jaar juist een 
piek zat (straatroof, zakkenrollen, bedrijfsinbraak). Anderzijds een stijging waar eerder 
stevige dalingen zijn gerealiseerd (autokraak, en jongerenoverlast). Positief is dat het 
aantal woninginbraken verder is afgenomen. 

p Burgerkracht benutten
De nog steeds dalende criminaliteitscijfers danken we mede aan de uitbreiding van 
het aantal ogen en oren op straat (31/12/2014: 4.161 Burgernetdeelnemers en 229 
Waaks!deelnemers. En 9 buurtpreventisten in het centrum.
Daarnaast werkt de politie steeds meer samen met particuliere beveiligingsbedrijven. 
De politie van de districten Heuvelrug en Binnensticht heeft in 2014 samen met 
beveiligingsbedrijven in Utrecht Oost het convenant ‘Informatie-uitwisseling’ 

gesloten.

p Resultaat in zicht
Enkele voorbeelden van resultaten dankzij oplettende burgers:
• De vondst van een hennepkwekerij aan de Hortensialaan;
• Aanhouding van inbrekers na een Burgernetactie
• Aanhouding van inbrekers dankzij signaal van oplettende burgers.
Sinds zomer 2013 wordt er elk kwartaal een veiligheidsbrief uitgebracht. Hierin wordt 
zichtbaar gemaakt welke activiteiten er spelen en welke resultaten worden geboekt.

Vondst hennepkwekerij aan de 

Hortensialaan

p Persoonsgerichte aanpak (PGA)
Tijdens een informatieavond in juni 2014 is de raad geïnformeerd over de 
ontwikkeling van persoonsgerichte dan wel Top-X aanpak voor veelplegers en 
veroorzakers van ernstige maatschappelijke overlast. Gaandeweg wordt deze 
aanpak met de partners doorontwikkeld. De gemeente en soms ook andere 
instellingen, zoals een woningcorporatie, komen hierdoor steeds dichter op de huid 
van verdachten en krijgen een grotere rol bij preventie, maar ook bij sanctionering 
(slechtnieuwsgesprekken en huisuitzetting).

p Polarisatie en Radicalisering
Het tegengaan van polarisatie en radicalisering is een belangrijk thema. Vooral op 
de achtergrond is hard gewerkt aan kennisvergroting en verder intensivering van 
het contact met onze netwerken. Met politie en regionale en landelijke instellingen 
is samengewerkt. Het heeft in een enkel geval geleid tot  een casusoverleg voor 
‘risicovolle individuen’. 
Er was gedurende de zomer landelijk veel media-aandacht voor uitreizende en 
terugkerende jihadstrijders In Zeist hebben wij onze ogen en oren in de wijk en 
goed contact met diverse sleutelfiguren, bijvoorbeeld bij de Marokkaanse en Turkse 
moskeeën, scholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Jongerenwerk. Deze 
waardevolle lijnen zijn kort en waar nodig delen we signalen.

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Openbare orde en veiligheid
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p Overlast jongeren
We zien dat het aantal meldingen over jongerenoverlast in 2014 (ten opzichte van 
2013) met 20% is toegenomen. Het aantal ‘zware groepen’ is afgenomen maar het 
aantal lichte (de ‘hinderlijke’) is toegenomen. Mogelijk dat hier een verklaring is voor 
het stijgend aantal meldingen. 

Jongerengroepen worden steeds dynamischer. Groepen ontstaan en verdwijnen, 
splitsen of verplaatsen zich. Politie, toezichthouders en jongerenwerkers monitoren 
de groepen en spreken ze aan op hun gedrag. Als jongeren de regels overtreden, 
worden zij bekeurd door de politie. De jongerenwerkers van MeanderOmnium richten 
zich er concreet op dat individuen in de groepen niet doorgroeien naar crimineel 
gedrag en uitval van school.

Nieuw in 2014 was dat alle jongerengroepen door de wijkteams in kaart zijn gebracht 
volgens de stoplichtmethode. Door de groepen in te delen in rood, oranje en groen, 
en ze bijna wekelijks te volgen in hun ontwikkeling, is al tijdig te zien dat een groep 
gaat afglijden. Risicovolle jongeren worden gefilterd en de groep wordt voorzien van 
preventieve of repressieve aanpak. Deze nieuwe aanpak is onderdeel van het project 
‘Aan de Voorkant’, waarbij de focus ligt op het voorkomen van overlast gevende 
jongerengroepen. 

Een bijzonder fenomeen was vanaf september jl. de komst van de vele scholieren/
hangjongeren naar de hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis blijkt een 
aantrekkelijke ontmoetingsplek voor leerlingen van verschillende middelbare 
scholen. De centrale ligging, en de gratis chocomel en wifi, spelen daarin mee. 
Jongeren zijn welkom in de publiekshal, maar gezien de omvang van de groep 
(soms wel 40 tegelijk) en de geluidsoverlast die een groep van deze puberleeftijd 
nu eenmaal geeft, kijken we samen met de jongeren naar mogelijke alternatieve 
plekken.

p Horeca
Voor de horeca was 2014 een bijzonder jaar. De leeftijdsgrens voor het schenken en 
verkopen van alcohol is per 1 januari verhoogd van 16 naar 18 jaar. Daarnaast heeft 
de raad op 11 november de Paracommerciële verordening vastgesteld. Het afgelopen 
jaar is veel met vertegenwoordigers van de horeca en sport/overige instellingen 
gesproken. De verordening is een maatwerkverordening op basis van een interactief 
proces met alle betrokkenen. 

Het jaar 2013 was voor onze toezichthouders Drank- en Horecawet een jaar van leren 
en wennen. In 2014 was men voldoende toegerust om de nieuwe taak volledig op te 
kunnen pakken. Conform het raadsbesluit van juni 2013 zijn er veel controles geweest 
bij alle branches (cafés/restaurants, slijterijen/supermarkten en paracommerciële 
instellingen). Ook controleert Toezicht veelvuldig op alcoholgebruik bij groepen 
jongeren op straat. Ombuiging van drinkgedrag door jongeren en schenkgedrag 
aan jongeren vergt een cultuurverandering, die door de wetswijziging is ingezet. 
Het blijkt dat het gedrag in de samenleving door de wetswijziging nog niet direct is 
veranderd. 

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Openbare orde en veiligheid
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Op 12 juni 2014 heeft de raad het Handhavings- en Preventieplan Horeca vastgesteld. 
Dit voorziet in een ambitie waarbij een ieder zich aan de geldende wetgeving weet te 
houden: 
• Begin 2018 is het nalevingspercentage van alcoholverstrekking binnen de 

gemeente Zeist aan personen die onmiskenbaar jonger zijn dan 18 jaar, gestegen 
van 14,5% naar 100%

• Begin 2018 is het afwijkingspercentage dat is geconstateerd bij de controles van 
75,9% gedaald naar 0%. 

Om de bovengenoemde ambities te kunnen realiseren is de inzet van alle 
betrokkenen noodzakelijk. Aan de hand van voorhanden zijnde cijfers en het 
bijeenbrengen van de signalen van alle betrokken partijen zal periodiek worden 
bekeken welke accenten moeten worden aangebracht om de naleving van de wet 
positief te beïnvloeden. 

Voor een deel van de horeca zelf heeft de nieuwe leeftijdsgrens grote consequenties. 
Er zijn twee cafés in de tweede Dorpsstraat gestopt en een ander café is tijdelijk 
gesloten door de gemeente. Daardoor is er een loop naar het gebied Steynlaan / 
einde Slotlaan ontstaan. Sinds de zomer is La Dada weer open en dat heeft samen 
met een ander doelgroepenbeleid van DejaVu geleid tot  hernieuwde drukte in de 2e 
Dorpsstraat.
Al met al is het aantal meldingen van overlast bij de horeca afgenomen.

p Betrokkenheid van de politiek
Nadat de raad in 2012 het Integraal Veiligheidsplan (IVP) heeft vastgesteld, is er in 
het voorjaar een raadsconferentie over de uitwerking hiervan gehouden. Hierdoor 
zijn de thema’s discriminatie, huiselijk geweld en loverboys prominenter op de 
kaart gekomen. Daarnaast is er een raadsinformatieavond gehouden over de 
Persoonsgerichte Aanpak (PGA) en Top-X.

p Fysieke veiligheid
De (organisatie van de) brandweerzorg is in 2010 overgegaan van de gemeente naar 
de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). In 2012 is met de herziening van de Wet op de 
veiligheidsregio’s dit nog verder versterkt. De gemeente heeft brandpreventie hoog 
in het vaandel staan. Reden hiervoor is dat we binnen onze gemeentegrenzen veel 
niet-zelfredzame mensen kennen. Naast ouderen gaat het hier bijvoorbeeld ook om 
mensen in gesloten instellingen. En (brand)veiligheid maken we met elkaar. 
Daarom heeft de brandweer o.a. zelfredzaamheidcursussen gegeven aan ouderen, 
zijn Wmo-consulenten van de gemeenten opgeleid om onveilige situaties bij mensen 
thuis te signaleren en zijn er in zes verschillende wijken rookmelderacties gehouden. 
Maar ook heeft de brandweer dit jaar een open dag gehouden in het centrum, in 
plaats van in de eigen kazerne. Hierdoor zijn meer mensen bereikt.
De aandacht voor brandpreventie (o.a. in het Integraal Veiligheidsplan, IVP) heeft 
geleid tot minder woningbranden.

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aantal woningbranden 38 48 32 21 22 19 18

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Openbare orde en veiligheid
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Zorg blijft nog steeds het aantal onnodige uitrukken als gevolg van (onterechte) 
automatische meldingen. Van de 834 incidenten in 2014 waren er 468 automatische 
meldingen (ruim de helft). Veel daarvan waren onnodige meldingen voortkomend uit 
storingen of onzorgvuldigheid. 
Niet alleen brengt elke uitruk een verkeersrisico met zich mee, maar ook is een 
eenheid op dat moment niet beschikbaar voor een ander incident. De laatste jaren 
is hard gewerkt om het aantal onnodige meldingen omlaag te brengen. De laatste 2 
jaar is het dan ook met ca. 20% gedaald.

De open dag van de 

brandweer trok veel bekijks op 

de Slotlaan

De Veiligheidsregio heeft in 2014 gewerkt aan de verdere regionalisering. Een nieuw 
regionaal dekkingsplan is vastgesteld, waarbij post Den Dolder een belangrijkere rol 
krijgt richting gemeente Soest.
Ook is er een nieuwe financieringssystematiek ingevoerd, op basis van het 
gemeentefonds. Hierdoor hoeft Zeist op termijn minder bij te dragen. Tot slot is 
afgesproken dat de Veiligheidsregio in 2016 alle uitruklocaties overneemt. Hiertoe 
wordt post Den Dolder in 2015/2016 aangepast. De kazerne aan de Dijnselburgerlaan 
is al in 2014 overgedragen.

p Crisisbeheersing
Ook de crisisorganisatie is verder geregionaliseerd. Sinds 1 mei zijn, vanuit het 
uitgangspunt ‘lokaal waar het kan, regionaal waar het moet’, diverse belangrijke 
functies in een regionale 24/7 piketdienst ingevuld. Hierdoor nemen de 
trainingskosten af, de praktijkervaring toe en is opkomst beter verzekerd. Daarnaast is 
er lokaal een 24/7 piketdienst Crisiscommunicatie opgezet.
De Officieren van Dienst Bevolkingszorg en de piketfunctionarissen 
Crisiscommunicatie hebben sinds 2014 hun werkterrein uitgebreid met de gemeente 
Bunnik. Bunnik betaalt hiervoor een vergoeding aan de gemeente Zeist.
Deze nieuwe organisatie is in zijn geheel uitgebreid getraind met o.a. de 
Burgemeestersgame voor het college van B&W, de jaarlijkse training van de 
Officieren van Dienst Bevolkingszorg (multidisciplinair met o.a. brandweer en 
politie) en Crisiscommunicatie. Op zaterdagavond 11 oktober heeft VRU bij Zeist 
een grote opkomst- en alarmeringsoefening gehouden, met een fictief scenario 
waarbij een circustent tijdens een voorstelling door storm instort. In dit scenario 
vielen veel slachtoffers (waaronder kinderen), maar ook moesten mensen worden 
opgevangen en ontsnapten er wilde dieren. De oefening verliep goed, maar kende 
vanzelfsprekend ook nog enkele leerpunten.
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Twee weken later staat Circus Belly Wien op het Zinzendorfplein en geeft het KNMI 
code geel af wegens storm… 

Het belangrijkste incident voor de crisisorganisatie was in januari de gasexplosie in 
winkelcentrum De Clomp. Hierbij zijn winkels en woningen ontruimd. Winkeliers en 
omwonenden hebben nog lang de gevolgen van deze explosie ervaren.
 

p Exploitatie-uitkomsten programma Openbare orde en veiligheid

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014  
verschil 

(A-B)

Programma Openbare orde en veiligheid L 5.932 5.659 6.033 5.823 V 210

B 29 36 53 22 N 31

S -5.903 -5.623 -5.980 -5.801 V 179

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Cameratoezicht 2e Dorpsstraat (investering vertraagd) (1)   € 47.000  V

• Bijdrage VRU  € 122.000 V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 10.000 V

Saldo programma € 179.000 V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

Reserve afschrijving investeringen maatschappelijk nut (1) € 47.000.N

Totaal reserveringen € 47.000 N

Saldo programma na reserveringen € 132.000 V
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Programma 2
Burgerrelaties

We vinden het van belang de goede contacten en relaties met inwoners, 
bedrijven, maatschappelijke instellingen en bezoekers van Zeist te 
onderhouden en uit te bouwen. Verbinding en participatie zijn daarom 
sleutelbegrippen in de werkwijze van Zeist. In dit programma lichten we 
een onderdeel hiervan toe, namelijk de dienstverlening door middel van 
wijkgericht werken en de doorontwikkeling van onze dienstverlening in 
het gemeentehuis. We willen onze dienstverlening goed, snel, slagvaardig 
en dicht bij de klant organiseren. Wij willen voor iedereen toegankelijk 
en bereikbaar zijn via de verschillende kanalen: balie, telefoon, website, 
post, email of Twitter. Ongeacht via welk kanaal een vraag gesteld 
wordt, de klant krijgt een consistent antwoord. Daarnaast willen wij 
zichtbaar aanwezig zijn in de gemeente. Door wijkgericht te werken met 
wijkmanagers is de gemeente nabij op straat-, buurt- en wijkniveau en 
werken wij met bewoners en gebruikers proactief aan complexe en kleine 
problemen in de wijk.

2014
p In de wijk
Wij werken samen met inwoners en partnerorganisaties aan schone, hele en veilige 
wijken. De wijkmanager heeft hierbij een belangrijke verbindende rol en maakt indien 
nodig gebruik van zijn doorzettingskracht. Een voorbeeld van deze verbindende rol 
vinden we in Den Dolder: 

In Den Dolder stond een woning op een grote kavel al jaren leeg, afgebrand en half 
ingezakt. Dit tot ergernis van de buurt; verpaupering, beeld van de (chique) buurt 
veranderde. De ‘bewoning’ van twee mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats 
verergerde de situatie voor de buurt, gevoel van onveiligheid vergrootte door een 
plotselinge stijging van inbraken in de wijk. Ook rukte de brandweer regelmatig uit 
bij meldingen. De situatie werd door alle partijen -politie, brandweer en gemeente- 
gezien als een onhoudbare situatie. De wijkmanager maakte gebruik van zijn 
doorzettingskracht en stuurde op een snelle aanpak, verbond de nodige partijen 
(vergunningen, boa, politie, veiligheid en wijkwethouder), neuzen keerden dezelfde kant 
op, een ieder zette zich optimaal in op zijn terrein waarbij de onderlinge verbinding 
telkens gemaakt werd waardoor de betrokkenheid zeer groot bleef. Een  -aanvankelijk 
langslepende- casus, loste zich in enkele weken, zonder een ambtelijke brief, op. 
‘Bewoners’ vertrokken en woning werd afgebroken zodat van herhaling geen sprake kon 
zijn. Extra budget was niet nodig, ‘alleen’ intensieve personele inzet.

Burgerkracht is een speerpunt in het wijkgericht werken. Het is aan de bewoners om 
eigen keuzes te maken en als het even kan ook zelf uit te voeren. In 2013 hebben 
we geconstateerd dat de wijkmanagers nog altijd een te grote rol hebben bij de 
uitvoering. In 2014 hebben we hieraan gewerkt en zijn we er in geslaagd om de 
zelfredzaamheid van burgers te vergroten. Dit hebben we gedaan door enerzijds 
goed en veel te communiceren: ‘heeft u een plan of idee, kom er mee!’, anderzijds 
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hebben we initiatieven simpelweg niet van de samenleving overgenomen. Deze 
aanpak heeft in alle wijken geleid tot wijkinitiatieven waarbij bewoners zelf 
een rol hebben vervuld bij de uitvoering. Voorbeelden hiervan vinden we in de 
Marsmanbuurt en in de Vogelwijk. 

• Marsmanbuurt
De bewoners hebben de wijkmanager betrokken bij hun initiatief om groen te 
adopteren in hun straat. Dat is met meerdere buren gelukt wat nu heeft geleid 
tot allerlei nieuwe plannen voor komend jaar waarbij zij zelf het initiatief nemen. 
De bewoners voelen zich gehoord en ervaren de ruimte om vooral zelf aan de 
slag te gaan. De wijkmanager heeft hierin een verbindende rol met de ambtelijke 
organisatie, stuurt op maatwerk en menselijke maat.

• Vogelwijk
In de Vogelwijk is met ondersteuning van MeanderOmnium (als gesprekpartner) 
gestart met het in zelfbeheer nemen van het Vogelnest (buurthuis). De werkgroep 
bestaat uit diverse bewoners (kopers, huurders) die langzaam tot een programmering 
van het Vogelnest komen. Het doel is om uiteindelijk voor 80% los te kunnen laten en 
deze bewoners zelf aan zet te laten zijn. De wijkmanager heeft in samenwerking met 
het wijkteam ervoor gezorgd dat MeanderOmnium aan het werk kon en gebruik kon 
maken van de contacten in de buurt.

Bewoners pakken zelf het 

groen aan in de wijk Mamejoh 

(centrum)

We hebben de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de wijkteams sterk verbeterd. 
De wijkteams hebben zich in alle wijken regelmatig met ‘tent en catering’ laten zien. 
Het idee achter dit concept is dat mensen uit de wijk elkaar ontmoeten met een 
versnapering. Daarnaast wordt het moment ook benut om de vragen die er in de wijk 
leven op te halen. De wijkmanagers zijn mede dankzij het flexwerken vrijwel dagelijks 
in de wijk te vinden in de wijkservicepunten van de wijk. Dit wordt gefaciliteerd door 
de werkplekken die in de wijken zijn gecreëerd voor de wijkmanagers.

Het wijkmanagement heeft te maken met majeure ontwikkelingen. Een belangrijke 
ontwikkeling is de introductie van de sociale teams. Waar de wijkteams zich primair 
richten op leefbaarheid in de wijk, richten de sociale teams zich vooral op individuele 
zorgvragen van inwoners. Leefbaarheid en zorg hebben belangrijke raakvlakken met 
elkaar. In 2014 zijn de verbindingen gelegd om te zorgen voor een goede afstemming 
tussen sociale teams en wijkteams. In sommige wijken maken het wijkteam en sociaal 
team gebruik van één locatie. Dit is bijvoorbeeld het geval met het wijkservicepunt 
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Noord en wijkaccommodatie de Koppeling in Zeist West. Deze locaties zijn hierdoor 
meer een ontmoetings-/ ondersteuningspunt in de wijk geworden. 

p In het gemeentehuis
In de week van 10 februari was de openingsweek van het vernieuwde gemeentehuis 
onder de noemer ’Achterkamertjes en open deuren’. Om de functie van een 
gemeenschapshuis te benadrukken, werd de kracht van de samenleving aangewend 
om een feestelijke programmering te verzorgen, met het gemeentehuis als podium. 
Verenigingen, stichtingen en instellingen, individuele inwoners en ondernemers 
omarmden dit idee en lieten zich van hun beste kant te laten zien met maar 
liefst 170 activiteiten. Van workshops als kaarsenmaken en speksteen bewerken, 
kinderactiviteiten, optredens van de Muziekschool en dansverenigingen, een 
grote proeverij door lokale ondernemers, abseilen van de toren door de scouting, 
wandelingen door het vernieuwde pand onder leiding van de gidsen van het Gilde, 
een High Tea met Turkse lekkernijen, etc. Ook de gemeentelijke organisatie kreeg een 
gezicht in eigen activiteiten. 

Een van de activiteiten in de 

openingsweek was een diner 

voor en door kinderen, samen 

met de burgemeester

Deze zesdaagse was een groot succes met naar schatting 5.500 bezoekers, wat heeft 
geleid tot ontelbare ontmoetingen. En daar was het allemaal om te doen. Een van de 
bezoekers schreef op de gastboek-flipover: “Verrassend en goed. Jammer dat er niet 
elk jaar een nieuw stadhuis is”.

Burgemeester Koos Janssen zei bij de afsluiting van de week: “Het is nu de uitdaging 
om het vernieuwde gemeentehuis blijvend een plek te laten zijn waar persoonlijke 
verbindingen, in levenden lijve, worden gelegd. En gezamenlijke plannen en 
oplossingen ontstaan. We zullen dit podium voor ontmoeting en samenwerking 
blijven bieden; als huis van de samenleving.”
 
Met veel organisaties en initiatiefnemers zijn de contacten warm gebleven. Zo 
is het jongerendebat van 3 scholen ook in 2015 voortgezet, heeft Kwintes in de 
kerstperiode activiteiten georganiseerd in de Publiekshal en heeft de Zeister 
Muziekschool nog diverse optredens verzorgd in de nieuwe raadzaal. Het Gilde hield 
haar jaarvergadering in het gemeentehuis en er wordt geëxposeerd door lokale 
kunstenaars. Ook jongeren voelen zich in de publiekshal welkom om hun huiswerk te 
maken en elkaar te ontmoeten.
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De ontmoetingen krijgen op 13 en 14 februari van 2015 opnieuw een impuls in de 
‘24 Uur van Zeist’. Waarbij de samenleving, gemeenteraad en de gemeentelijke 
organisatie op een vergelijkbare, prikkelende manier aan de slag gaan met de 
vernieuwing van de lokale democratie. Niet alleen in eigen huis maar vooral met 
activiteiten in de samenleving. 

Na de ingebruikname van de nieuwe publiekshal hebben we gewerkt aan het 
verbeteren van de dienstverlening om de bezoekers zo goed mogelijk van dienst 
te zijn. Om de klant beter te kunnen helpen is het team Burgerzaken en het 
klantcontactcentrum (KCC) samengevoegd tot het team Publiekszaken. Door het 
samenvoegen van de kennis van beide teams kunnen we beter en flexibeler inspelen 
op de behoefte van de bezoekers. Een voorbeeld hiervan is het experiment met de 
verruiming van de openingstijden. Op basis van de ervaring die we hiermee opdoen, 
bekijken we welke openingstijden het meest aansluiten bij de behoefte van onze 
inwoners. Op basis hiervan gaan we de komende tijd de openingstijden verder 
bijstellen. 

Dienstverlening in de nieuwe 

publiekshal

We vinden het belangrijk dat mensen zich welkom voelen in de hal van het 
gemeentehuis. Diverse medewerkers hebben daarom een cursus hostmanship 
gevolgd, zodat bezoekers niet alleen goed worden geholpen, maar zich ook welkom 
voelen in de hal. Eind 2013 zijn we op afspraak gaan werken. Met deze manier van 
werken hoeven mensen minder lang te wachten bij een bezoek. Ook maakt het de 
dienstverlening efficiënter. In 2014 hebben we de flexibiliteit van het werken op 
afspraak vergroot. Mensen konden eerst alleen een afspraak maken voor de volgende 
dag of later. Nu kunnen mensen tot 2 uur van te voren een afspraak maken. 

p Via de website
Ook met de website willen we onze klanten zo goed mogelijke van dienst zijn. Het 
afgelopen jaar is de website van Zeist volledig vernieuwd. De website is zo ingericht 
dat mensen de informatie die ze vaak nodig hebben, gemakkelijk kunnen vinden. 
Om dit mogelijk te maken hebben we onder andere de hoeveelheid informatie op 
website teruggebracht. Als men heel specifieke informatie zoekt, wordt men op de 
website doorverwezen naar het juiste kanaal. 

Ook de dienstverlening via de website is verbeterd. De website is nu veel beter te 
gebruiken op bijvoorbeeld de mobiele telefoon. Het is heel gemakkelijk geworden 
om bijvoorbeeld met de mobiele telefoon een melding doen. Zo kunnen mensen 
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op een eenvoudige manier doorgeven dat bijvoorbeeld een lantaarnpaal stuk is, 
terwijl ze op straat lopen. Uit onderzoek van UNITiD naar de gebruikservaring van 
de website van de 100 grootste gemeenten stijgt Zeist van de 13e naar de 4e plaats! 
Informatie over het onderzoek is te vinden op: http://www.100gemeenten.nl.

p Bijzondere gebeurtenissen
Wij leven mee met onze inwoners en zijn er voor hen bij vrolijke en droevige 
gebeurtenissen. In 2014 waren er veel hoogtepunten: enkele inwoners hebben de 
leeftijd van 100 jaar bereikt, diverse Zeistenaren waren 60, 65 of 70 jaar getrouwd 
en we hebben mensen onderscheiden voor hun inzet voor onze samenleving. Ook 
bijzonder dit jaar was de opening van de nieuwe El Mottakien moskee. 

Uit de openingstoespraak van 

burgemeester Janssen: “De 

ontwikkeling van uw geschiedenis 

in Zeist en de ontwikkeling van de 

El Mottakien moskee in Zeist laten 

zien hoe je deel kunt worden van je 

omgeving en tegelijkertijd jezelf kunt 

blijven.”

Naast deze mooie dingen waren er vervelende en droevige gebeurtenissen; zo was 
er een explosie in winkelcentrum de Clomp. Vanuit onze crisisbeheersingsorganisatie 
hebben we in deze gevallen gedaan wat praktisch gezien nodig was zie programma 1. 
Onze burgemeester en wethouders hebben bij deze gebeurtenissen nadrukkelijk hun 
gezicht laten zien en de mensen een hart onder de riem gestoken. 

p Samen dienstverlenen
Zeist werkt op allerlei terreinen samen met andere gemeenten en organisaties. 
Dit doen we ook op het terrein van dienstverlening. We doen dit alleen als we de 
kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren en kosten kunnen besparen. Per 
1 januari 2015 is Zeist met Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht en 
het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaan samenwerken op het terrein 
van belastingen. Een voorbeeld van de verbeterde dienstverlening die het gevolg is 
van de samenwerking, is de gecombineerde aanslag. Mensen ontvangen vanaf 2015 
één aanslag voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen. In 2014 hebben 
we ons voorbereid op deze verandering. Hierbij hebben we nadrukkelijk aandacht 
gehad voor de door Zeist gewenste nabijheid. We hebben bijvoorbeeld geregeld dat 
mensen die voor belastingzaken niet naar Utrecht kunnen reizen in de toekomst ook 
gewoon in Zeist terecht blijven kunnen. Meer informatie over de samenwerking op 
het terrein van belastingen is te lezen in programma 15. 
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p Internationale verbondenheid
Contacten en verbindingen worden wereldwijd steeds belangrijker om de lokale 
samenleving hier met elkaar beter vorm te geven. Mensen met zeer diverse 
achtergronden vinden een plek in Zeist, en via internet, sport en cultuur krijgen 
grenzen een andere betekenis. 

Als gemeente geven we hier invulling aan door vriendschapsbanden te onderhouden 
met een drietal gemeenten. Het afgelopen jaar was er bijzondere aandacht voor 
de band met Berkane in Marokko. Deze band bestond formeel 10 jaar en er zijn 
nieuwe afspraken gemaakt over de onderwerpen waarop we elkaar opzoeken 
en samenwerken. In september is een delegatie naar Berkane geweest voor een 
werkbezoek. Een belangrijk doel van dit werkbezoek was het met elkaar in contact 
brengen van een aantal maatschappelijke organisaties, zodat zij concreet met elkaar 
aan het werk kunnen. Zowel de Boswerf als Abrona hebben met hun tegenhangers 
in Marokko inhoudelijk afspraken gemaakt over uitwisseling van kennis en ervaring. 
Beide hebben aangegeven vervolg te geven aan deze eerste afspraken en concrete 
stappen te nemen om te komen tot verdere uitwisseling. Ook de stimulans vanuit 
Zeist voor het idee voor een vrouwenbedrijvencentrum heeft geleid tot de concrete 
bouw van het centrum en verdere betrokkenheid vanuit Zeist bij het ondersteunen 
en scholen van de vrouwen die hier aan de slag gaan. 

Gedragsdeskundige Ellen van 

den Dungen van Abrona in 

gesprek met de begeleiders 

van Association Badr, 

organisatie voor kinderen met 

autisme in Berkane.

Deze contacten dragen praktisch bij aan kennis en ervaring, maar leveren vooral 
ook een bijdrage aan de vriendschap die nodig is om elkaar nu en in de toekomst te 
ondersteunen en te waarderen.

p Exploitatie-uitkomsten programma Burgerrelaties

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014  
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014 
verschil 

(A-B)

Programma Burgerrelaties L 3.088 3.576 3.787 3.486 V 301

B 1.391 1.594 1.544 1.436 N 108

S -1.697 -1.982 -2.243 -2.050 V 193

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Burgerrelaties



22

inhoud

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Wijkgericht werken: steeds meer zaken worden bekostigd vanuit reguliere budgetten (1) 

   € 159.000.V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 34.000 V

Saldo programma € 193.000 V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

Reserve egalisatiesystematiek / wijkgericht werken (1) €  159.000 N

Totaal reserveringen €  159.000 N

Saldo programma na reserveringen € 34.000 V
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Programma 3
Fysieke leefomgeving

De belangrijkste opgave binnen dit programma is het inrichten en in 
stand houden van een functionele leefomgeving die bijdraagt aan de 
leefbaarheid van Zeist. Subdoelen die we nastreven zijn:
•  Een functionele en bruikbare openbare ruimte die schoon, heel en 

(technisch) veilig is. 
•  Het onderhoud verrichten aan de gemeentelijke eigendommen in de 

openbare ruimte, inclusief de benodigde vervangingen. Vooral bij 
deze subdoelstelling worden de inwoners betrokken om te komen 
tot aanpassingen die zoveel mogelijk aansluiten op de wensen van de 
inwoners.

•  De betrokkenheid bij de buitenruimte vergroten door het uitnodigen 
van burgers om te participeren in het beheer van delen van de openbare 
ruimte.

Hieronder lichten we per thema toe wat er in 2014 op deze terreinen is bereikt. We 
zoomen hierbij met name in op de zaken die opvallend zijn of afwijken van het 
reguliere beleid.

2014
p Groen
Het bestuur heeft vastgesteld wat de kwaliteitseisen zijn van onkruidbestrijding, 
straatreiniging, zwerfvuilverwijdering en onderhoud groen en bermen. De 
monitoring hiervan is in 2014 verbeterd, waardoor we aannemers beter kunnen 
aanspreken. Als gevolg hiervan is het groen netter geworden. De Biga is een van 
de aannemers die in Zeist voor het onderhoud van het groen worden ingezet. In 
2014 hebben we de Biga ingezet voor bladruimen, onkruidbestrijding, hondenpoep, 
zwerfvuil en watergeven aan nieuwe bomen. Dat laatste heeft geleid tot aanzienlijk 
minder uitval van jonge bomen. In 2015 kan naar verwachting het takenpakket van 
Biga in Zeist verder worden uitgebreid. Met de inzet van Biga draagt Zeist tevens bij 
aan het bieden van werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Medewerkers van de Biga 

zorgen voor het onderhoud 

van het groen
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Wij betrekken de inwoners op allerlei manieren bij het vormgeven van het groen. Zo 
zijn we in 2014 met inwoners in gesprek gegaan over de wijze waarop we omgaan 
met het vervangen van oude bomen. Veel van onze bomen langs straten en pleinen 
zijn aan het einde van hun levensduur. Vervanging van al deze bomen kost veel geld, 
dat op dit moment niet beschikbaar is. Samen met inwoners hebben we nagedacht 
hoe we met dit probleem om kunnen gaan. De uitkomsten van deze gesprekken 
worden momenteel verwerkt in een bomenbeheerplan. Vanwege de complexiteit 
van het vraagstuk is het niet gelukt het bomenbeheerplan in 2014 af te ronden, zoals 
aanvankelijk gepland. We werken hier daarom in 2015 verder aan. 

Wijkmanager Zeist Noord, Gerard van den Breemer: “Jaarlijks word ik door de 
bewonerscommissie ‘de Pedagogenbuurt’ uitgenodigd voor een ronde door de wijk 
waarbij we met elkaar in beeld brengen wat er nodig is om de wijk leefbaarder te 
maken. Dit jaar kwamen naast de beheer- en onderhoudszaken o.a. een garageslaper 
en een illegale hangplek in het bosperceel aan de orde. De bewonerscommissie heeft in 
elke straat een vertegenwoordiger, die van tevoren wordt benaderd met de vraag of er 
nog aandachtspunten zijn. De bewoners maken een verslag van de schouw en sturen dit 
naar mij waarmee we vervolgens aan de slag gaan!”

Ook zijn we met de inwoners en belangenorganisaties in gesprek gegaan over de 
bomenverordening. De uitkomsten hiervan worden komend jaar vertaald in een 
nieuwe verordening die meer uitgaat van vertrouwen. Ook bij het onderhoud van 
het groen spelen inwoners een rol. Een mooi voorbeeld is de speelplek Nijenheim 
10-11 nrs. Op initiatief van een groep bewoners wordt het groen rondom de speelplek 
door de bewoners onderhouden. Ze wilden graag een groot vak ‘prikstruiken’ 
(berberis) vervangen hebben door kindvriendelijke beplanting, daarnaast hebben 
ze 2 moestuinbakken geplaatst waar komend voorjaar voor het eerst in gekweekt 
gaat worden. Ze hebben op verschillende plekken nieuwe beplanting aangelegd. De 
speelvoorzieningen en de bomen blijven bij de Gemeente Zeist in beheer i.v.m. de 
wettelijke aansprakelijkheid. Ook het gazon blijft in beheer bij de gemeente.  Dit alles 
is vastgelegd in een contractje, zodat duidelijk is wie wat onderhoudt.

Enkele jaren geleden zijn we tijdens de bezuinigingsdialoog met inwoners in gesprek 
gegaan om te komen tot bezuinigingen. Naar aanleiding van deze gesprekken is 
het budget voor het periodiek vernieuwen van groenvakken wegbezuinigd. Op 15 
locaties was er echter sprake van een nijpende situatie. Door enkele meevallers in 
2013 hebben wij deze groenvakken opnieuw in kunnen richten. Dit is onder andere 
gebeurd rondom de Griftflat. 

We hebben veel aandacht gehad voor de biodiversiteit, zoals mierenkolonies, 
paddentrek, boommarters, hazelwormen. Bij het onderhoud van de bermen is 
rekening gehouden met de specifieke beplanting. We hebben hiervoor een flora- 
en fauna-inventarisatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat we het op hoofdlijnen al goed 
doen. Voor de plekken waar nog winst te behalen is, hebben we een verbeterplan 
opgesteld. Naar aanleiding van dit plan zijn al de eerste concrete acties uitgevoerd. 
Zo hebben wij afgelopen zomer samen met de knotgroep Zeist West een berm met 
de zeis gemaaid, zodat de daar aanwezige orchideeën konden worden gespaard. Ook 
is subsidie aangevraagd en ontvangen voor natuurherstel van enkele watergangen. 
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Er zijn paddentunnels aangelegd onder de Breullaan. Over de Odijkerweg is een 
faunapassage, voor vooral reeën, aangelegd.

Het was de bedoeling in 2014 een werkcode op te stellen waarin wordt vastgelegd 
wat de flora- en faunawet voor Zeist betekent en hoe we hier in het werk mee 
omgaan. Dit is echter vertraagd, doordat het landelijk model voor dagelijks beheer 
later beschikbaar is gekomen dan verwacht.

Geachte medewerkers van de afdeling Groen,
 
Heel graag willen mijn man en ik jullie heel erg hartelijk danken, dat jullie altijd de 
gazons, perken enz. enz. zo mooi onderhouden.
Echt super. We hopen dat jullie dit ook komend jaar met hetzelfde plezier blijven doen.

citaat uit mail 21 december 2014

p Openbare verlichting
Om het energieverbruik terug te dringen en de veiligheid te verhogen wordt 
daar waar dit verlichtingtechnisch mogelijk is, overgeschakeld op ledlampen. Zo 
is de verlichting aan de Oranje Nassaulaan vervangen en zijn de natriumlampen 
vervangen door ledlampen. Ook aan de Kampweg is een aantal nieuwe lichtmasten 
geplaatst en voorzien van led. De overstap van natriumlampen naar ledlicht betekent 
ook een overgang van het welbekende oranje licht naar wit licht. Dit is voor de 
sociale veiligheid een belangrijke verbetering. We gebruiken ledverlichting ook 
doelgericht als instrument om de sociale veiligheid te verbeteren. Een voorbeeld 
hiervan vinden we in de wijk Vollenhove. Wij hebben klachten ontvangen over 
de sociale veiligheid op en nabij de parkeerdekken bij de flats aan de Laan van 
Vollenhove. Ook was er sprake van veel auto-inbraken. Om dit aan te pakken zijn we 
overgestapt op ledverlichting. We hebben de verlichting uitgebreid en voorzien van 
bewegingsdetectie 

p Onderhoud wegen 
Het wegonderhoud vindt plaats op basis van de jaarlijkse weginspectie. Als het 
hierbij om grotere weggedeelten gaat, wordt in overleg met de aanwonenden 
besproken of er, naast onderhoud, ook (verkeerskundige) aanpassingen wenselijk 
zijn. Voorbeelden van grotere asfaltonderhoudsprojecten in 2014 zijn het groot 
onderhoud en herinrichting van de Arnhemse Bovenweg en Bergweg. Vanuit het 
onderhoudsprogramma zijn verder o.a. Louise de Colignyplein, Dorpsstraten, 
Lageweg, Schaerweijdelaan, het fietspad langs de Woudenbergseweg en het fietspad 
langs de Biltseweg van een nieuwe asfaltdeklaag voorzien. Langs het fietspad aan 
de Biltseweg zijn bovendien maatregelen getroffen om het regenwater beter af te 
voeren.
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p Exploitatie-uitkomst programma Fysieke leefomgeving
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Uitvoering diverse projecten verharding / asfaltering: Het Rond, Dorpsstraat/Lageweg, 

afronding Panweg (1) € 473.000 N

• Onderhoud verlichting (1) € 247.000 V

• Onderhoud civiele werken (1) € 160.000 V

• Gladheidsbestrijding  € 162.000 V

• Onderhoud waterlopen: hogere kosten baggeren (1) € 66.000 N

• Onderhoud waterlopen: hogere kosten baggeren (2) € 66.000 N

• (Meer)opbrengst herplantplicht (3) € 25.000 V

• Overige kleine afwijkingen infrastructurele kosten (1) € 12.000 N

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 39.000 V

Saldo programma € 16.000 V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

Reserve egalisatiesystematiek / infrastructuur (1) €  144.000 V

Reserve egalisatie rioolheffing (2) €  66.000 V

Reserve bomenfonds (3) €  25.000 N

Totaal reserveringen €  185.000 V

Saldo programma na reserveringen €  201.000 V
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Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014
verschil 

(A-B)

Programma Fysieke leefomgeving L 9.212 7.800 8.145 8.091 V 54

B 311 227 275 237 N 38

S -8.901 -7.573 -7.870 -7.854 V 16
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Programma 4
Verkeer en vervoer

In 2014 hebben we in Zeist samen met onze inwoners gewerkt aan 
het verbeteren van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en 
de leefbaarheid. In dit programma gaan we in op de highlights en 
belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar.

2014
p Veiligheid
We willen de verkeersveiligheid verbeteren. We hebben hierbij aandacht voor 
kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, voetganger en scholieren. In 2014 
zijn diverse onderzoeken gedaan naar de verkeersveiligheid rondom scholen en op 
schoolroutes. In 2015 wordt dit vertaald in een uitvoeringsprogramma en aan het 
college aangeboden. In de tussentijd worden wel maatregelen genomen als dit nodig 
is, zoals in 2014 het geval was bij de Comeniusschool en de Ichthusschool. 

Regelmatig nemen we maatregelen na een verzoek van mensen uit de 
samenleving. Als een inwoner vraagt om een verkeersmaatregel toetsen we bij onze 
verkeersdeskundige en de politie wat de gevolgen zijn voor de veiligheid. Vervolgens 
benaderen we samen met het wijkmanagement de mensen die met de potentiële 
verkeersmaatregel te maken krijgen. We vragen hen wat zij van de voorgestelde 
maatregel vinden. In overleg met al deze betrokkenen besluiten we uiteindelijk of 
we een maatregel nemen en hoe deze eruit komt te zien. Een voorbeeld van een 
maatregel die op deze manier tot stand is gekomen, is de fietsdoorsteek op de 
Schaerweijdelaan ter hoogte van de Veldheimlaan. 
 

Wethouder in Zeist Roy Luca: 

“Door samen met inwoners uit 

de Dichtersbuurt te overleggen 

nemen we de juiste maatregelen. 

De fietsdoorsteek is hiervan een 

mooi voorbeeld. De achterliggende 

woonwijk is nu veiliger en 

gebruiksvriendelijker te gebruiken!”

Als we maatregelen nemen, evalueren we deze. Zo zijn we gestart met de evaluatie 
van de 30km-inrichting van diverse woonwijken (Valckenbosch, Lyceumkwartier, 
Fazantenplein e.o. en Dichtersbuurt – Patijnpark). In dit kader hebben we 
snelheidsmetingen verricht. In 2015 starten we met een dialoog over de uitkomsten 
hiervan. 
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Overleg met inwoners kost tijd en zorgt soms voor vertraging. Dit doet zich 
bijvoorbeeld voor bij de Hobbemalaan. Volgens planning zou in 2014 onderhoud 
plaatsvinden aan de Hobbemalaan. Tegelijkertijd met het uitvoeren van het 
onderhoud aan de Hobbemalaan willen we maatregelen nemen om de veiligheid 
voor fietsers te verbeteren. Overleg met inwoners hierover levert echter verschil van 
inzicht op waardoor het project vertraging oploopt. In 2015 gaat de gemeente verder 
met de bewoners in gesprek.

Om de veiligheid te verbeteren werken we niet alleen samen met inwoners maar 
ook met bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland (VVN). Samen met VVN blijven we 
inzetten op verkeerseducatie. Zo leggen jaarlijks vele tientallen scholieren in Zeist een 
verkeersexamen af met de fiets.

p Bereikbaarheid
We vinden het belangrijk dat Zeist goed bereikbaar is. We werken aan het verbeteren 
van de doorstroming en richten het wegennet zo in dat dit optimaal kan worden 
benut. De auto pesten we zeker niet weg. We streven naar een win-win-win-situatie 
waarbij zowel de automobilist, de fietser als de gebruiker van het OV profiteren. 

Eén van de maatregelen waarop we inzetten om de doorstroming te verbeteren is 
dynamisch verkeersmanagement. Zo is de verkeersafwikkeling op de Driebergseweg 
– Laan van Beek en Royen verbeterd. 

Op Youtube is te zien hoe de 

doorstroming op het kruispunt Laan 

van Beek en Royen en Lageweg is 

verbeterd. Het filmpje is te vinden 

onder de naam: “Verbetering 

verkeersdoorstroming kruispunt Laan 

van Beek en Royen en Lageweg”

Diverse maatregelen zijn in voorbereiding. Zo gaan we werken aan het koppelen 
van de verkeerslichten aan de Utrechtseweg (tussen Jordanlaan en Griftlaan). In 2015 
gaan we de koppeling daadwerkelijk realiseren. Ook hebben we onderzoek gedaan 
naar het verbeteren van de doorstroming van het busverkeer door het verlengen 
van de busbaan op de Driebergseweg richting station Driebergen – Zeist. Op basis 
van de onderzoeksresultaten beslissen we in 2015 of we de busbaan daadwerkelijk 
verlengen. Een andere belangrijke maatregel waar we onderzoek naar hebben 
gedaan zijn de mogelijkheden voor verbreding van de Utrechtseweg (tussen De Dreef 
en de Jordanlaan). Uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad mogelijkheden zijn. We 
starten in 2015 daarom met een dialoog om in beeld te brengen hoe inwoners en 
ondernemers denken over verbreding van de Utrechtseweg.
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Een aantal verkeerslichten is aan het einde van zijn levensduur. Per verkeerslicht 
wordt bekeken of vervanging nu al nodig is, een optimalisatie van de verkeerslichten 
mogelijk is, of een andere inrichting mogelijk is (zoals een rotonde).

Zeist neemt (als werkgever en wegbeheerder) deel aan regionale 
samenwerkingsverbanden op gebied van ‘slim werken, slim reizen’ met als doel 
werknemers te stimuleren voor duurzame mobiliteitsvormen te gaan. Er is een 
nieuwe promotieactie voor elektrische fietsen gestart. Het valt op dat dit in het 
bedrijfsleven amper leeft.

We willen de infrastructuur rond het station Driebergen-Zeist verbeteren, zodat de 
huidige verkeersknelpunten in het gebied opgelost worden en het stationsgebied 
in de toekomst voorbereid is op een snelle, goede en veilige verkeersafwikkeling. 
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de uitvoering. Het 
project verloopt nog steeds volgens planning, waarbij wij in 2015 verdergaan met de 
voorbereidingen voor de uitvoering. In 2019 is de volledige onderdoorgang gereed 
en liggen er vier sporen. In 2020 is het totale project gereed. Actuele informatie over 
het project is te vinden op: http://www.prorail.nl/projecten/driebergen-zeist.

Schets van het stationsgebied

 

p Leefbaarheid
Zeist vindt het belangrijk dat mensen zich welkom voelen in de gemeente. We 
werken hieraan door bijvoorbeeld het parkeren goed te regelen. Om dit te verbeteren 
hebben we alle parkeerautomaten op straat vervangen. Om goed aan te sluiten 
bij de wensen van de Zeistenaren zijn er voor het aanschaffen van de automaten 
gesprekken gevoerd met inwoners en gebruikers over hun wensen. De nieuwe 
automaten moeten het parkeren gemakkelijker maken. Mensen registreren hun 
auto in de automaat door het kenteken in te toetsen. Hierdoor hoeven ze niet meer 
terug te lopen naar de auto om het bonnetje achter de voorruit te leggen. Ook is het 
voortaan mogelijk te betalen met Dip&Go of de creditcard. De mogelijkheden voor 
het betalen met de mobiel zijn eveneens verruimd. Om de kosten en inkomsten van 
het betaald parkeren met elkaar in balans te brengen en de storingsgevoeligheid 
te verminderen, is ervoor gekozen om de mogelijkheid om met cash te betalen op 
de meeste plekken af te schaffen. Dit wordt door sommige mensen als vervelend 
ervaren. Naar aanleiding van de dialoog is daarom besloten de mogelijkheid om met 
cash te betalen te behouden in de parkeergarages met slagboom.
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Bij de nieuwe 

parkeerautomaten wordt 

de auto in de automaat 

geregistreerd.

p Exploitatie-uitkomst programma Verkeer en Vervoer

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014 
verschil 

(A-B)

Programma Verkeer en vervoer L 6.087 3.860 5.350 4.716 V 634

B 3.166 4.058 2.945 3.193 V 248

S -2.921 198 -2.405 -1.523 V 882

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Fietstunnel Den Dolder (investering vertraagd) (2) € 428.000 V

• Onderhoud/vervanging straatmeubilair/verlichting/VRI’s (1) € 425.000 V

• Uitvoering fiets- en OV beleid (1) € 159.000 V

• Oplaadpalen elektrisch rijden (vertraagd om juridische redenen) (3) € 50.000 V

• Upgrade overdekte parkeerterreinen (investering vertraagd) (2) € 42.000 V

• Groot onderhoud parkeergarages (4) € 11.000 V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 233.000 N

Saldo programma € 882.000 V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / infrastructuur (1) €  584.000 N

• Reserve afschrijving investeringen maatschappelijk nut (2) €  470.000 N

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangewende middelen (3) €  50.000 N

• Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen (4) €  11.000 N

Totaal reserveringen €  1.115.000 N

Saldo programma na reserveringen € 233.000 N
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Programma 5
Economische zaken

Zeist zet in op het behouden en versterken van de economische 
vitaliteit van de gemeente. Vitaliteit komt daarbij tot uitdrukking in 
ondernemerschap, recreatie, toerisme en cultuur, detailhandel en zorg. 
Een sterke lokale economie draagt bij aan het sociaal welzijn van mensen 
en aan de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving. 

2014
p Ondernemerschap en innovatie
Provinciaal
De EBU (Economic Board Utrecht) is een provinciaal economisch 
samenwerkingsverband dat zich richt op economische kansen in de regio. 
Bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen werken samen op het gebied van 
thema’s als langer gezond thuis wonen, energieneutrale woningen en leefbare 
wijken. Door deze samenwerking wordt het mogelijk om tot structurele oplossingen 
te komen die bijdragen aan een versterking van de economie, zoals innovatie, meer 
banen en economische groei. 

Regionaal
Q4Plus is een platform tussen ondernemersverenigingen uit Zeist, Bunnik, De Bilt en 
Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede dat staat voor samenwerking, verbinding 
en stimulering van de regionale economie. De gemeente Zeist ondersteunt het 
samenwerkingsverband Q4Plus, waarbij ondernemers zelf het initiatief nemen om het 
economisch klimaat in onze regio te verbeteren. In 2014 is concreet een start gemaakt 
met het inzichtelijk maken van de verschillende identiteiten van de 4 gemeenten. 
Dit met als doel helder te krijgen waar de kracht van Zeist ligt op het gebied van 
de lokale economie en daarmee Zeist ook in de markt zetten als aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor ondernemers. Als Zeist vinden we ook de verbinding tussen de 
Q4 en het Science Park in Utrecht-Oost van grote waarde en leggen daar dan ook de 
verbinding in tussen de verschillende partijen. 

In juni 2014 hebben verschillende gemeentes uit de regio Utrecht (U10-gemeenten) 
afspraken gemaakt om de regionale kantorenmarkt weer gezond te maken. Om 
leegstand van kantoorpanden terug te dringen, wordt de nieuwbouwplanning 
aangepast aan de marktsituatie en krijgen leegstaande panden andere functies. 
De afspraken hierover hebben betrekking over de periode van 2014-2030 en zijn 
vastgelegd in de ‘Regionale Overeenkomst Kantoren 2014-2030’. 

Lokaal
De gemeente stimuleert ondernemers van Zeist om zich te clusteren in 
bedrijventerreinen en winkelcentra. Hierdoor komen breed gedragen 
aandachtspunten van ondernemers sneller en gemakkelijk onder de aandacht bij 
de gemeente en kan de gemeente gerichter acties ondernemen richting winkeliers/
ondernemers. De gemeente heeft in 2014 partijen met elkaar in contact gebracht om 
de onderlinge samenwerking verder te stimuleren. 
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Een voorbeeld van een intensieve samenwerking tussen ondernemers, gemeente en 
andere instellingen, zoals de politie en brandweer, is bedrijventerrein Fornhese. Dit 
terrein heeft het keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) behaald 
vanwege de samenwerking om de veiligheid op het bedrijventerrein te vergroten. 
Een ander voorbeeld is het Vrijheidsplein, waar ondernemers, eigenaar en gemeente 
hebben geïnvesteerd in een schoon, sociaal en veilig winkelgebied.

Op 15 juli 2014 is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014-2018 ‘Duurzaam 
en Doelmatig’ vastgesteld door het college. Binnen het inkoopbeleid is één 
van de belangrijke uitgangspunten het stimuleren van de lokale economie 
en het MKB waar mogelijk en wettelijk toegestaan. Dit doel ter versterking 
van de onderlinge samenwerking is in 2014 gerealiseerd door het organiseren 
van een ondernemersbijeenkomst in samenwerking met de beide lokale 
ondernemersverenigingen. 
Ook is er een bedrijvenregister op de website van de Zeister ondernemersvereniging 
ontwikkeld waarmee de inkopende afdelingen binnen de gemeente zich een volledig 
beeld kunnen vormen van alle lokale ondernemers. 
 
Initiatief Business Event Zeist 2014
Het 1e Business Event is in maart 2014 georganiseerd op initiatief van de gemeente 
Zeist. In dit event werd in de categorieën Industrie en Dienstverlening, MKB en 
Detailhandel, Jonge Ondernemer/Onderneming de  ‘Ondernemer van het Jaar’ uit 
Zeist bekendgemaakt. Toetsingscriterium hierbij was onder andere duurzaamheid. 
Het doel van deze prijs is ondernemers die zich onderscheiden op het gebied van 
sociale betrokkenheid, innovatie en duurzaamheid, een podium te geven. Daarnaast 
werden alle genomineerden gehuldigd om een gevoel van trots over de kwaliteit 
en diversiteit van het bedrijfsleven en de middenstand te creëren. De bedrijven 
Precipio Mediagroep, De Groene Winkel, Zoover, Weeronline.nl en Kinderopvang de 
Geheime Tuin namen de prijzen mee naar huis. In 2015 wordt een 2e Business Event 
georganiseerd. 

De winnaars van het 1e 

Business Event

Ondernemersplein gemeente Zeist
Sinds 2012 heeft de gemeente Zeist een Ondernemersplein, waarbij de 
dienstverlening naar ondernemers centraal staat. Na positieve evaluatie heeft het 
ondernemersplein een structurele plek in de gemeentelijke organisatie gekregen.
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p Recreatie, toerisme en cultuur
Stichting Zeist Promotie
Binnen de Stichting Zeist Promotie worden alle partijen verenigd die een bijdrage 
leveren aan de promotie van Zeist. Doel hiervan is Zeist op de kaart te zetten als 
aantrekkelijke plaats om in te recreëren. Binnen de Stichting Zeist Promotie wordt 
kennis met elkaar gedeeld waardoor het succes van evenementen vergroot word. 
Een voorbeeld daarvan is Het Slot van Sinterklaas waarbij door samenwerking een 
evenement is neergezet met landelijke bekendheid.

Het Slot van Sinterklaas: een 

van de acties om Zeist te 

promoten

Nationaal Militair Museum
In onze regio hebben we er een fantastisch museum bijgekregen, het Nationaal 
Militair Museum in Soesterberg. Met, sinds de opening op 11 december, meer dan 
50.000 bezoekers. De gemeente hoopt mede door het nieuwe museum in de buurt, 
bezoekers aan te trekken en zo de economie en identiteit van Zeist te versterken.

Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei / VVV Zeist
De VVV’s in de regio hebben besloten zichzelf per 1 april 2015 op te heffen en een 
Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei op te richten. Een deel van de 
taken van de VVV’s in de regio, zoals de campagne, ‘Uit op de Heuvelrug’, zullen 
worden overgedragen aan het nieuwe bureau. 2014 heeft in het teken gestaan 
om deze overgang mogelijk te maken. De verwachting is dat per 1 april 2015 de 
organisatie operationeel zal zijn. De organisatie moet het mogelijk maken dat de 
regio zich nog beter en professioneler kan profileren op het gebied van recreatie en 
toerisme. Vanaf 2015 is het VVV-informatiepunt in de publiekshal van de gemeente 
gevestigd.

p Detailhandel
Evaluatie reclamebelasting
In 2012 is de reclamebelasting in Zeist ingevoerd. In 2014 hebben de gemeente 
en stichting Centrummanagement een gezamenlijke evaluatie gedaan van de 
reclamebelasting, onder andere naar de wijze van financiering van de activiteiten 
en behaalde resultaten in het centrumgebied. De uitkomsten van deze evaluatie 
bieden een goede basis om de uitvoering van de reclameheffing op onderdelen aan 
te scherpen. De conclusie is dat een meerderheid van de betrokkenen positief kritisch 
is. In 2015 gaan we aan de gang met de aanbevelingen. Dit moet leiden tot een 
verbetering van het draagvlak voor de reclamebelasting. 
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Koopzondagen
In 2014 heeft een pilot gelopen waarbij op zondag alle winkels tussen 12.00 en 18.00 
uur geopend mochten zijn. Gedurende het jaar is de pilot geëvalueerd. Op basis van 
de resultaten van de evaluatie heeft de raad besloten de koopzondagen definitief in 
te voeren. We hopen daarmee het winkelaanbod aan te laten sluiten op de wensen 
van de klanten. 

p Markt
Een kwalitatief hoogwaardige markt draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het 
winkelcentrum. Een goede bezetting is daarom belangrijk. In 2014 heeft Zeist zich 
ingespannen om tot een volledige bezetting te komen. De markt kende aan het einde 
van 2014 een volledige bezetting. De marktcommissie heeft daarnaast besloten in 
2015 een promotiecommissie in het leven te roepen om de markt beter te kunnen 
promoten en daarmee meer bezoekers aan te trekken. 

p Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. 
Maatschappelijk verantwoord
Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de gemeente 
Zeist in 2014 vooral ingezet op het stimuleren van de kracht van de samenleving. 
Gemeente Zeist heeft daarin een aanjaagfunctie op zich genomen. Samen met 
de Biga-groep, RDWI en de WGSP vormt de gemeente het MVO-platform. Dit 
platform stimuleert informatie-uitwisseling en opbouw van kennis door middel van 
platformvergaderingen, thematische werkgroepen en workshops. 

Ondernemerschap
Zakelijk Zeist Onderneemt (ZZO) is de nieuwste belangenvereniging voor Zeister 
ondernemers. De ZZO komt voort uit de fusie van Zakelijk Zeist en Zeist Onderneemt. 
Deze ondernemerskring vertegenwoordigt 180 ondernemingen in Zeist en is een 
duidelijk aanspreekpunt voor duurzaamheidszaken. Ondernemers kunnen er terecht 
voor vragen, kennis en voor het opdoen van inspiratie en netwerk. De gemeente 
ondersteunt en stimuleert het ZZO door het gesprek aan te gaan over onderwerpen 
als verkeer in het centrum, aantrekkelijkheid winkelgebied en duurzaam ondernemen. 

Energiecoach
Eind 2014 is Bureau Simular ingeschakeld door ODRU en gemeente om energieadvies 
te geven aan bedrijven. Deze zogenaamde Energiecoach stimuleert ondernemers te 
besparen op energiekosten en daardoor bij te dragen aan het verminderen van de 
uitstoot van CO

2
. In 2014 hebben circa 30 bedrijven energie- en subsidieadvies op 

maatschappelijk verantwoord ondernemen gekregen. Een aantal van deze bedrijven 
was al bekend met dit onderwerp, maar kreeg toch beter zicht op verbeterpunten en 
inzicht in hun energieverbruik. In 2015 zet de ODRU deze taak voort.
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p Exploitatie-uitkomst programma Economische zaken

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014
verschil 

(A-B)

Programma Economische zaken L 894 1.002 1.202 973 V 229

B 306 355 334 319 N 15

S -588 -647 -868 -654 V 214

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Verbeteringen centrum, in afwachting van  

besluitvorming centrumplan (1) € 138.000 V

• Verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven (2) € 39.000 V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 37.000 V

Saldo programma € 214.000 V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangewende middelen (middelen oorspronkelijk 

uit 2013 kunnen niet nogmaals worden meegenomen) (1) €  100.000 N

• Reserve egalisatiesystematiek / sanering milieuhinderlijke bedrijven (2) €  39.000 N

Totaal reserveringen € 139.000 N

Saldo programma na reserveringen € 75.000 V
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Programma 6
Onderwijs

Goed onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei en geeft kinderen 
en jongeren de kans zich te ontwikkelen tot actieve en zelfstandige 
deelnemers van de samenleving. Goed onderwijs is ook de basis van 
maatschappelijke en economische ontwikkeling. Daarom zetten wij in 
op het vergroten van onderwijskansen, het voorkomen en bestrijden 
van schooluitval, het faciliteren van huisvesting en vervoer en een goede 
verbinding tussen het onderwijs en andere organisaties.

2014
p Voorschoolse educatie
Taal en ‘taalvaardig zijn’ zijn cruciale factoren voor de ontwikkelingskansen van een 
kind. Daarom wordt op het consultatiebureau gekeken welke kinderen een taal- of 
ontwikkelingsachterstand hebben en investeren we in het geven van voorschoolse 
educatie op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Circa 150 peuters volgen deze 
taalondersteuning om daarmee een betere start te krijgen in het basisonderwijs. 

p Taaltoets pedagogisch medewerkers
Het is belangrijk dat pedagogisch medewerkers van kinderopvangcentra en 
peuterspeelzalen de Nederlandse taal goed beheersen, zodat zij kinderen een 
optimale taalomgeving kunnen bieden. In 2014 kregen wij, net als alle andere 
middelgrote gemeenten, vanuit het rijk de opdracht om het taalniveau van 
pedagogisch medewerkers te verhogen. Het resultaat in onze gemeente: 91 
procent van de pedagogisch medewerkers slaagde in één keer voor de taaltoets. 
In vergelijking met andere gemeenten is dat een bijzonder hoog percentage. De 
medewerkers die het certificaat nog niet gehaald hebben, krijgen extra scholing en 
een herkansing. 

p Onderwijs asielzoekerscentrum (AZC)
In 2014 is de onderwijsvoorziening voor kinderen in het AZC gestart. Zo’n dertig 
basisschoolkinderen, verdeeld over twee groepen, volgen onderwijs in een 
dependance van openbare basisschool Op Dreef. Zodra de verbouwing van Op 
Dreef gereed is, kunnen de kinderen aansluiten op de school zelf. Leerlingen in de 
middelbare schoolleeftijd volgen onderwijs op de ISK (internationale schakelklas) 
in Amersfoort. Het AZC verzorgt zelf het vervoer van en naar de scholen. De 
geldstromen voor onderwijsvoorziening lopen via een jaarlijkse toekenning.

p Openbaar onderwijs – WereldKidz
In 2013 bleek dat WereldKidz - de stichting voor openbaar primair onderwijs in de 
regio - in financiële moeilijkheden verkeerde. In 2013 en 2014 is aan de financiële 
situatie gewerkt, met als resultaat dat WereldKidz het jaar 2013 positief heeft kunnen 
afsluiten. Ook voor 2014 wordt een positief resultaat verwacht. WereldKidz heeft 
daarnaast de interne werkprocessen verbeterd, waardoor het verscherpt toezicht van 
de onderwijsinspectie na het schooljaar 2014-2015 zal eindigen. 
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p Opheffing openbare Montessorischool Den Dolder
Door een te klein leerlingenaantal is de openbare Montessorischool in Den Dolder in 
2014 gesloten. In het laatste schooljaar waren er minder leerlingen dan het wettelijk 
voorgeschreven minimum van 23. De school was onderdeel van brede school De 
Schilden, waar nu alleen katholieke basisschool De Kameleon gevestigd is. 

Kinderen spelen 

in het park langs de 

Vollenhove-flats

p Beleid brede scholen 
In 2014 heeft het schoolbestuurlijk overleg een (onderwijs)visie op het brede 
schoolbeleid opgesteld. Deze visie is nog niet door het college vastgesteld, aangezien 
er nog goed gekeken wordt naar hoe de brede scholen zich verhouden tot de 
partners in de wijk. De nog nader uit te werken brede schoolvisie wordt in 2015 
opgenomen in het nieuwe meerjaren onderwijsbeleidsplan. 

p Nieuwbouw en verbouw scholen
• Basisschool Op Dreef: de verbouwing van basisschool Op Dreef is eind december 

2014 gestart en wordt voor de zomervakantie 2015 afgerond. Daarmee heeft Op 
Dreef meer mogelijkheden voor het uitvoeren van brede schoolactiviteiten in haar 
schoolgebouw.

• Brede school Kerckebosch: aanbesteding heeft plaatsgevonden. Begin maart 2015 
is er naar verwachting meer zicht op het vervolgtraject. De start van de bouw wordt 
in 2015 verwacht. 

• Nieuwbouw De Meerklank: dit project heeft vertraging opgelopen en zal in 2015 
worden vervolgd. 

• Nieuwbouw Van Leersumschool: dit project is gestart en succesvol afgerond in 
2014. 

p Decentralisatie onderhoud basisscholen
Per 1 januari 2015 is het primair onderwijs verantwoordelijk voor het gehele 
onderhoud aan de binnen- en buitenkant van de schoolgebouwen. In november 2014 
is daarom de gewijzigde Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting besproken 
met de schoolbesturen. De verordening is in januari 2015 door de gemeenteraad 
vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente nu  alleen nog verantwoordelijk is voor 
(vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen.

p Passend onderwijs
Per augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. De 
samenwerkingsverbanden primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het 
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landelijke samenwerkingsverband voor reformatorisch onderwijs hebben in 2014 
OOGO (op overeenstemming gericht overleg) gevoerd over de samen opgestelde 
regionale ondersteuningsplannen.  De plannen gaan over leerlingenvervoer, 
onderwijshuisvesting en doorgaande leerlijn voor leerlingen. 
De gemeenten hebben met de samenwerkingsverbanden OOGO gevoerd over de 
jeugdhulp en de aansluiting van zorgstructuren van het onderwijs met het CJG. We 
hebben een ontwikkelagenda opgesteld om nadere samenwerkingsafspraken te 
maken. De komende jaren blijft de aandacht gevestigd op de samenwerking tussen 
het onderwijs en het CJG. 

Goed onderwijs geeft 

kinderen en jongeren de kans 

zich te ontwikkelen tot actieve 

en zelfstandige deelnemers 

van de samenleving.

p Plaatsingsbeleid
Het plaatsingsbeleid blijft een aandachtspunt bij de overgang van het basisonderwijs 
naar het voortgezet onderwijs. In 2014 konden helaas niet alle leerlingen in het 
voortgezet onderwijs geplaatst worden op de school van eerste of tweede voorkeur. 
Wij hebben met de schoolbesturen van primair- en voortgezet onderwijs (het LEAZ-
overleg) afgesproken om voor alle betrokkenen betere en duidelijkere afspraken 
te maken over de toegang tot het voortgezet onderwijs. Het plan is om voor het 
schooljaar 2015-2016 de afspraken af te hebben. Met het basisonderwijs zijn afspraken 
gemaakt over de zij-instroom van zorgleerlingen binnen de kaders van het passend 
onderwijs. 

p Leerplicht
Bij 686 leerlingen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs is het 
schoolverzuim gestopt. Zonder goede afstemming met de scholen en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin was dat niet mogelijk geweest. Vanuit de scholen kwamen 933 
meldingen over deze verzuimende leerlingen binnen. Tijdens de aanpak zijn ook 
de scholen en ouders aangesproken. De betreffende leerlingen zijn zich bewust 
geworden van het nut en de noodzaak van het geregeld volgen van onderwijs. Het 
aantal meldingen in 2014 is te vergelijken met het aantal in 2013 (973). 

p Voortijdige schoolverlaters 
Om verzuim en uitval in het mbo aan te pakken zijn trajectbegeleiders en 
leerplichtambtenaren voor de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk 
bij Duurstede en Zeist het afgelopen schooljaar in contact geweest met voortijdig 
schoolverlaters en schoolverzuimers. Dit doen zij binnen de gemaakte afspraken van 
de RMC-regio (de regionale meld- en coördinatie regio). Het aantal verzuimmeldingen 
op het mbo in de gemeente Zeist (424) is iets gedaald ten opzichte van 2012 en 2013. 
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In veruit de meeste gevallen is het gelukt de leerlingen te bewegen hun opleiding 
af te ronden. Redenen voor schooluitval in het mbo zijn onder meer een vaste baan 
zonder startkwalificatie of motiveringsproblemen. 
Ook op andere opleidingsniveau’s hebben we gewerkt aan het voorkomen van 
schooluitval. Het is één van de speerpunten van het actieplan jeugdwerkloosheid dat 
in 2014 is uitgevoerd. Zie ook programma 9 Werk en inkomen. 

p Onderwijsbeleidsplan 2015-2018
Gemeenten zijn verplicht om samen met de kernpartners in het onderwijsveld een 
zogenoemde Lokale Educatieve Agenda (LEA) of meerjaren onderwijsbeleidsplan op 
te stellen. De looptijd van de huidige agenda liep eind 2014 af. In het schoolbestuurlijk 
overleg van maart 2014 is om die reden aangekondigd dat de gemeente het initiatief 
zal nemen tot het opstellen van een nieuwe LEA voor de periode 2015-2018. Vanwege 
de druk op de ambtelijke capaciteit aan het eind van 2014 hebben we in het najaar de 
schoolbesturen meegedeeld dat we in het eerste kwartaal van 2015 het nieuwe plan 
in samenwerking met de onderwijspartners gaan opstellen. 

p Veranderingen volwasseneducatie en oprichting Taalhuis 
Gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van
volwasseneneducatie (WEB; Wet educatie en beroepsonderwijs). Op grond van deze 
wet heeft Zeist samen met de regiogemeenten (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug 
en Wijk bij Duurstede) gezamenlijk met het ROC Midden Nederland en de RDWI 
(Regionale Dienst Werk en Inkomen) in 2014 een jaarplan educatie ontwikkeld. Het 
plan is gericht op de verbetering van het Nederlands, alfabetisering en rekenen 
in de vorm van budgetbeheer. De verwijzing naar deze door het ROC verzorgde 
taal- en rekencursussen lag primair bij de RDWI, Bureau Schuldregeling en bij de 
netwerkpartners uit het netwerk minima. Doordat we in 2014 zijn gestart met korte 
zesweekse rekencursussen in de vorm van budgetbeheer, hebben we regionaal voor 
alle cursussen samen een totaalbereik van ongeveer 400 deelnemers gehad. Dat zijn 
er ongeveer 100 meer dan in 2013.

In 2014 is in samenwerking met de gemeenten in de arbeidsmarktregio gewerkt aan 
een convenant om de samenwerking op dit gebied vorm te geven, waarna er begin 
2015 gestart wordt met een aanbesteding door gemeente Utrecht voor de hele regio 
voor het formele educatiegedeelte dat vrijvalt door de gefaseerde afbouw bij het 
ROC.

Gemeenten kunnen vanaf 2015 het gewenste aanbod ook door andere non-
formele partijen laten uitvoeren, zoals vrijwilligers, taalmaatjes e.d. Binnen Zeist is, 
anticiperend hierop, eind 2014 een Taalhuis opgericht; een samenwerkingsverband 
van non-formele lokale organisaties die zich hard maken voor het bestrijden van 
laaggeletterdheid in Zeist. 

p Project Eigen kracht
Gemeente Zeist heeft in 2011 de intentieverklaring Eigen Kracht van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondertekend. Hiermee heeft 
de gemeente verklaard zich in te zetten om laagopgeleide vrouwen zonder 
werk en uitkering te activeren, ondersteund door een doeluitkering vanuit het 
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ministerie. Vanaf 2013 tot en met eind juni 2014 hebben in totaal tachtig vrouwen 
deelgenomen aan dit project, dat uitgevoerd werd door ViaVia Vrijwilligerscentrale 
van MeanderOmnium. In onderstaande tabel is te zien welke stappen de vrouwen 
hebben gezet in hun eigen ontwikkeling.

Activiteit Aantal Percentage

Vrijwilligerswerk 41 51%

Eigen Kracht taal- & communicatiecursus 35 44%

Talententraining 17 21%

Sollicitatietraining 19 24%

Taalles (ROC WEB-cursus, taalles in de wijk en/of individuele taalcoaching) 33 41%

Individuele coaching 16 20%

Opleiding 10 12%

Betaald werk 12 15%

Ontmoeting in de wijk 5 6%

Uitkering / NUG* 43/37 54%/46%

Totaal aantal deelnemers 80 100%

*NUG=niet uitkeringsgerechtigd

Het ministerie van OCW heeft vanaf 2015 opnieuw subsidie beschikbaar gesteld voor 
gemeenten om het project Eigen Kracht uit te voeren. De aanvraag moet gedaan 
worden door de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio. Gemeente Zeist heeft 
eind december 2014 een aanvraag gedaan via centrumgemeente Utrecht en is in 
afwachting van toekenning.

p Exploitatie-uitkomst programma Onderwijs

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B) 

2014
verschil 

(A-B)

Programma Onderwijs L 10.038 8.852 14.190 12.774 V 1.416

B 1.837 1.870 2.885 2.173 N 712

S -8.201 -6.982 -11.305 -10.601 V 704

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Onderwijshuisvesting: grotendeels veroorzaakt door vertraging in investeringen / 

onderhoud (uitvoering vindt plaats in overleg met schoolbesturen) (1) € 907.000 V

• Leerlingenvervoer  € 103.000 N

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 100.000 N

Saldo programma € 704.000 V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve huisvesting onderwijs (1) €  907.000 N

Totaal reserveringen €  907.000 N

Saldo programma na reserveringen € 203.000 N
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Programma 7
Cultuur

De belangrijkste doelstelling voor het cultuurbeleid in 2014 was het 
bevorderen van een levendig kunst- en cultuurklimaat waar de inwoners 
van Zeist graag aan deelnemen. Afgeleide doelen waren met name: 
• participatie en educatie (zoveel mogelijk mensen laten deelnemen aan
  cultuur, jong en oud en talentontwikkeling bij de jeugd)
• een stevige culturele infrastructuur (waaronder een actief 
  verenigingsleven en gezonde culturele instellingen) 
• een vitale en aantrekkelijke omgeving 

De doelen komen uit het uitvoeringsplan dat met het culturele veld is uitgewerkt 
(2013 en 2014). Dit borduurt voort op de cultuurnota  2008-2012 en de uitkomsten 
van de bezuinigingsdialoog. In 2014 zijn we doorgegaan met de acties uit het 
uitvoeringsplan en zijn we daarnaast aan de slag gegaan met de voorbereidingen 
voor een nieuwe cultuurvisie (2016-2020). 

Binnen het programma Cultuur wordt een substantieel deel van de middelen en 
werkafspraken vastgelegd in prestatieovereenkomsten. Dit geldt in het bijzonder 
voor de (grotere) culturele instellingen en organisaties zoals de Bibliotheek (Idea), 
Zeister Muziekschool, Kunstenhuis, Theater (Figi) en Museumkwartier (Geheugen 
van Zeist). In 2014 nam ook het Netwerk Cultuureducatie met de Muziekschool als 
penvoerder voor het eerst een substantieel aandeel in het Programma Cultuur voor 
zijn rekening. Daarnaast werden in het kader van het Programma Cultuur met een 
groot aantal vooral kleinere initiatieven, instellingen en organisaties, in de vorm van 
waarderingssubsidies, financiële afspraken vastgelegd. 

2014
p Regiocultuurcentrum Idea (Bibliotheek Zeist)
Opgave in 2014 was het omgaan met de gevolgen van de in 2013 opgelegde 
bezuinigingen van € 50.000,- . Eén van de bezuinigingen was het stopzetten van de 
bibliobus ( 2013). Hiervoor heeft Idea met het initiatief Bibliotheek op School een 
alternatief ontwikkeld. Hierbij is een aantal scholen geselecteerd waar vervolgens de 
leesbevordering versterkt wordt en er meer samenwerking met onderwijs ontstaat. 
Ook de relatie met (voorschoolse) instellingen, kinderopvang, peuterspeelzalen en 
VVE wordt versterkt. Daarnaast is Idea in 2014 gestart als actieve participant door 
deelname aan de projecten van het netwerk Cultuureducatie Zeist. De bibliotheek 
profileert zich in haar missie en visie naar het bieden van inspiratie, ondersteuning 
bij de ontwikkeling van mensen en het stimuleren van lezen, kijken, luisteren en het 
genieten van cultuur met een nadruk op leesbevordering en educatie. 
De extra bezuinigingspost die vanaf 2014 zou gaan spelen op de huisvesting in 
de Klinker is in 2014 nog niet verder geëffectueerd. Dit omdat de gemeentelijke 
besluitvorming rond de Klinker als onderdeel van een integrale Centrumvisie nog niet 
is afgerond. 
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p Stichting Zeister Muziekschool
Voor de muziekschool was 2014 een bijzonder jaar, waarbij in het kader van het 75e 
jubileumjaar een speciaal programma is uitgevoerd. Verder is uitvoering gegeven 
aan de vastgestelde prestatieovereenkomst in de vorm van muziekonderwijs voor 
jeugdigen en jongeren. Daarnaast heeft de muziekschool in 2014 effectief uitvoering 
gegeven aan haar rol in het Netwerk Cultuureducatie. De Zeister Muziekschool is 
penvoerder van dit traject, dat deels mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de 
Provincie Utrecht. Ook Het Kunstenhuis draagt bij aan de uitvoering van het Zeister 
cultuurbeleid. Onder andere door de vele cursussen en de projecten in het onderwijs. 

Daarnaast is in 2014 op bescheiden schaal voortgang gemaakt met een eerder door 
de muziekschool samen met Het Kunstenhuis voorgesteld fusietraject. De opgelegde 
bezuiniging (€ 70.000,- voor beide organisaties samen) is mede daardoor in haar 
geheel geëffectueerd.

De Zeistermuziekschool 

bestond in 2014 75 jaar.

p Slot Zeist
In 2014 is de overdracht van beheer van Het Slot succesvol afgerond. Partijen zijn 
hierbij in goede harmonie uit elkaar gegaan. Er is nu ruimte om een nieuwe start 
te maken, waarbij 2015 als tussenjaar fungeert. We gebruiken dit jaar om met 
verschillende partijen te komen tot een goede invulling voor de toekomst. Het Slot 
blijft open en ook het gebruik van de culturele vleugel en het Slottuintheater wordt in 
2015 voortgezet.

p RTV Slotstad
We hebben afgesproken dat de Lokale omroep (RTV Slotstad) kan blijven bijdragen 
aan de Zeister media. In 2014 hebben we via het Commissariaat voor de Media 
opnieuw zendbevoegdheid in de vorm van een licentie verstrekt. Daarna zijn we in 
gesprek gegaan met Slotstad om op korte termijn een Werkplan 2015 op te stellen. 
Inzet is dat Slotstad in stuur- en organisatiekracht op een hoger plan kan komen. 
Dit biedt vooruitzichten op een goed meerjarenplan. Randvoorwaarde blijft dat de 
omroep op termijn een substantieel aandeel (tot 50%) van de totale inkomsten zelf 
kan gaan genereren.

p Museumkwartier wordt Geheugen van Zeist
Het Museumkwartier heeft in 2014 haar naam gewijzigd in het Geheugen van 
Zeist. Deelnemers hierbij zijn: Bibliotheek Idea Zeist, open monumentendag, de 
culturele vleugel Slot Zeist, historische vereniging Den Dolder, museum stichting ’t 
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Hernhuttershuis, Oude Algemene Begraafplaats, Slot Zeist, ’t Gilde, de Zilverkamer 
en het Zeister historisch genootschap. Hierdoor is er meer gezamenlijkheid (zoals 
de website, maar ook de gezamenlijke aanwezigheid bij evenementen) en zijn de 
financiële randvoorwaarden gewaarborgd.

Bibliotheek Idea ondersteunt 7 scholen in Zeist met het concept de Bibliotheek op school. Daarbij gaan 

de bibliotheek en de basisschool een intensieve samenwerking aan om leesbevordering van leerlingen te 

stimuleren en te verhogen. Voorbeelden van initiatieven zijn cursussen Open boek voor leerkrachten en 

coaching van leescoördinatoren.

Tussen januari en juli 2014 vierde de Zeister Muziekschool haar 75-ste verjaardag. Compositieproject 

Make Music, een Lente-familieconcert i.s.m. de Zeister Muziekdagen, Top of the Pops bij Abrona voor 

mensen met een beperking en Sound Souvenirs, een voorstelling met en voor ouderen bij Vredenoord, 

vonden afgelopen maanden plaats. Het feest werd afgesloten met een meezing-PromsConcert op de 

Markt, het straatmuziekfeest Sounds of the City in de binnenstad en een reünie.

p Nieuwe subsidiesystematiek
In 2013 zijn er criteria ontwikkeld voor een betere subsidiesystematiek. Deze 
systematiek zou in 2014 verder geïmplementeerd worden. Hierbij was een sterke 
samenhang met de ontwikkeling van de diverse beleidsvelden die verdere invulling 
geven aan het beleid en daarmee samenhangend de keuzes die effect hebben op 
subsidieontvangers. Echter zowel de cultuurnota als de sportnota is opgeschoven in 
de tijd en wordt  in 2015 opgeleverd. Daarnaast leverden de decentralisaties en de 
verschuiving daarin naar bestuurlijke aanbesteding nieuwe vraagstukken op. Daarom 
is de implementatie niet afgerond in 2014 en worden deze keuzes nu uitgewerkt 
tot een sluitende systematiek. In 2015 leidt dit tot een nieuwe verordening. Hierbij 
wordt gestreefd naar een vereenvoudiging van de subsidieafhandeling en subsidie 
als bestuursvergoeding of waarderingssubsidie verder door te voeren. Hierbij kunnen 
amateurorganisaties voor een vergelijkbaar basisbedrag in aanmerking komen, met 
daarnaast de mogelijkheid om extra subsidie aan te vragen voor aparte activiteiten.

p Exploitatie-uitkomst programma Cultuur

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014
verschil 

(A-B)

Programma Cultuur L 5.063 4.565 4.963 5.004 N 41

B 487 1.275 702 615 N 87

S -4.576 -3.290 -4.261 -4.389 N 128

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Slot Zeist  € 120.000 N

• Kunst in de openbare ruimte (1) € 12.000 V

• Onderhoud monumenten (2) € 10.000 N

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 10.000 N

Saldo programma € 128.000 N
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Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / kunst in de openbare ruimte (1) €  12.000 N

• Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen (2) € 10.000 V

Totaal reserveringen € 2.000 N

Saldo programma na reserveringen € 130.00 N
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Programma 8
Sport en recreatie

Zeist heeft een breed sportaanbod en actief verenigingsleven. Daar 
zijn we blij mee. Sport is niet alleen een aangename vrijetijdsbesteding, 
maar wordt ook steeds meer gezien als een noodzakelijke investering in 
de kwaliteit van ons leven. Sport is een sociale binder, een investering 
in gezondheid en een middel tot participatie en integratie. Om deze 
reden zorgen wij als gemeente voor een goede basisinfrastructuur aan 
sportaccommodaties. We faciliteren een laagdrempelige toegankelijkheid 
hiervan en stimuleren dat inwoners naar eigen interesse en passend bij 
hun mogelijkheden verantwoord kunnen deelnemen aan diverse sport- en 
beweegactiviteiten.

2014
p Beleid en organisatie
Sportvisie
In het najaar van 2014 is een start gemaakt met een interactief proces met 
sportverenigingen, inwoners en andere betrokken partners om te komen 
tot een gemeentelijke sportvisie 2015 - 2020. De wens om een sportvisie tot 
stand te brengen leeft breed in de samenleving en bij het gemeentebestuur. 
De visie vormt nadrukkelijk het begin van een proces waarin de koers op 
hoofdlijnen wordt vastgelegd en de kaders worden beschreven voor toekomstige 
beleidsontwikkelingen en uitvoeringsplannen. Een stip op de horizon en geen 
gedetailleerd programma. Het proces vindt op een interactieve wijze plaats. In 
oktober heeft een druk bezochte kick-off bijeenkomst plaatsgevonden in sporthal 
Dijnselburg. Vervolgens is met een drietal werkgroepen aan de slag gegaan op 
de terreinen sport- en beweegstimulering, maatschappelijke rol van sport en 
accommodaties/organisatie. De input van deze werkgroepen vormt de basis voor de 
sportvisie. 

Organisatieveranderingen
Begin 2014 is het team Sport- en Recreatievoorzieningen opgeheven en zijn 
alle taken en werkzaamheden van dit team ondergebracht binnen het team 
Service en Onderhoud. Tegelijk met deze ontwikkeling is er een projectmanager 
Sport in dienst getreden, welke fungeert als nieuw aanspreekpunt sport voor 
samenwerkingspartners in en om de sport. Deze nieuwe rol- en taakverdeling moet 
bijdragen aan een betere vindbaarheid en toegang tot sport. 

Verenigingsmonitor 
In de laatste maanden van 2014 is er een verenigingsmonitor uitgezet onder de 
85 grote en kleinere Zeister sportverenigingen. Sportverenigingen vormen op 
meerdere vlakken een belangrijke schakel in onze samenleving. Het doel van deze 
monitor is inzicht te verkrijgen over het huidige en toekomstige functioneren van 
de sportverenigingen op thema’s als ledenbestand, verenigingsbeleid, financiën, 
het (vrijwillig) kader en de accommodaties. Tevens zijn er vragen gesteld over de 
vitaliteit en de maatschappelijke rol van de sportverenigingen. Deze monitor dient als 
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0-meting. De resultaten worden in 2015 benut voor verdere beleidsontwikkeling en 
voor verenigingsondersteuning.

p Sportstimulering
Het bevorderen van sport- en beweegdeelname voor alle inwoners van Zeist om 
daarmee óók de maatschappelijke participatie en de sociale samenhang te versterken 
heeft in 2014 ten grondslag gelegen aan alle sportstimuleringsprojecten. Sportservice 
Zeist heeft in opdracht van de gemeente ook in 2014 een groot aantal (ca. 50) van 
dit soort projecten uitgevoerd. De meeste projecten zijn versterkt uitgevoerd met 
ureninzet van buurtsportcoaches. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Wijkgezonder
In het kader van Wijkgezonder is een social marketing plan rond de DrinkWater 
boodschap geschreven en in hoofdlijnen uitgevoerd. De DrinkWater boodschap is 
gekoppeld aan de Fit4Kids lessen op de scholen en aan activiteiten in de wijk, zoals 
het Wijkfeest en de Nationale Modderdag. Daarnaast is een aantal huisartsen, 1e 
lijnszorg en JGZ 0-12 jaar met elkaar in contact gebracht en wordt er geschreven aan 
een plan om de samenwerking rond signalering en verwijzing te verbeteren. Een 
andere belangrijke activiteit is de sleutelfigurenbijeenkomst in zwembad Dijnselburg, 
waar samen met een groot aantal netwerkpartners de eerste stappen zijn gezet 
richting een periode van gezamenlijke, integrale gezondheidsbevordering welke in 
2015 uitgevoerd moet worden. 

Koningsspelen 2014
In 2013 zijn de Koningsspelen in het leven geroepen vanwege de troonswisseling. 
In 2014 heeft de buurtsportcoach van Sportservice Zeist in samenwerking met 
zwembad Dijnselburg voor de tweede keer de Koningsspelen georganiseerd in 
opdracht van de gemeente Zeist. Locatie was zwembad en sporthal Dijnselburg. 
Alle basisscholen (groep 3 t/m 8) in de gemeente zijn uitgenodigd om mee te doen. 
Dankzij het grote netwerk van de buurtsportcoach met maatschappelijke partners en 
sportaanbieders is een gevarieerd programma samengesteld. 

Koningsspelen

Pumptrackbaan in Zeist
Als gemeente zoeken we naar innovatieve manieren om ons aanbod aan 
sportvoorzieningen te verbreden en innovatief om te gaan met de bestaande 
sportvoorzieningen. Een mooi voorbeeld hiervan is de pilot die is gehouden met de 
pumptrackbaan op het buitenterrein van zwembad Dijnselburg. In opdracht van de 

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Sport en recreatie



47

inhoud

gemeente hebben buurtsportcoaches van de Sportservice Zeist er voor gezorgd dat 
kinderen/jongeren tijdens en na schooltijd kennis konden maken met deze baan. Dit 
gebeurde in samenwerking met I-Cycle en zwembad Dijnselburg. 

Jeugdsportfonds 
Wij zijn van mening dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Helaas zijn er veel 
kinderen voor wie sporten bij een sportvereniging niet tot de mogelijkheden 
behoort. Hiervoor bestaat het Jeugdsportfonds Zeist. De gemeente geeft jaarlijks 
vanuit het beleidsterrein sport een subsidie voor 60 kinderen. In 2014 heeft zij 
een extra bijdrage gedaan voor nog eens 40 kinderen vanuit het budget Minima. 
De overige aanvragen zijn gefinancierd door gelden die extern geworven zijn. 
De buurtsportcoach is hierin erg belangrijk geweest door diverse activiteiten te 
koppelen aan het Jeugdsportfonds, denk hierbij aan de Nationale Buitenspeeldag 
en verschillende schoolsporttoernooien. Bij deze activiteiten betalen kinderen een 
kleine bijdrage om deel te nemen. Dit bedrag komt volledig ten goede aan het 
Jeugdsportfonds Zeist. 

Buurtsportcoaches
Ook in 2014 zijn deze functionarissen bezig geweest met het organiseren van sport- 
en beweegaanbod in wijken en buurten en het leggen van verbindingen tussen 
sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg 
en onderwijs. Buurtsportcoaches vormen een steeds belangrijkere schakel in de 
uitvoering van onze (beleids)ambities, zoals het tegengaan van overlast van jongeren, 
bevorderen van veiligheid in de wijken, het bevorderen van vrijwilligerswerk en 
burgerparticipatie, sport- en beweegdeelname door minima en hun kinderen 
en het bevorderen van een gezonde leefstijl voor groepen in achterstand. De 
afgesproken ambitie om in 2014 te groeien van 5,2 fte buurtsportcoaches naar 8,3 
fte buurtsportcoaches (ultimo 2014) is gerealiseerd. Wel heeft het college eind 2014 
besloten om vanaf 2015 de inzet van buurtsportcoaches anders te organiseren, met 
name om de activiteiten en projecten meer locatiegebonden (wijk- en buurtgericht) 
uit te voeren.   

Sportaccommodaties 
In 2014 is gestart met de bouw van 2 nieuwe sportzalen met een flexibele 
scheidingswand in de multifunctionele accommodatie aan de Graaf Adolflaan/
Hoogkanje in de wijk Kerckebosch. Deze onderwijs- en sportvoorziening wordt 
gebouwd volgens NOC*NSF-normen, waardoor deze ruimer wordt opgezet dan 
volgens geldende onderwijshuisvestingsnormen. Hierdoor kunnen er meer en ook 
andere sporten worden beoefend, zoals zaalvoetbal. Naar verwachting worden de 
sportzalen rond de zomer van 2015 opgeleverd. 

Eind 2014 is de verduurzaming (energiezuinig maken) van de 11 gemeentelijke 
gymlokalen afgerond. Gelijktijdig gaat gewerkt worden met een 
gebouwbeheersysteem, waardoor onder andere alle energiegebruik op afstand kan 
worden geregeld. 

Zie ook programma 11 milieu.
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Zwembad Dijnselburg heeft in 2014 in samenwerking met Sportservice Zeist 
een aantal maatschappelijke sport- en beweegprojecten uitgevoerd in en om 
het zwembad. Met deze projecten is met ureninzet van buurtsportcoaches meer 
‘reuring’ gebracht naar het zwembad en zijn meer en nieuwe doelgroepen naar 
het zwembad getrokken. Ook heeft het zwembad ingespeeld op vraag vanuit het 
speciaal onderwijs, de asielzoekersschool en zorginstellingen om zwemmomenten 
te bieden voor kinderen met een beperking en/of achterstand. In september 2014 is 
er een groep voor kinderen met beperking gestart waarvan het aantal deelnemers 
nog steeds toeneemt. Daarnaast is het vrouwenzwemmen opnieuw van start gegaan 
in november 2014 met 2 activiteiten, te weten aquasport en ouder met kind (t/m 
4 jaar) zwemmen. Tot slot hebben in samenwerking met de zwemverenigingen de 
schoolzwemkampioenschappen en waterpolokampioenschap plaatsgevonden in 
zwembad Dijnselburg. Uitgangspunt is en blijft om door middel van activiteiten en 
beschikbare faciliteiten vraaggericht te programmeren.

p Buitenrecreatie
In 2014 is besloten het recreatieschap per 1 januari 2018 op te heffen. Op basis van 
dit besluit heeft 2014 in het teken gestaan van de afgesproken minimaal vereiste 
taakuitvoering. In 2014 is gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor de 
ontmanteling van het recreatieschap.

p Exploitatie-uitkomst programma Sport en recreatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014
verschil 

(A-B)

Programma Sport en recreatie L 5.332 6.199 6.649 6.452 V 197

B 1.531 1.905 1.806 1.742 N 64

S -3.801 -4.294 -4.843 -4.710 V 133

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Onderhoud sportaccommodaties en zwembad (1) € 382.000 V

• Ingebruikname sporthal De Koppeling: eerdere start afschrijving  € 124.000 N

• Exploitatie zwembad  € 105.000 N

• Kosten speelvoorzieningen (2) € 100.000 V

• Investeringen sportaccommodaties (vertraagd) (3) € 41.000 V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 161.000 N

Saldo programma € 133.000 V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen (1) €  382.000 N

• Reserve egalisatiesystematiek / Onderhoud speelvoorzieningen (2) € 100.000 N

• Reserve dekking investeringen deel 1 (3) €  41.000 N

Totaal reserveringen €  523.000 N

Saldo programma na reserveringen € 390.000 N
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Programma 9
Werk en inkomen

De gemeente Zeist zet zich in om al haar inwoners te laten meedoen in de 
samenleving, zowel maatschappelijk als economisch. Een betaalde baan is 
daarbij een belangrijk element.
Mensen die geen eigen inkomen of niet voldoende inkomen kunnen 
genereren hebben de mogelijkheid om bij de gemeente een beroep te 
doen op (tijdelijke) inkomensondersteuning. Het jaar 2014 heeft in het 
teken gestaan van de voorbereidingen van de Participatiewet, die per 1 
januari 2015 in werking is getreden.

2014
p Participatiewet
De raad heeft in oktober 2014 kaders vastgesteld voor de uitvoering van de 
Participatiewet. Per 1 januari 2015 ondersteunt de gemeente alle mensen zonder 
werk, met of zonder handicap in de toeleiding naar werk waar dat mogelijk is. 
Uitgangspunt hierbij is dat degenen die kunnen werken betaald arbeid verrichten. 
De Participatiewet richt zich er daarmee vooral op om mensen binnen een jaar 
weer naar werk te begeleiden. Naast echter de Participatiewet ligt per 2015 ook de 
verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van arbeidsgehandicapten bij het 
vinden van werk bij de gemeente. Vanuit deze verplichting is in 2014 ook de regionale 
samenwerking in de arbeidsmarktregio tot stand gekomen. Deze zal in 2015 verder 
uitgewerkt worden. 

p Utrechtse Werktafel
In het afgesloten landelijk sociaal akkoord uit 2013 tussen sociale partners en 
overheid is de afspraak gemaakt om 125.000 extra banen beschikbaar te stellen voor 
mensen met een arbeidsbeperking. De Utrechtse Werktafel is in 2014 opgezet om 
deze afspraak in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht te realiseren. Het betreft een 
netwerkorganisatie tussen gemeenten, sociale diensten, sociale werkvoorzieningen, 
bedrijven/VNO-NCW, vakbonden en andere partners.
De doelgroep waarop in eerste instantie ingezet wordt, bestaat uit 
arbeidsgehandicapten die nu niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen 
door hun arbeidsbeperking en momenteel een uitkering ontvangen van ofwel het 
UWV of de gemeente. Door een eenduidige aanpak en dienstverlening aan werkgever 
wordt gezorgd voor ondersteuning bij het maken van baanafspraken. Afspraken 
worden vastgelegd in een convenant en een marktbewerkingsplan. 

Uniek is de gezamenlijke pilot ‘Invulling banenafspraak’, die in 2014 is gestart, 
waarin vanuit alle samenwerkende organisaties (UWV, SW-bedrijven en gemeenten) 
professionals met elkaar een gezamenlijke aanpak voor de werkzoekende met een 
arbeidsbeperking in de praktijk doorontwikkelen met de eerste 60 werkzoekenden 
met een arbeidsbeperking op basis van een gezamenlijk afgesproken werkproces. 
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p Werk voor Zeist
Net als in 2013 heeft Gemeente Zeist in 2014 bovenop de reguliere dienstverlening 
extra gelden beschikbaar gesteld voor het begeleiden van een extra aantal van 205 
cliënten. Deze cliënten zouden anders door ontoereikende middelen niet geholpen 
worden, omdat ze niet tot de kansrijken behoren. Dit heeft tot gevolg gehad dat er 80 
mensen uit dit traject aan het werk geholpen zijn (30 fulltime en 50 parttime) en 16 
om andere redenen (o.a. door handhaving) uit de uitkering zijn. Ook zijn er 50 mensen 
uit dit traject doorgeleid naar vrijwilligerswerk. Hiermee is deze groep mensen ook in 
staat gesteld om actief mee te doen in de samenleving.

p Pilot tegenprestatie
In juli 2014 is een pilot tegenprestatie opgestart. Cliënten van de RSD worden bij 
MeanderOmnium aangemeld om via hen doorgeleid te worden naar vrijwilligerswerk 
als invulling van de tegenprestatie.
Er wordt in groepstrajecten gewerkt, waarbij de eerste ervaringen zijn dat het 
groepsproces duidelijk meerwaarde heeft, omdat deelnemers zichtbaar opleven en 
elkaar inspireren. Tot en met eind december hebben 42 mensen deelgenomen aan de 
pilot. 

p Vakgerichte taaltraining
Een groep van 13 deelnemers met een uitkering heeft een speciale opleiding van 
de Biga Groep gevolgd, bedoeld voor werkzoekenden met een taalachterstand. 
Deze werkzoekenden waren niet in staat om aan een reguliere opleiding tot 
heftruckchauffeur deel te nemen. Naast de speciaal aangepaste theorieopleiding 
konden de deelnemers praktijkervaring opdoen in het magazijn van de Biga Groep. 
De Biga Groep is een organisatie in midden Nederland die voor 5 gemeenten, 
waaronder Zeist, de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert. Alle deelnemers zijn in het 
derde en vierde kwartaal geslaagd en een aantal heeft met dit diploma ook al een 
betaalde baan gevonden. 

p Toename aanvragen
Er is sprake van voorzichtig landelijk economisch herstel. We zien daar op het 
vlak van werk en inkomen nog niet de effecten van in de samenleving. Dit heeft 
vooral te maken met het type van werkzaamheden en de sectoren waar veel van 
onze inwoners in werken. In 2014 is het aantal aanvragen voor zowel algemene als 
bijzondere bijstand sterk gegroeid met meer dan 10%. Ook heeft de gemeente 
in 2014 ten opzichte van het voorgaande jaar meer aanvragen (1780 stuks) van 
schuldhulpverlening in behandeling genomen. Door inwoners (tijdelijk) te 
ondersteunen zorgen we ervoor dat inwoners uit een (structurele) economische en 
sociale achterstandspositie raken. Door een verlaging van de verschillende budgetten 
vanuit het ministerie van SZW valt het bedrag dat we als Zeist vanuit het rijk krijgen, 
lager uit dan verwacht tijdens de begroting.

p Jeugdwerkloosheid
Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid
De gemeente Zeist participeert in het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid 
Utrecht-Midden. In de regio is een aantal doelstellingen bepaald om de 
jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Speerpunten voor 2014 waren: 
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• jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt
• jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk, eventueel in combinatie met 

een opleiding
• jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt

In 2014 hebben 1115 jongeren via het Actieplan Jeugdwerkloosheid in de 
arbeidsmarktregio Utrecht-Midden een baan, opleiding, leerwerkplek of stage 
gevonden, of zijn een eigen onderneming gestart. 
Veel van de doelen zijn behaald en daarmee is het actieplan naar tevredenheid 
verlopen. Een voorbeeld van waar Zeist zich specifiek voor heeft ingezet, is 
het helpen van jongeren aan de goede startkwalificatie. Door middel van de 
scholingsadviseurs zijn er binnen het actieplan afspraken gemaakt met 357 
jongeren. 65 jongeren zijn daadwerkelijk teruggekeerd naar school of kwamen in het 
intakeproces. 

NL Workxx en Sportnetwerkt
Aanvullend op het regionale actieplan heeft de gemeente Zeist het project 
NL Workxx (jongeren helpen jongeren aan werk) en Sportnetwerkt (leden van 
sportverenigingen die tevens werkgever zijn, creëren banen voor jongeren) gestart, 
waarbij diverse partijen met elkaar in verbinding zijn gebracht om daarmee kansen 
te creëren op het gebied van jeugdwerkloosheid. Vijf sportverenigingen hebben zich 
ingezet om werkgevers te benaderen. Met 12 werkgevers zijn gesprekken gevoerd, 
waardoor in totaal 12 (leerwerk)banen zijn gecreëerd. 

Het aantal jongeren dat gebruik heeft gemaakt van maatwerk van NL WorkXX was 
lager dan voorspeld. Ondanks dat is er toch een mooi resultaat behaald. Uiteindelijk 
heeft het extra initiatief 18 jongeren teruggeleid naar school, 20 naar werk en 
34 zijn nog in behandeling. Bovenop deze afspraken en de extra inspanningen 
om jongeren te vinden heeft NLWorkXX 107 werkgevers bereikt, die in totaal 43 
werkervaringsplaatsen hebben aangeboden. 

Het team van NLWorkXX

p Schuldhulpverlening
In 2014 is door Bureau Schuldregeling gestart met een nieuwe werkwijze conform 
Stadsring 51 uit Amersfoort. Hierbij wordt gewerkt met klantprofielen, waarbij 
in samenwerking met lokale ketenpartners een traject wordt ingezet. In deze 
nieuwe werkwijze wordt de aanvraag sneller behandeld en worden verdere 
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schulden voorkomen, doordat in een vroeg stadium integraal gewerkt wordt om de 
onderliggende problematiek aan te pakken. 

p Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten: 
Het rijk heeft de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 
en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) op 3 juni 2014 afgeschaft, omdat deze 
regelingen volgens de overheid onvoldoende werkten. Ongeveer een derde deel 
van het budget dat met deze regelingen gemoeid was, is overgekomen naar de 
gemeenten om een alternatieve compensatieregeling te treffen.

Gemeente Zeist heeft de compensatie in 2014 vormgegeven door het aanbieden van 
een maandelijkse korting op de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering. Dit 
aangevuld met een mogelijkheid om beroep te doen op de Bijzondere Bijstand voor 
mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. 

p Eenmalige koopkrachttegemoetkoming: 
De gemeente heeft in 2014 middelen van het rijk ontvangen om inwoners met een 
inkomen tot 110% van de bijstandsnorm te compenseren voor hun koopkrachtdaling. 
De hoogte van de koopkrachttegemoetkoming is wettelijk vastgelegd en bedraagt 
100 euro voor gehuwden, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een 
alleenstaande. Dit betrof een landelijke eenmalige regeling en is op verzoek van de 
gemeente uitgevoerd door de Regionale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI).

p Exploitatie-uitkomst programma Werk en inkomen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014
verschil 

(A-B)

Programma Werk en inkomen L 30.941 29.605 31.410 31.887 N 477

B 22.704 21.612 23.082 23.032 N 50

S -8.237 -7.993 -8.328 -8.855 N 527

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Kwijtschelding afvalstoffenheffing (1) € 6.000 N

• WWB-inkomensdeel: meer aanvragen / verlaging macrobudget  € 962.000 N

• Minimabeleid  € 365.000 V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 76.000 V

Saldo programma € 527.000 N

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve afvalstoffenheffing (1) € 6.000 V

Totaal reserveringen €  6.000 V

Saldo programma na reserveringen € 521.000 N
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Programma 10
Welzijn en zorg

In 2013 hebben we in de Brede Sociale Visie vastgelegd wat we belangrijk 
vinden, samengevat in het credo ‘zelf doen, samen doen en laten doen’. 
Zelfredzaamheid en eigen kracht staan centraal, maar als mensen er niet 
zelf uitkomen, moeten we iets organiseren. Niet altijd als overheid, maar 
het liefst zoveel mogelijk door inwoners zelf. Dat is het ‘samen doen’, wat 
we ondersteunen waar het nodig is. Voor sommigen is dit niet voldoende 
en nemen we onze verantwoordelijkheid om hen te helpen in het ‘laten 
doen’. 

Het jaar 2014 stond in het teken van de decentralisaties. Of eigenlijk, de 
voorbereidingen hierop. Want per 1 januari 2015 komen er veel nieuwe 
taken op de gemeente af op het gebied van jeugd, zorg en welzijn. In 2014 
is er veel werk verzet om klaar te zijn voor 1 januari 2015, zodat de zorg 
voor onze inwoners gewaarborgd blijft. De brede sociale visie was hierbij 
ons vertrekpunt.

2014
p Samen werken aan de decentralisaties
Per 2015 is de gemeente in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk geworden voor het bieden van 
ondersteuning, begeleiding en kortdurend verblijf. Dat betekent dat taken van 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn overgeheveld naar de 
Wmo. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor alle hulp en 
ondersteuning aan kinderen en gezinnen. Dit staat in de Jeugdwet. De hulp aan 
jeugdigen die eerst werd geregeld door de provincie, het rijk en het zorgkantoor is nu 
een taak geworden van de gemeente. 

Dit alles is een grote klus. Door intensieve samenwerking tussen gemeente, politiek 
en samenleving is dit goed opgepakt. Een aantal positieve ervaringen willen we 
benoemen:
• Het goede samenspel met de gemeenteraad heeft ervoor gezegd dat onder grote 

tijdsdruk het belang van de burger centraal bleef staan, ook binnen de politieke 
discussie. 

• De regionale samenwerking met gemeenten uit Utrecht Zuidoost. Voor zowel 
Wmo als jeugdhulp hebben we de inkoop regionaal aanpakt. Wel in twee 
aparte trajecten. Op zogenaamde ‘Zorg om tafel’ bijeenkomsten zijn samen met 
zorgaanbieders en cliëntorganisaties overeenkomsten opgesteld. Dit leidde voor 
de Wmo tot 72 ondertekende contracten en nog eens 36 in voorbereiding. Voor 
jeugdhulp hebben ongeveer 110 zorgaanbieders een of meerdere contracten 
ondertekend.

• In 2014 hebben we meerdere gesprekken georganiseerd om van inwoners, die 
met de nieuwe wetten te maken hebben, te horen welke punten zij belangrijk 
vinden. Hun kennis en ervaringen konden we daardoor meenemen in het maken 
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van de plannen. Een voorbeeld is dat we in kleine groepjes gesproken hebben met 
ouders die een kind met een beperking hebben. Op basis van deze gesprekken zijn 
profielen (persona’s) opgesteld die het verhaal vertellen van deze ouders. 

• Om voor inwoners een plek te creëren waar ze met alle hulpvragen en behoeften 
lokaal terecht kunnen, is er voor de Wmo het sociaal team in het leven geroepen. 
Deze teams bestaan uit professionals die werken op het gebied van o.a. Wmo, 
maatschappelijk werk en zorg. In alle wijken is een team zichtbaar en aanspreekbaar 
voor inwoners. De twee teams die al hebben proefgedraaid in 2014, hebben goede 
ervaringen geleverd voor de ‘echte’ start in 2015.

• Voor (hulp-)vragen van jeugdigen en gezinnen hebben we in Zeist al een aantal 
jaren het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het afgelopen jaar is besloten om 
de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van jeugdhulp bij het CJG te 
beleggen. Daarom is het team van medewerkers in 2014 uitgebreid met meerdere 
disciplines. 

• Het afgelopen jaar is veel integraal samengewerkt om voor het sociaal team en 
het CJG zoveel als mogelijk gelijke uitgangspunten, werkprocessen en afspraken te 
creëren. 

• We hebben onze inwoners, cliënten en zorgaanbieders daar waar mogelijk proactief 
geïnformeerd over de veranderingen in het sociaal domein en de aanpak van de 
gemeente Zeist. In de Nieuwsbode verschenen diverse katernen, we plaatsten 
veelgestelde vragen op onze website, brachten nieuwsbrieven en een huis-aan-huis 
flyer uit en informeerden mensen persoonlijk via brieven en tijdens bijeenkomsten.

Kick off voor de proef met de 

Sociale Teams

Ontmoeting in de wijk
In de hele transitie van de zorg is er een bijzondere plaats weggelegd voor de 
wijkservicepunten. Want door ontmoeting in de wijk te faciliteren, ontstaat er een 
plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.
In het beleidsplan decentralisatie AWBZ (maart 2014) is vastgelegd dat 
wijkservicepunten een spilfunctie kunnen vervullen binnen de sociale infrastructuur, 
evenals dorpshuizen en wijkinloop. In overleg met betrokken wijkorganisaties is het 
beleid verder uitgewerkt. Eind 2014 vormde dit een onderwerp van de stamtafel. Het 
beleid zal in de eerste helft van 2015 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Bezuinigingsdialoog Huishoudelijke Hulp
Het grote vraagstuk rond de bezuinigingen op de Huishoudelijke Hulp (HH) hebben 
we ook in 2014 opgepakt. We hebben ervoor gekozen om het eerste half jaar 
dit ongemoeid te laten, zodat er tijd was om in gesprek te gaan over een goede 
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oplossing voor inwoners. Hiervoor hebben we een zorgtafel georganiseerd, met 
o.a. vertegenwoordigers van cliënten, zorgaanbieders, Wmo-consulenten en 
vrijwilligersorganisaties. De uitkomst is dat we de huishoudelijke hulp in plaats van 
tijdgericht, resultaatgericht gaan financieren. Dit resultaat is een schoon en leefbaar 
huis. 
Daarnaast is besloten om het PGB uurtarief aan te passen naar marktconforme 
tarieven. Tot slot is een plan ingediend bij het ministerie om in aanmerking te komen 
voor de Huishoudelijke Hulp Toelage. De uitkomsten van de bezuinigingsdialoog 
worden in de eerste helft van 2015 geïmplementeerd.

Cliëntondersteuning
Door alle veranderingen op het gebied van zorg, vragen we steeds meer van 
onze inwoners. Daarom is het belangrijk om hen goed te ondersteunen. Deze 
cliëntondersteuning is in de Wmo 2015 sterk gepositioneerd en verbreed. De 
cliëntondersteuner staat mensen bij en werkt preventief, waardoor een beroep op 
zwaardere zorg en ondersteuning mogelijk voorkomen kan worden. Afgelopen 
jaar hebben we de notitie ‘Cliëntondersteuning in Zeist – 2015 e.v.’ opgesteld. 
Hierin wordt de opgave t.a.v. cliëntondersteuning geschetst en zijn een zestal 
speerpunten benoemd, die in 2015 worden gerealiseerd. Ook hebben we in 2014 
financieringsafspraken gemaakt met één van de belangrijkste aanbieders van 
cliëntondersteuning.

Mantelzorg
Mantelzorg wordt steeds belangrijker, omdat kwetsbare mensen langer thuis blijven 
wonen en zorg nodig hebben. De druk op de mantelzorger neemt hierdoor toe en 
daarom is het belangrijk om hen goed te ondersteunen. We hebben daarom een 
nieuw mantelzorgbeleid voorbereid, in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg. Dit 
wordt begin 2015 vastgesteld. Veel van het mantelzorgbeleid wordt uitgevoerd door 
het steunpunt. Zo organiseren zij cursussen, kennisuitwisseling, een bezoekdienst 
om mantelzorgers te ontlasten en een lotgenotencontact voor mantelzorgers om 
ervaringen te delen. 

Veilig Thuis & voorbereiding regiovisie huiselijk geweld en 
kindermishandeling
In samenwerking met alle gemeenten uit de provincie Utrecht is in 2014 gewerkt aan 
de samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling tot één nieuwe organisatie: Veilig Thuis. Per 1 januari 2015 is 
Veilig Thuis Utrecht operationeel. Daarnaast is eveneens in samenwerking met alle 
gemeenten uit de provincie Utrecht gewerkt aan ‘de regiovisie huiselijk geweld en 
kindermishandeling’, die in concept gereed is. Besluitvorming volgt begin 2015. Door 
de oprichting van Veilig Thuis en de ontwikkeling van de regiovisie zijn we dichterbij 
een versterkte en meer integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 
gekomen.

p Andere ontwikkelingen op het gebied van welzijn en zorg
Naast het vele werk rondom de decentralisaties, zijn er ook andere onderwerpen 
op het gebied van welzijn en zorg die onze aandacht vroegen. Hieronder een kort 
overzicht van een aantal ontwikkelingen.

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Welzijn en zorg



56

inhoud

Asielzoekerscentrum Kamp Zeist
Dit jaar is Nederland geconfronteerd met een grote groep asielzoekers, met name 
uit onveilige gebieden zoals Syrië. Zeist heeft hier een positieve bijdrage willen 
leveren in het bieden van een veilig onderkomen aan deze mensen. Hiervoor is in 
Kamp Zeist een asielzoekerscentrum ingericht. Hierbij stond voor de gemeente de 
humaniteit voorop: verwijderen van alle tralies en prikkeldraad en een warm welkom 
in onze samenleving. Aan dit laatste is door veel partijen enthousiast meegewerkt; de 
kinderen kunnen naar school, maar ook sportverenigingen en vrijwilligers doen veel 
om de mensen zich hier welkom te laten voelen. Dit getuigt van een groot draagvlak 
in de Zeister gemeenschap.

Lokaal gezondheidsbeleid
Begin 2014 is de beleidsnota ‘Zeist Kerngezond 2013-2016’ vastgesteld door de 
gemeenteraad. Kortgezegd bestaat het lokaal gezondheidsbeleid uit drie pijlers, te 
weten meer bewegen, alcoholpreventie en eenzaamheidsbestrijding. 

Wat betreft het eerste speerpunt zijn in 2014 de reeds bestaande projecten 
(Wijkgezonder, Fit4kids, Zeist Beweegt Mee) gecontinueerd. Waar nodig zijn nieuwe/
andere activiteiten uitgevoerd (zie voor een uitgebreidere beschrijving van het 
project Wijkgezonder programma 8 Sport en recreatie. 

In juni 2014 is het preventie- en handhavingsplan alcohol vastgesteld door de 
gemeenteraad, waarna is begonnen met de uitvoering. Zo voert Sportservice Zeist 
alcoholpreventieactiviteiten uit voor (sport)verenigingen. Ook zijn alle middelbare 
scholen benaderd om alcoholpreventieactiviteiten gericht op zowel de jongeren als 
de ouders plaats te laten vinden op hun school. Het merendeel van de middelbare 
scholen maakt hier gebruik van of gaat hier gebruik van maken. 

In het kader van de laatste pijler richten de wijkteams zich op het tegengaan van 
eenzaamheid. Dit omdat zij in de dagelijkse praktijk geregeld mensen tegenkomen 
die zich eenzaam voelen. Doel is om mensen weer het idee te geven ergens bij te 
horen, door hen toe te leiden naar activiteiten en ontmoeting. 

Bijzondere burgerinitiatieven

Weggeefwinkel

Het college heeft op 2 september ingestemd om de weggeefwinkel van Jantje Paasman tijdelijk een 

plekje te geven in een aantal lokalen in de leegstaande school aan de Laan van Vollenhove. In de weken 

hierna is de weggeefwinkel met behulp van vele vrijwilligers verhuisd. De laatste maanden is gebleken 

dat mensen hun weg steeds beter weten te vinden naar de nieuwe locatie. De beschikbare ruimtes staan 

helemaal vol, waarbij er een snelle doorstroming is van spullen. Inmiddels werken er circa 25 vrijwilligers, 

waaronder cliënten van Kwintes. Naast een plek om spullen weg te geven, heeft de weggeefwinkel 

ook een belangrijke rol voor het sociale contact van veel bewoners in de wijk. De locatie is tijdelijk 

beschikbaar gesteld; de weggeefwinkel gaat zelf op zoek naar een structurele oplossing.

De Kameel

Inwoners van Den Dolder zijn al lange tijd bezig met het realiseren van de wens om een ontmoetingsplek 

in het dorp te organiseren. In 2014 is besloten hun ruimte te bieden in De Kameel. Dit geeft uitvoering 
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aan het coalitieakkoord 2014-2018. Dit voor een periode van (vooralsnog) vijf jaar. Doel is om in Den 

Dolder een plek te creëren voor ontmoeting en activiteiten voor inwoners. De Kameel als huis van 

het dorp zal in 2015 door de stichting verder ingericht worden, zodat een plek van en voor bewoners 

ontstaat. 

Austerlitz Zorgt

Austerlitz Zorgt is als zorgcoöperatie zeer betrokken bij de inwoners van het dorp. Zij hadden de wens 

om voor Austerlitz een eigen dorpsteam in het leven te roepen, vergelijkbaar met het sociaal team dat 

in andere wijken aan de slag gaat. Dit team heeft een eigen zorgcoördinator, maar sluit wel aan bij de 

gemeentelijke voorzieningen die het sociaal team ook gebruikt. We zijn trots op dit initiatief en werken 

hier graag aan mee. Tegelijk is het ook spannend hoe het zal uitwerken in 2015, maar in goed overleg 

met de bewoners gaan we dit avontuur graag aan. 

Opening van de 

Weggeefwinkel op de nieuwe 

locatie aan de Laan van 

Vollenhove

p Exploitatie-uitkomsten programma Welzijn en zorg

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014
verschil 

(A-B)

Programma Welzijn en zorg L 15.699 17.490 16.461 15.204 V 1.257

B 1.653 1.939 1.399 1.551 V 152

S -14.046 -15.551 -15.062 -13.653 V 1.409

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Uitvoering Wmo   688.000 V

• Kosten speeltuinen (2) € 151.000 V

• Transitie AWBZ/Wmo: project nog niet afgerond (1) € 100.000 V

• Veiligheidshuis: project nog niet afgerond (1) € 97.000 V

• MFA De Clomp (investering vertraagd) (3) € 87.000 V

• COA-gelden vluchtelingenwerk: project nog niet afgerond (1) € 43.000 V

• Transitiebudget jeugdzorg: project nog niet afgerond (1) € 24.000 V

• Onderhoud speeltuingebouwen (4) € 20.000 V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 199.000 V

Saldo programma € 1.409.000 V
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Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangewende middelen (1) € 264.000 N

• Reserve egalisatiesystematiek / Onderhoud speelvoorzieningen  

(storting in de reserve is gemaximeerd op € 90.000) (2) € 90.000 N

• Reserve voormalige ISV projecten (3) € 87.000 N

• Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen (4) € 20.000 N

Totaal reserveringen €  461.000 N

Saldo programma na reserveringen € 948.000 V
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Programma 11
Milieu

Doelstelling
Het behouden en verbeteren van een duurzame, gezonde en prettige 
leefomgeving in Zeist. 

Duurzame leefomgeving: we bevorderen het zuinig omgaan met energie 
en het duurzaam gebruik van grondstoffen. Bij alle (grote) projecten zijn 
milieu en duurzaamheid van groot belang. Landelijke doelstellingen voor 
afvalscheiding worden gehaald.

Gezonde leefomgeving: we beperken gezondheidsrisico’s. Bedrijven 
moeten voldoen aan geldende milieunormen, de bodemkwaliteit vormt 
geen risico voor mens en natuur, wettelijke geluidsniveaus worden 
niet overschreden, de luchtkwaliteit voldoet aan de Europese normen, 
plaagdieren worden bestreden en ook aan de normen voor externe 
veiligheid (gevaarlijke transporten etc.) wordt voldaan. 

Prettige leefomgeving: we beperken en voorkomen (milieu)hinder. Elke 
wijk heeft de milieukwaliteit die bij de wijk past (omgevingskwaliteit). 
Inwoners ervaren zo min mogelijk stank-, geluids-, water- en afvaloverlast. 

2014
p Duurzame leefomgeving
Duurzame dagen 
Dit jaar organiseerden we samen met vrijwilligers, ondernemers en de Odru voor 
de vijfde keer de duurzame dagen. De dagen bieden een podium voor duurzame 
initiatieven. De editie van 2014 stond in het teken van kringloopeconomie en 
hergebruik. Er was onder meer een duurzame markt in de Allegrotuin met een 
kledingruilbeurs en er werd gekookt met afgekeurde groenten. De dagen waren voor 
iedereen toegankelijk en zijn door ruim driehonderd mensen bezocht. 

Duurzame markt
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Duurzaam gemeentehuis
In 2014 vierden we de opening van het vernieuwde gemeentehuis met een aantal 
duurzame activiteiten. Er was onder meer een lunch van afgekeurde producten, 
een fair trade veiling, een netwerkbijeenkomst en er werden workshops gegeven. 
Zeister ondernemers verzorgden een biologische markt met eten en drinken. De 
openingsweek is goed bezocht. 

In oktober kreeg het vernieuwde gemeentehuis het energielabel A toegekend. Het 
label geldt voor zowel het nieuwe deel als de oude delen van het gemeentehuis. We 
hebben onder meer een warmtekoudesysteem en zonnecollectoren. 

Duurzame buurten 
Duurzame initiatieven worden door ons ondersteund. Een medewerker van de 
ODRU (Omgevingsdienst regio Utrecht) is hét aanspreekpunt voor alle inwoners die 
een duurzaam initiatief hebben. Inmiddels zijn in meer dan tien buurten duurzame 
ideeën uitgewerkt. De projecten variëren van zonne-energie opwekken (onder meer 
in Austerlitz en het Lyceumkwartier) tot een huizencheck met warmtefoto’s door 
buurtvereniging Hoge Dennen, waarna inwoners geïnformeerd worden over het 
isoleren van hun woning. 

Gemeentebreed zijn er ook verschillende duurzame projecten. Eén daarvan is 
Wattsnext; een energiebespaarplatform voor en door inwoners. Een ander voorbeeld 
is het platform Stadslandbouw; een groep betrokken inwoners, ondersteund door 
ambtenaren, die projecten op het gebied van stadslandbouw en voedselbewustzijn 
stimuleert en ondersteunt. Het platform heeft onder meer een bijdrage geleverd 
aan de duurzame dagen, de openingsweek en heeft in samenwerking met de 
ODRU een netwerkbijeenkomst over stadslandbouw georganiseerd. Ook heeft het 
contacten tussen lokale voedselproducenten en horecaondernemers gelegd, zodat 
streekproducten meer op de kaart komen te staan. 

Energiezuinig voorbeeldhuis 
Het energiezuinig voorbeeldhuis, dat in 2013 is opgestart, is, na een klein jaar 
beschikbaar te zijn geweest, in mei gesloten en verkocht. Het voorbeeldhuis was een 
plek waar inwoners en bedrijven met elkaar konden spreken over energiebesparende 
en duurzame maatregelen aan de woning. Ook was het huis beschikbaar voor 
vergaderingen over duurzame initiatieven en werd het ingezet voor onderwijs 
over energie en duurzaamheid. Mede door de duurzame investeringen kon de 
woning goed verkocht worden. Hoewel het huis niet meer te bezichtigen is, blijft de 
informatie over het verduurzamen van woningen beschikbaar op  
www.zeistenergiek.nl. 

Slim Wonen Beurs 
Om een brug te slaan tussen vraag en aanbod op het gebied van duurzaam 
verbouwen, heeft de gemeente meegedaan met de Slim Wonen Beurs van de 
Rabobank. Aanwezigen konden vragen stellen aan de gemeente, bank en aanbieders 
van maatregelen om de eigen woning te verduurzamen.
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Verduurzamen gemeentelijk onroerend goed
Er zijn verdere stappen gezet in het onderzoek naar het verduurzamen van het 
gemeentelijk onroerend goed. Voor een aantal vastgoedobjecten zijn nulmetingen 
verricht, is het energielabel bepaald en zijn maatregelen opgesteld, inclusief 
investeringsoverzicht. In 2015 kan er een totaalvoorstel aan de raad voorgelegd 
worden. De belangrijkste conclusie is dat maatwerk per vastgoedobject noodzakelijk 
is om een optimale verduurzamingsslag te maken.

Voor schoolgebouwen is een alternatief traject ingezet. Met enkele schoolbesturen 
is een begeleidingstraject gestart, georganiseerd door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). Het traject wordt in 2015 voortgezet. 

Verduurzamen particuliere woningbouw
In 2013 is door ruim veertig partijen, waaronder VNG (Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten), het Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend. Het doel van 
dit convenant is om te werken aan energiebesparing, het vergroten van het aandeel 
duurzame energie en het vergroten van de werkgelegenheid. Gemeenten werden 
gestimuleerd om zich in allianties te verenigen, zodat er een regionale aanpak kan 
ontstaan. Binnen de regio Utrecht is daarom in 2014 gewerkt aan een voorstel dat 
door vijftien gemeenten is ondertekend. Het hoofddoel van de samenwerking is 
om verduurzaming op energiegebied in de aangesloten gemeenten te bevorderen. 
Binnen de groep werken wij samen met De Bilt aan activiteiten om bestaande 
woningen te verduurzamen. 

CO2-voetafdruk gemeentelijke organisatie 
Elke twee jaar wordt de CO

2
-voetafdruk van de gemeentelijke organisatie gemeten. In 

2014 is dat opnieuw gedaan. Uit het rapport blijkt dat wij voor circa 1300 huishoudens 
aan elektriciteit en voor circa 485 aan gas verbruiken. Het totale energieverbruik is 
de afgelopen jaren enorm afgenomen. In 2014 is vooral de daling bij het zwembad 
opvallend. De getroffen maatregelen, zoals het inkopen van groene energie en 
investeren in duurzaam vastgoed, hebben duidelijk effect. We komen dicht bij 
de doelstelling om klimaatneutraal te zijn, maar door zaken als dienstreizen en 
papiergebruik zijn we dat niet volledig. 
 
Brede milieuvisie
We hebben ons voorbereid om een interactief traject op te zetten ter actualisatie van 
ons milieubeleidsplan. In 2015 gaan we samen met inwoners en organisaties om tafel 
om te bepalen wat de belangrijkste milieuthema’s zijn in de gemeente Zeist. 

Benutten bodemenergie 
In 2014 is een kansenkaart gemaakt van de ondergrond in onze gemeente, omdat we 
de grond optimaal willen benutten voor bodemenergie. De kaart geeft inzicht waar 
bodemenergiesystemen (voornamelijk warmte-koude-systemen) gerealiseerd mogen 
en kunnen worden. Ook is een bovengrondse kansenkaart opgesteld. Beide kaarten 
zijn handige instrumenten om de komende jaren met betrokken partijen te kijken 
naar mogelijkheden voor benutting van de grond. 
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Landelijk is er veel discussie over nut en noodzaak van proefboringen naar schaliegas. 
De gemeente Zeist heeft zich in 2014 schaliegasvrij verklaard en een reactie gegeven 
op een conceptnotitie van de minister van Milieu. 

Milieueducatie / natuur- en duurzaamheidscommunicatie 
In de communicatiecampagnes hebben medewerkers van de Omgevingsdienst regio 
Utrecht (ODRU) onder meer aandacht besteed aan stadslandbouw/moestuinieren en 
de aanpak van zwerfafval. Ook de jaarlijkse compostactie is weer uitgevoerd. De focus 
op regenwaterafkoppeling is beëindigd. 

Tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten zijn inwoners en bedrijven met groene, 
duurzame initiatieven met elkaar in contact gekomen. Op die manier konden zij 
ideeën en ervaringen met elkaar uitwisselen. De aanpak van zwerfafval is onder meer 
vormgegeven door de actie ‘Zeist zonder zwerfafval – pak ‘m op’, waarbij kinderen de 
straat op gaan om zwerfafval op te ruimen. 

Alle educatiemedewerkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) werken 
sinds 2014 op de locatie van bezoekerscentrum De Boswerf in Zeist-Oost. In 2014 
telde bezoekerscentrum De Boswerf 33.000 bezoekers. De belangstelling voor de 
Boswerf stijgt. 

Zwerfafvalactie

Afvalscheidingsplan
Tot nu toe hebben we altijd zelf een afvalstoffenplan opgesteld, maar in 2014 is voor 
het eerst een regionaal afvalstoffenplan gemaakt. Het plan heet ‘Meer grondstoffen, 
minder afval’ en elke gemeente kan de projecten kiezen die bij haar past. Het plan 
zet in op het verder stimuleren van afval scheiden, maar ook het ontmoedigen van 
niet scheiden. Begin 2015 stellen wij, op basis van het regionale plan, ons eigen 
uitvoeringsprogramma voor de komende jaren vast.

In de wijk Vollenhove zijn bij alle flatcomplexen ondergrondse containers voor papier- 
en restafval geplaatst. Voorheen moesten flatbewoners hun restafval in inpandige 
stortkokers gooien en waren er minder papierinzamelpunten. Naar verwachting 
zullen de ondergrondse containers een gunstig effect hebben op de afvalscheiding. 

In 2014 is de ophaalservice voor plastic afval verhoogd van één keer per maand naar 
één keer in de twee weken. 

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Milieu



63

inhoud

Plaatsing ondergrondse 

afvalcontainers Vollenhove, 

Zeist-Noord

p Gezonde en prettige leefomgeving
Tegengaan illegaal afval plaatsen 
Het illegaal plaatsen van afval naast ondergrondse containers is in veel wijken van 
Zeist een probleem. De BOA’s handhaven wanneer dat mogelijk is en wijzen mensen 
op de regels. In de MaMeJoh-buurt in Zeist-Centrum is de wijkmanager een project 
gestart met positieve gedragsbeïnvloeding. Bewoners die een schone buurt willen, 
maken dat kenbaar met een kleine sticker naast hun voordeur. Op de afvalbakken 
wordt vervolgens verwezen naar het aantal mensen in de wijk dat netjes met afval 
omgaat. Op die manier moet het illegaal plaatsen van afval verminderen. De RMN 
merkt nu al dat er minder afval naast de containers wordt geplaatst. 

Milieuhandhaving 
Geluidoverlast, veiligheid en nieuwe regelgeving zijn de belangrijkste speerpunten 
op het gebied van handhaving. Met name geluid vanuit horecagelegenheden is een 
bron van klachten. Bij meerdere horecabedrijven zijn in 2014 geluidsovertredingen 
geconstateerd. Hierop is handhavend opgetreden en zijn incidenteel dwangsommen 
opgelegd. 

Ook is er veel aandacht besteed aan veilige bedrijfsvoering van een aantal risicovolle 
bedrijfsactiviteiten. Tijdens controles werd gekeken naar de opslag van gevaarlijke 
stoffen, natte koeltorens (legionella) en koelinstallaties (ammoniak). Uit de controles 
blijkt dat de veiligheidsregels steeds iets beter worden nageleefd. Bij het toezicht op 
de vuurwerkverkoop zijn slechts kleine overtredingen geconstateerd die ter plekke 
opgelost konden worden. 

Bij 25 bedrijven in het grondwaterbeschermingsgebied zijn projectcontroles 
uitgevoerd. Bij zes bedrijven was een hercontrole noodzakelijk. De situatie bij twee 
bedrijven is in overleg met de provincie afgehandeld. Bij beide bedrijven ging het 
over de nieuwe regels voor de opslag van brandstof in ondergrondse tanks. 

Riolering 
Het (technisch) rioleringsplan is in 2014 geactualiseerd. Het rioolstelsel voldoet 
in het algemeen aan hydraulische- en milieueisen, maar wel is gebleken dat het 
rekenprogramma meer (regen)water op straat berekent dan dat er in de praktijk 
voorkomt. Om de oorzaken hiervan te achterhalen, zullen we een meetprogramma in 
het rioolstelsel installeren. Dat programma is tevens van belang om over enkele jaren 
met belangengroepen een discussie te kunnen voeren over eventuele aanpassingen 
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ten aanzien van de verwachte klimaatveranderingen (meer intensieve buien). Met 
behulp van dit technisch rioleringsplan zal in 2015 het gemeentelijk rioleringsplan 
worden opgesteld. Dat plan is meer op beleid en financiën gericht. 

Vanuit het Winnet-verband (Water Innovatie Netwerk) zijn in 2014 de knelpunten 
in de waterketen verder geanalyseerd en er is een programma vastgesteld voor de 
aanpak ervan. Het Winnet houdt zich onder meer bezig met thema’s als hemelwater, 
duurzaamheid, vermogensbeheer, grondwater en stedelijk water. In 2015 start de 
uitvoering van het programma. 

p Begraafplaats en begraafrechten
In het collegeprogramma is aangegeven dat de begraafplaats in principe 
kostendekkend zou moeten zijn. De bedragen voor kosten en baten lopen echter 
sterk uiteen. In 2014 is daarom besloten om de tarieven voor de begraafplaats per 1 
januari 2015 met tien procent boven de prijsindex te verhogen, maar met dat besluit 
is de discussie voor een kostendekkende exploitatie nog niet gesloten. Om de kosten 
en baten in de toekomst in toom te houden, is een verdere verkenning noodzakelijk. 
Om die reden is er een werkgroep van raadsleden en belanghebbenden gestart die 
mogelijke oplossingsrichtingen onderzoekt.

p Exploitatie-uitkomsten programma Milieu

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014
verschil 

(A-B)

Programma Milieu L 10.155 10.621 11.194 9.799 V 1.395

B 10.172 10.228 10.255 10.386 V 131

S 17 -393 -939 587 V 1.526

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Kosten / restant budget bodemsanering (1) € 552.000 V

• Afvalstoffenheffing: lagere kosten RMN / hogere opbrengst afval (2) € 460.000 V

• Verkeerd verwerkte melding Berap (voorziening grafonderhoud)  € 227.000 V

• Milieutaken Odru  € 133.000 V

• Onderhoud begraafplaats en pompgemalen (3) € 36.000 V

• Rioolheffing: kleine verschillen in kosten en opbrengsten (4) € 7.000 V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 111.000 V

Saldo programma € 1.526.000 V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / bodemsanering (1) €  552.000 N

• Reserve egalisatie afvalstoffenheffing (2) € 460.000 N

• Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen (3) €  36.000 N

• Reserve egalisatie rioolheffing (4) € 7.000 N

Totaal reserveringen € 1.055.000 N

Saldo programma na reserveringen € 471.000 V
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Programma 12
Ruimtelijke ontwikkeling

In 2015 wordt er ook op het vlak van gebiedsontwikkeling vernieuwing 
aangebracht. Zowel ambtelijk als bestuurlijk worden ruimtelijke processen 
meer ingericht volgens Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl, ook wel bekend 
als organische gebiedsontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is geweest 
om in ruimtelijke processen nog meer aan te sluiten bij de kracht van 
de samenleving. Dit vraagt om een bepaalde rol-, proces- en een zekere 
cultuurverandering binnen de gemeente Zeist. In 2014 zijn de eerste 
stappen gezet om dit vorm te geven en een slag te maken richting een 
organische manier van gebiedsontwikkeling. Deze slag wordt in 2015 
intensiever doorgezet. 

2014
p Projecten
Hart van de Heuvelrug
In 2014 is de raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug afgelopen. 3 van de 
oorspronkelijke 17 partijen, de Provincie Utrecht en gemeenten Soest en Zeist, 
hebben de ambitie uitgesproken om de nog niet ‘gerealiseerde’ projecten tot verdere 
ontwikkeling te brengen. In 2014 zijn hiervoor de kaders rondom besluitvorming 
vastgesteld. Een goede ruimtelijke kwaliteit en het samen met de samenleving 
oppakken is hierbij het uitgangspunt geweest. In 2014 zijn intensieve gesprekken 
gevoerd om een nieuwe overeenkomst op te stellen tussen de 3 partners, zodat dit in 
2015 verder aan de raden kan worden aangeboden ter besluitvorming. 

Opening van het Nationaal 

Militair Museum

Vliegbasis Soesterberg
Op 11 december 2014 zijn het Park Vliegbasis en het Nationaal Militair Museum 
feestelijk geopend. De publieke belangstelling was direct groot en de 
bezoekersaantallen voor het Nationaal Militair Museum zijn boven verwachting. 
Samen met de provincie en de gemeente Soest is verder gewerkt aan transformatie 
van de voormalige vliegbasis Soesterberg. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van 
woningen in het zuidelijk gedeelte van de voormalige basis. In de ‘week van het 
wonen’ is in september 2014 met de omgeving, potentiële bewoners en mogelijke 
ontwikkelaars gezocht naar hoe de woonwijk kan worden ontwikkeld op zo’n manier 
dat dit aansluit op wat de samenleving wenst. 
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Centrumontwikkeling
De gemeente heeft in 2014 een zogenaamde visietafel geformeerd waarin samen 
met betrokkenen uit het centrum gewerkt is aan een centrumvisie. Alle leden wonen 
in het centrum van Zeist en vertegenwoordigen een bepaalde belangengroep. De 
centrumvisie beoogt het hart van Zeist groen, gezond en gastvrij te maken en kent 
een aantal uitdagende uitspraken en ambities. Kern van de visie is het opnieuw 
inrichten van het kernwinkelgebied waarbij betrokkenen in een interactief traject 
zelf aan de gang gingen om tot een ontwerp te komen. De gemeente faciliteert 
dit proces. Het college van B&W heeft in 2014 de centrumvisie overgenomen en 
aangeboden aan de gemeenteraad. De politieke besluitvorming zal naar verwachting 
in maart 2015 afgerond zijn, waarna de uitvoering opgestart zal gaan worden. 

Austerlitz
In 2014 is er een nieuwe impuls gegeven aan de uitvoering van het leefbaarheidsplan 
in Austerlitz. Er is een akkoord op hoofdlijnen gesloten met een ontwikkelaar 
voor verkoop van grond in Austerlitz Noord. Dit voor de bouw van ongeveer 100 
woningen. Met de opbrengsten van deze verkoop kunnen op de huidige locatie van 
de school een nieuw schoolgebouw en (zorg)woningen gerealiseerd worden. De 
inwoners van Austerlitz zijn nauw bij het project betrokken. 
Austerlitz Zorgt heeft zich als trekker voor dit deel van het project opgeworpen 
en is dan ook voorzitter van de stuurgroep. Zeist participeert in het traject maar 
heeft geen leidende, maar voornamelijk een faciliterende rol. Vanuit het project zijn 
er gesprekken met De Kombinatie als eigenaar van de toekomstige woningen en 
Warande als zorgaanbieder gevoerd. Mede op basis van de woonwensen uit het dorp 
is De Kombinatie in samenwerking met de school eind 2014 gestart met de eerste 
schetsen voor de nieuwbouw. 

Beukbergen 
Beukbergen is het grootste woonwagencentrum van West-Europa. De gemeente 
heeft als doel Beukbergen te herstructureren. De herstructurering van Beukbergen is 
in 2013 begonnen en loopt door tot eind 2018. De herstructurering vindt plaats terwijl 
het bewoond wordt. Met de woningcorporaties is een overeenkomst gesloten over 
de bouw van sociale huurwoningen. Daarnaast is met de corporaties afgesproken dat 
zij de verhuurfunctie van de gemeente overnemen. In 2014 zijn de eerste twee fases 
van het project uitgevoerd. Daarbij werden er 25 nieuwe standplaatsen aangelegd en 
24 woonwagens verplaatst. De Kombinatie bouwde 42 sociale woningen en nam de 
gerealiseerde standplaatsen als verhuurder in beheer. 

De Clomp 
Vanwege stagnatie op de vastgoedmarkt heeft de eigenaar van het winkelcentrum 
in 2014 een nieuw plan ontwikkeld met minder winkels en minder woningen. In 
2014 is gesproken over de haalbaarheid en de gesprekken lopen nog door in 2015. 
Besluitvorming wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2015. 

Stationsgebied Driebergen Zeist
In 2014 is hard gewerkt aan het optimaliseren van het ontwerp station Driebergen 
Zeist en het maken van afspraken voor de realisatiefase. Dat heeft geresulteerd in 
een realisatieovereenkomst tussen partijen en een definitief ontwerp dat gereed 
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is voor aanbesteding. Begin 2015 zal besluitvorming plaatsvinden waarna de 
voorbereidingen kunnen starten. 

Luchtfoto van het stationsgebied

Kerckebosch
Vanwege de economische crisis zijn de plannen voor Kerckebosch aangepast. 
Hiervoor zijn in 2014 een wijziging en herziening van het bestemmingsplan in 
procedure gebracht. Het wijzigingsplan is op 25 september 2014 onherroepelijk 
geworden. Naar verwachting zal over het herzieningsplan rond de zomer van 2015 
een besluit worden genomen door de gemeenteraad. De basis van de oorspronkelijke 
plannen blijft overeind, maar er wordt een organische ontwikkeling toegepast en 
er worden minder woningen gebouwd (tussen de 800 en 1060). Ook de openbare 
ruimte in Kerckebosch wordt opnieuw ingericht. 
In 2014 zijn in Kerckebosch 153 huurwoningen en 3 vrije kavels opgeleverd.

De Provincie Utrecht heeft voor het project Kerckebosch een bijdrage (ISV-3) van 
750.000 euro beschikbaar gesteld. De bijdrage is gekoppeld aan het halen van een 
aantal mijlpalen. Deze zijn in 2014 allemaal gehaald. 

Zie ook programma 13 Wonen, paragraaf 3.5 Verbonden Partijen en paragraaf 3.6 
Grondbeleid.

p Bestemmingsplannen 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de verplichtingen die daaruit 
voortkwamen, hebben we in 2013 alle bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar 
herzien. In 2014 is tegen een groot aantal bestemmingsplannen beroep aangetekend. 
Een verschijnsel dat we in heel Nederland terugzien. 
In 2014 zijn verschillende van dergelijke beroepen behandeld.

De nadruk lag in 2014 echter op kleinere bestemmingsplannen ten behoeve van 
concrete bouwontwikkelingen. Als gemeente hebben we daarmee initiatieven 
gefaciliteerd van de samenleving. Hierdoor hebben we sneller in kunnen springen op 
actuele thema’s en kansen en hebben we beter maatwerk kunnen leveren. 

De huidige situatie op de woningmarkt en in de bouwwereld vraagt om creatieve 
en flexibele plannen die tegelijkertijd ook voldoende rechtszekerheid bieden aan 
belanghebbenden. De gemeente verwacht daarom van de initiatiefnemers een 
inspanning om met al deze belanghebbenden vroegtijdig in overleg te treden om zo 
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draagvlak voor de plannen te creëren. Hoewel er verschil is tussen de wijze waarop en 
het enthousiasme waarmee de verschillende initiatiefnemers dit oppakken, kijken wij 
met tevredenheid terug op de positieve ervaringen die we in 2014 hebben opgedaan.

p Omgevingsvergunningen 
In 2014 was er enig herstel van de economische situatie ten opzichte van 2013, 
maar het herstel is nog broos en beperkt. De crisis en de daarmee gepaard gaande 
leegstand hebben echter ook geïnspireerd tot creatief hergebruik van bestaande 
gebouwen. Bij de grotere bouwontwikkelingen leggen we de verantwoordelijkheid 
voor het verkrijgen van draagvlak steeds vaker neer bij de ontwikkelaars. Dit wordt 
over het algemeen goed door hen opgepakt. In 2014 zijn de regels rondom de 
omgevingsvergunning aangepast en op onderdelen verruimd. Door de economische 
situatie en deze aanpassing van de regels is het aantal aanvragen voor een 
omgevingsvergunning in 2014 teruggelopen. 

Andere landelijke wetgeving betreft de kwaliteitscriteria die de regering aan 
gemeentes wilde opleggen voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (de 
VTH-criteria). In 2014 is hiervoor het nodige voorbereidende werk verzet. In 2015 zal 
hierover naar verwachting landelijk hier over worden besloten. 

Binnen de gemeente Zeist zien we in 2014 een toename in het aantal gestelde vragen 
(e-mail, telefoon en bouwloket) en overleggen rondom bestemmingsplannen en 
(ver)bouwplannen. Ook over vergunningsvrije ontwikkelingen worden veel vragen 
gesteld. Dit levert voor de gemeente Zeist meer werk op, wat we vervolgens niet 
terug zien in het aantal opgelegde leges en het aantal omgevingsvergunningen. Wij 
zien, tot ons genoegen, het aantal aanvragen voor duurzame gebouwen stijgen. In 
2014 zijn vergunningen verleend voor meer dan 30 energieneutrale woningen. Ook 
is gestart met de inventarisatie van mogelijke knelpunten in de regelgeving, die het 
verduurzamen van bestaande woningen tegen zouden kunnen werken.

p Vastgoed
In 2014 is er gewerkt aan het opstellen van een business case voor de opzet van een 
regionale vastgoedorganisatie met een zevental andere gemeenten. Dit met als doel 
te onderzoeken of we het beheer van het gemeentelijk vastgoed door samenwerking 
kunnen professionaliseren. In 2015 zal er een besluit genomen worden over de 
toegevoegde waarde hiervan. Daarnaast hebben we als Zeist een visie opgesteld op 
het gebied van het vastgoedbeheer. Deze visie geeft richting  over hoe we met ons 
vastgoed om gaan als gemeente. 

p Exploitatie-uitkomsten programma Ruimtelijke ontwikkeling

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 reali-
satie (B) 

2014
verschil 

(A-B)

Programma Ruimtelijke ontwikkeling L 5.131 5.163 7.219 5.139 V 2.080

B 11.051 4.680 5.072 5.175 V 103

S 5.920 -483 -2.147 36 V 2.183
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Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Verkoop perceel Boswijklaan (2) € 612.000 V

• Bijdrage niet uitbetaald vanwege vertraging De Clomp (1) € 442.000 V

• Opbrengst verkoop onroerend goed minus kosten (5) € 288.000 V

• Opbrengst onroerend goed / woningen (1) € 360.000 V

• Project corridor Brugakker (vertraging) (3) € 230.000 V

• Hogere legesopbrengst  € 174.000 V

• Onderhoud gemeentelijk vastgoed (4) € 171.000 V

• Bedrijfsverplaatsingen (5) € 138.000 N

• MFA De Koppeling  € 121.000 N

• Project verkeersonderzoek Den Dolder (vertraging) (3) € 33.000 V

• Zelfregulerend project Stationsgebied: afrekening plankosten (7) € 30.000 N

• Verkoop onroerend goed project Driebergen-Zeist (8) € 20.000 V

• Project Oud Zandbergen (vertraging) (6) € 0 V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 142.000 V

Saldo programma € 2.183.000 V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve revolving fund sociale woningbouw (1) € 802.000 N

• Reserve huisvesting onderwijs (2) € 612.000 N

• Reserve voormalige ISV projecten (3) € 263.000 N

• Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen (4) € 171.000 N

• Reserve vastgoedfonds (5) €  150.000 N

• Reserve afschrijving investeringen met maatschappelijk nut (6) €  133.000 N

• Reserve zelfregulerende projecten (7) €  30.000 V

• Reserve weerstandvermogen (8) € 20.000 N

Totaal reserveringen € 2.121.000 N

Saldo programma na reserveringen € 62.000 V

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Ruimtelijke ontwikkeling



70

inhoud

Programma 13
Wonen

In de gemeente Zeist zou iedereen over geschikte woonruimte 
moeten kunnen beschikken en prettig moeten kunnen wonen. In onze 
Woonvisie hebben we daarop ingespeeld door aandacht te geven aan 
een gedifferentieerd woningbouwprogramma dat niet alleen gericht is 
op nieuwbouw, maar ook op aanpassing van de bestaande voorraad. 
Daarbij is aandacht voor zorgzaamheid, duurzaamheid en voor groen 
en cultuurhistorie. Op het gebied van wonen zijn er landelijk een aantal 
ontwikkelingen die hun uitwerking hebben op het woonbeleid van de 
gemeente en de mogelijkheden van onze corporaties. Denk daarbij 
aan de wijziging van de Huisvestingswet, de novelle van Blok en de 
Herzieningswet. Ook de wijzigingen in de zorg hebben hun weerslag 
op het wonen in Zeist. We spelen in op deze ontwikkelingen door 
samen te werken met woningcorporaties en zorgaanbieders en andere 
zorginstellingen. 

2014
p Woonvisie
In 2014 hebben we de Woonvisie (vastgesteld in 2013) verder geïmplementeerd. De 
Woonvisie is uitgangspunt voor de ontwikkeling van nieuwe projecten en draagt bij 
aan het vergroten van de kansen voor wonen in de gemeente Zeist.

Starters
Ook in 2014 hebben we starters met een starterslening geholpen hun eerste koophuis 
te bemachtigen. Er zijn in 2014 13 startersleningen verstrekt. In totaal hebben we 
vanaf de start van deze regeling in 2004 76 startersleningen verstrekt, waarvan er 
tot nu toe 11 weer volledig zijn afgelost. Deze gelden zijn weer opnieuw beschikbaar 
gekomen voor nieuwe startersleningen. 
Voor 2015 is er nog ongeveer € 600.000 beschikbaar voor nieuwe leningen. Dat lijkt 
voldoende voor de komende anderhalf jaar. 

Levensloopbestendig bouwen en doorstroming:
Door de Seyster Veste is De Grift (flat 40 in Nijenheim) in zijn geheel gerenoveerd 
en geschikt gemaakt voor ouderen. Dit in het kader van het bieden van 
mogelijkheden voor ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Daarbij is 
meteen van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de doorstroming van ouderen 
uit eengezinswoningen naar een gelijkvloerse/kleinere woning te stimuleren door 
middel van een doorstroomexperiment. Voor dit experiment zijn ouderen in Zeist in 
een eengezinswoning van de Seyster Veste specifiek aangeschreven en geïnformeerd 
over de mogelijkheden om te verhuizen naar De Grift. De kandidaten kregen 
voorrang bij de toewijzing en hen is een huurkorting aangeboden op de nieuwe 
huurprijs. Door het succesvolle experiment zijn in De Grift in totaal 32 woningen 
verhuurd. In de nieuwe huisvestingsverordening, die regionaal wordt uitgewerkt, 
wordt de doorstroomregeling voor het vrijmaken van eengezinswoningen door 
ouderen opgenomen als specifieke regeling voor alle deelnemende gemeenten. 
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p Wonen en zorg
Door de wijzigingen in de zorg wordt ook het wonen van de zorg gescheiden. 
Hierdoor wijzigt ook de financiering, waardoor kwetsbare burgers zelf 
verantwoordelijk worden voor de huisvesting en de bijbehorende kosten. In 2014 
heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze wijzigingen 
binnen Zeist en de relaties tussen de zorginstellingen en de woningcorporaties. 
Uit het onderzoek bleek de wens van de stakeholders om samen op te trekken 
onder regievoering van de gemeente.  De samenwerking heeft vorm gekregen 
in een overlegvorm die wordt ‘getrokken’ door een bestuurstafel, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de 3 Zeister corporaties en de 11 zorginstellingen.

In 2014 is onderzocht wat 

de gevolgen zijn van de 

wijzigingen in de zorg

p Woningcorporaties en gemeente
Duurzaamheid en woonlastenscan door Seyster Veste en RK 
Woningbouwvereniging
Omdat de woonlasten van huurders niet alleen bestaan uit huurlasten, maar ook 
uit de energiekosten hebben de Seyster Veste en de RK Woningbouwvereniging 
in 2014 onderzocht welke effecten duurzaamheidsmaatregelen hebben op de 
woonlasten van de bewoners. Uit een eerste analyse van de beleidseffecten blijkt 
dat als gevolg van het geldende huurbeleid de woonlasten verder zullen stijgen 
ondanks de energiebesparende maatregelen die worden uitgevoerd. De effecten van 
de energiebesparing op de woonlasten kunnen de effecten van de huurharmonisatie 
niet compenseren. Dit vraagt de komende jaren een verdere verdieping over de 
mogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot de kwaliteit van het 
bezit en de hoogte van de woonlasten.

Evaluatie lotingsmodel
Met de corporaties is afgesproken een deel van de woningen te verloten om zo voor 
mensen met een korte wachttijd, zoals starters en spoedzoekers, de slaagkans te 
vergroten. Na een jaar hebben de 3 corporaties 17 woningen verloot. Daarbij blijkt 
dat er meer reacties zijn dan op een woning die wordt aangeboden via het gangbare 
aanbodmodel. De inschrijftijd van degene die is ingeloot, bedraagt 1 jaar en 9 
maanden (gemiddeld), terwijl voor een woning via het aanbodmodel minimaal 4 jaar 
inschrijftijd nodig is. De slaagkans voor de doelgroep van loting is dan ook aanzienlijk 
toegenomen, waarmee de doelstelling van het loten is behaald. Het verloten van een 
deel van de vrijkomende woningen zal daarom worden voortgezet.
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p Zorgeloos wonen
Op 15 juli 2014 heeft het college van B&W ingestemd met het ‘Transitieprogramma 
Kerckebosch’. Het programma hangt nauw samen met de fysieke herstructurering 
van de wijk Kerckebosch en heeft tot doel de leefbaarheid van de wijk in al haar 
facetten te behouden en te versterken. Doel van het Transitieprogramma is dat de 
overgang soepel gaat en de bewoners samen sterker worden. Kerckebosch als een 
wijk waar bewoners trots op zijn en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen om 
met elkaar hun eigen woonomgeving vorm te geven. Het streven is het bereiken van 
een netwerksamenleving waar mensen elkaar vinden en samen dingen ondernemen. 
Ieder vanuit zijn eigen kracht, dwars door alle nieuwe lagen van de samenleving. Het 
transitieprogramma is innovatief, vraaggericht, en van bewoners met hun initiatieven. 
Er worden geen nieuwe, grote projecten opgestart, tenzij daartoe direct aanleiding is.

De brede, wijkgerichte coalitie heeft in 2014, ondersteund door de gemeente, diverse 
activiteiten opgepakt en verder doorgezet. Voorbeelden hiervan zijn de pilot Sociaal 
Wijkteam, vermindering jeugdoverlast,  Plussendienst,  tijdelijke speelvoorziening, 
Wijkinloophuis en de Spiegelbus. Bewoners en ondernemers zijn hierin ondersteund 
door de gemeente. 

In de plaats van een veelomvattend top-down programma is een compact, organisch 
groeiend programma gekomen. Met (financiële) kaders waarmee bewoners en 
ondernemers doen wat ze kunnen en willen. Kaders waarbinnen professionele 
partners flexibel oppakken wat nodig is, voor en met bewoners. De kwetsbare 
bewoners krijgen aandacht, mede van hun medebewoners. 

Het transitieprogramma is een uitwerking van het oorspronkelijke Programma 
Zorgeloos Wonen over de jaren 2014 en 2015. Met de provincie zijn in 2014 afspraken 
gemaakt over de bestemming van de resterende gelden uit dit programma. 

Zie ook programma 12  Ruimtelijke ontwikkeling Kerckebosch.

p Beukbergen
In 2014 is veel gebeurd op Woonwagenterrein Beukbergen. Zo werden er circa 25 
nieuwe standplaatsen aangelegd en 24 woonwagens verplaatst. In totaal hebben 
we daarmee tot op heden 35 nieuwe standplaatsen gerealiseerd. Ook zijn de 
voorbereidende werkzaamheden voor fase 3 gestart. Het werk begint dus al flink te 
vorderen. De Kombinatie startte in juni met de bouw van 42 woningen op het plein 
en aan de laan 4 koopwoningen en 38 huurwoningen. Deze woningen zijn inmiddels 
opgeleverd met een mooi feest. Planning is dat het project in 2018 gereed is. 

Zie ook programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling Projecten / Beukbergen.
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p Exploitatie-uitkomsten programma Wonen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014
verschil 

(A-B)

Programma Wonen L 1.333 2.290 1.069 1.550 N 481

B 856 1.193 1.177 1.345 V 168

S -477 -1.097 108 -205 N 313

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Bijdrage project Schaepmanlaan (1) € 275.000N

• Uitvoering project Zorgeloos Wonen (2) € 172.000 N

• Onderhoud vastgoed (3) € 64.000 V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 70.000 V

Saldo programma € 313.000 N

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve revolving fund sociale woningbouw (1) €  275.000 V 

• Reserve zorgeloos wonen (2) €  172.000 V 

• Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen (3) €  64.000 N

Totaal reserveringen € 383.000 V 

Saldo programma na reserveringen € 70.000 V
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Programma 14
Raad en raadsondersteuning

De gemeenteraad bestuurt de gemeente. Dit doet ze vanuit de huidige en 
toekomstige belangen van de samenleving van Zeist en de dorpskernen 
Austerlitz, Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin.

De Raad heeft 3 kerntaken:
• Het vertegenwoordigen van de bevolking
• Het stellen van kaders aan (toekomstige) ontwikkelingen en uitvoering
  van taken.
• Het controleren dat ook aan deze kaders invulling wordt gegeven.

2014
p Vertegenwoordiging
Verkiezingen
Op 19 maart 2014 werden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Vanuit 
dit raadsprogramma zijn er verschillende activiteiten ondernomen om de 
bewustwording en daarmee de opkomst bij de verkiezingen te vergroten. Zo is o.a. 
gebruikt gemaakt van de Stemwijzer, is een verkiezingskrant uitgegeven, en zijn 
diverse debatten geïnitieerd en gefaciliteerd.
Op initiatief van een aantal partijen is ook een Verkiezingswinkel op Belcour geopend.
Op de verkiezingsavond is een uitslagenavond (verkiezingscafé) georganiseerd in de 
publiekshal
 
Inwerken nieuwe raadsleden
Om de nieuwe raadsleden een vliegende start te kunnen geven zijn in januari en 
februari 2014 workshops georganiseerd voor potentieel aankomende raadsleden. 
Deze werden georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Amersfoort, Baarn, 
De Bilt, Bunnik, Houten, Leusden, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en 
Woudenberg. De belangstelling voor deze workshops was groot.
Na de verkiezingen is het inwerken van de nieuwe raadsleden gestart met 
keukentafelgesprekken met burgemeester, secretaris en griffier en een ‘slowdate’ 
om kennis te maken met de organisatie en de werkzaamheden. Als ondersteuning 
van de nieuwe raad is een overdrachtsdocument ‘Beleid, trends en uitdagingen 
2014’ opgesteld met de actuele stand van zaken op een aantal thema’s. Tevens is een 
‘digitale boekenkast’ ingericht in het Bestuursinformatiesysteem met informatie over 
een groot aantal thema’s.

Coalitieonderhandelingen en coalitieakkoord
Om de coalitieonderhandelingen te leiden heeft de winnaar van de verkiezingen, 
de VVD, een beroep gedaan op de burgemeester van Eemnes en tevens oud Zeister 
raadslid, de heer Roland van Benthem. Door de partijen VVD, D66, Seyst.nu en CDA 
werd het coalitieakkoord ‘Samen kansen pakken’ opgesteld. De onderhandelaars 
werden bijgestaan door de griffier en secretaris. 
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Jongerendebat
Jongeren zijn weinig betrokken bij de gemeente. Daarom hebben we tijdens de 
openingsweek van het nieuwe gemeentehuis een jongerendebat georganiseerd 
tussen 4 middelbare scholen. Tijdens een geanimeerde middag brachten ze ideeën 
in voor nieuwe initiatieven voor Slot Zeist en debatteerden ze over aanpak van de 
jeugdwerkloosheid. De aanwezige raadsleden ondersteunden de leerlingen actief in 
hun debat. De leerlingen van het Herman Jordan Lyceum gingen er met de winst en 
de beker vandoor.
Het contact tussen raadsleden en leerlingen is erg goed bevallen. Het jongerendebat 
wordt daarom jaarlijks herhaald.

Zie ook programma 2 Burgerrelaties

 

Het jongerendebat tijdens de 

openingsweek

Koningsportret in de raadzaal
In 2013 heeft de raad het initiatief genomen een wedstrijd uit te schrijven voor een 
koningsportret voor de nieuwe raadzaal. Alle inwoners konden een stem uitbrengen 
voor 1 van de 7 inzendingen. Hieruit kwamen 3 portretten naar voren, die in een 
tweede ronde door raadsleden en een vakjury zijn beoordeeld. Het winnende portret 
van Irma den Bode hangt nu boven de publieke tribune.
 

Kunstenaar Irma den Bode met 

het winnend portret

p Kaderstelling
Het belangrijkste kaderstellende document voor de komende raadsperiode is het 
coalitieakkoord, ‘Samen kansen pakken’, Naast de reguliere kaderstellende besluiten 
op het gebied van planning en control heeft de raad in 2014 belangrijke kaders 
vastgesteld voor de nieuwe zorgtaken die de gemeente in 2015 gaat vervullen 
(decentralisaties).
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Raadsinitiatieven en werkgroepen
Op initiatiefvoorstel van de PvdA heeft de raad in 2014 besloten om 50% extra kosten 
in rekening te brengen voor een omgevingsvergunning bij legalisatie achteraf. 
Op initiatief van de VVD werd besloten om de benaming van fractieassistenten 
aan te passen. Na overleg tussen de fractievoorzitters werd gekozen voor de titel 
‘buitengewoon raadslid’.

In het coalitieakkoord is het voornemen opgenomen om het huidige vergadermodel 
van de raad te evalueren. Eind 2014 is een werkgroep ‘Vernieuwing werkwijze raad’ 
uit de raad gevormd die hier mee aan de gang is gegaan. Ook is uit de raad een 
werkgroep gevormd die zich buigt over aanpassingen van de planning en control 
cyclus.

p Controle
De jaarstukken zijn een belangrijk controlemiddel voor de raad. 
Maar daarnaast beschikt de raad ook over een rekenkamercommissie. Deze bracht in 
2014 twee rapporten uit:
• Een onderzoek naar de actualisatie van bestemmingsplannen met de titel 

‘Bestemmingsplannen in kaart gebracht’
• Een onderzoek naar de slaag- en faalfactoren bij duurzame initiatieven uit de 

samenleving en de rol die de gemeente daarbij heeft of zou moeten hebben met 
de titel ‘Duurzaam verder’

Op 11 november besloot de raad de aanbevelingen uit het rapport, 
‘Bestemmingsplannen in kaart gebracht’, over te nemen, met een aanscherping op 
het gebied van participatie. Het rapport, ‘Duurzaam verder’, werd op 27 oktober 
besproken in de Ronde Tafel. Besluitvorming zal plaatsvinden op 27 januari 2015.

p Raadsondersteuning
In 2013 heeft de raad het werkgeverschap over de griffie gedelegeerd aan de 
Werkgeverscommissie griffie. Deze commissie heeft in 2013 en 2014 verschillende 
besluiten genomen over rechtspositionele zaken betreffende de griffiemedewerkers.
Zoals gebruikelijk is ook in 2014 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden door 
de griffie. De cijfers laten een constante tevredenheid zien. Gecorrigeerd voor zaken 
(grotendeels) buiten invloedsfeer van de griffie bedraagt het gemiddelde een 8. De 
waardering van de verslaglegging (audionotulen met een besluitenlijst) laat vanaf 
2012 een licht stijgende lijn zien (van 6,8 naar 7,1)

p Exploitatie-uitkomsten programma Raad en raadsondersteuning

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014
verschil 

(A-B)

Programma Raad en raadsondersteuning L 1.069 1.119 1.207 1.109 V 98

B 0 0 0 0 N 0

S -1.069 -1.119 -1.207 -1.109 V 98
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Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Rekenkamercommissie (1) € 55.000 V

• Werk- en opleidingsbudget raad (2) € 25.000 V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 18.000 V

Saldo programma € 98.000 V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / onderzoek rekenkamercommissie (gemaximeerd op  

€ 45.000) (1) €  45.000 N

• Reserve egalisatiesystematiek / raadsuitgaven verkiezingen (2) € 25.000 N

Totaal reserveringen €  70.000 N

Saldo programma na reserveringen € 28.000 V
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Programma 15
College en middelen

Het doel van dit programma is om het bestuur en de ambtelijke organisatie 
zo efficiënt en effectief mogelijk te laten functioneren. 

2014
p College van burgemeester en wethouders
In 2014 is een nieuwe raad, een nieuw college en een nieuw coalitieakkoord gevormd. 
Het coalitieakkoord 2014-2018 van de VVD, D66, Seyst.Nu en het CDA heet ‘Samen 
kansen pakken!’ en legt de focus op zorg, veiligheid en duurzaamheid. We gaan 
zoveel mogelijk uit van de kracht van de samenleving en we blijven kernwaarden 
‘vertrouwen’, ‘nabijheid’ en ‘kracht’ uit de organisatievisie nastreven. 

p Ambtelijke organisatie
Vernieuwd gemeentehuis
Eind 2013 zijn we verhuisd naar het vernieuwde gemeentehuis en dat is gevierd 
met een openingsweek (zie programma 11). In 2014 lag de aandacht gevestigd op 
oplevering en nazorg. Daarbij was nog wel enige ‘fine tuning’ nodig, bijvoorbeeld bij 
de installaties. Het vernieuwde gebouw wordt door medewerkers als prettig ervaren. 

Met de komst van het vernieuwde gemeentehuis zijn wij verdergegaan met het 
flexwerken; een manier van werken waarbij medewerkers flexibel hun werktijden 
in kunnen delen. Op die manier kunnen zij beter en integraler inspelen op de vraag 
vanuit de klant en rekening houden met eigen omstandigheden. Medewerkers 
kunnen ook zelf hun werkplek bepalen, dat kan thuis, in de wijk of op kantoor zijn. 
Steeds meer medewerkers kiezen ervoor om buiten het gemeentehuis te werken, 
bijvoorbeeld bij mensen thuis of in de wijkservicepunten. Op kantoor werken we met 
een ‘clean desk policy’, waardoor er elke dag weer op een andere plek gewerkt kan 
worden. 

We hebben voorzieningen (zoals Flexware, Lync, hybrides, etc.) waarmee 
medewerkers zo goed mogelijk ondersteund worden bij het tijd- en 
plaatsonafhankelijk werken en proberen zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van 
de beschikbare kantoorruimte. 

Flexwerken in het vernieuwde 

gemeentehuis
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Medewerkers
Wij zetten medewerkers in hun kracht. Om die reden is het belangrijk om met en van 
elkaar te leren, maar ook anderen laten leren past daarbij. In 2014 liepen zo’n vijftig 
stagiairs stage bij de gemeente Zeist. 
Het flexwerken draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking. Medewerkers 
hebben het onderdeel ‘werkplezier’ in het tevredenheidsonderzoek beoordeeld 
met een 7,7 en het ziekteverzuimpercentage was 4,16 procent. Dat zijn beduidend 
betere cijfers dan in voorgaande jaren. (Meer cijfers vindt u in de paragraaf 3.4 
Bedrijfsvoering
We werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening door steeds meer 
samenwerking te zoeken met andere gemeenten en instellingen. 

ICT-infrastructuur
Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwe ICT-infrastructuur en het beheer ervan. 
Er zijn nieuwe trajecten gestart, zoals de geheel vernieuwde website, een nieuw 
social intranet, een nieuw bestuursinformatiesysteem (BIS) en het zaaksysteem. In de 
tweede helft van 2014 is de ICT-ondersteuning voor de decentralisaties opgezet. Deze 
inspanningen zullen zeker tot in 2015 doorlopen. 

Ons nieuwe gemeentehuis en de nieuwe ICT-infrastructuur hebben veel 
belangstelling gehad: ruim 35 gemeenten zijn op bezoek geweest. Met name 
Flexware en onze toepassing op Het Nieuwe Werken konden op veel belangstelling 
rekenen. 

Wij werken met verschillende gemeenten samen om kennisdeling en efficiënt werken 
op ICT-gebied te vergroten.

Screenshot van de vernieuwde 

website

Vernieuwing Planning & Control-cyclus 
In 2014 hebben we een aantal verbetervoorstellen met betrekking tot de Planning 
& Control-cyclus en producten voorbereid. Deze voorstellen worden in een 
werkgroep van de raad voorbesproken en waar mogelijk stapsgewijs ingevoerd. We 
werken naar een vernieuwde begroting 2016 toe, evenals vernieuwde jaarstukken, 
bestuursrapportage en kadernota.
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p Samenwerking 
Belastingsamenwerking (Bghu)
Per 1 januari 2015 werken de gemeente Zeist, Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, 
Nieuwegein, Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden samen 
op het terrein van belastingen. Dit samenwerkingsverband heet de BghU: 
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). In 2014 
hebben we ons voorbereid op deze verandering. Hierbij hebben we aandacht 
besteed aan nabijheid. We hebben bijvoorbeeld geregeld dat mensen die 
voor belastingzaken niet naar Utrecht kunnen reizen ook nog steeds in Zeist 
terechtkunnen. 

p Deel taken Bestuur Regio Utrecht (BRU) naar Provincie 
In 2014 zijn landelijk de Wgr-plusregelingen afgeschaft. Per 1 januari 2015 betekent 
dat een overdracht van alle verkeers- en vervoerstaken van Bestuur Regio Utrecht 
(BRU) naar de Provincie. Ook de (rijks)budgetten en de ca. 180 medewerkers gaan 
over. In 2014 hebben we ons beziggehouden met de voorbereiding hierop. BRU blijft 
als gemeenschappelijke regeling voorlopig bestaan, maar dan zonder de plus voor 
verkeer- en vervoertaken. 

Netwerksamenwerking U10
Tien Utrechtse gemeenten, waaronder Zeist, werken samen op het gebied van 
economie, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, duurzaamheid en het 
sociale domein. De U10 heeft in de nieuwe raadsperiode een impuls gekregen door 
bijeenkomsten voor gemeenteraden en colleges. Verschillende projecten worden 
gezamenlijk aangepakt, zoals verduurzaming vastgoed, Utrecht Science Park en 
Wonen zonder zorgen.

Gegevensuitwisseling
Door de decentralisaties is het uitwisselen en afstemmen van gegevens tussen 
overheden, burgers, leveranciers en ketenpartners zeer belangrijk. Om een veilige 
gegevensuitwisseling tussen overheden en burgers mogelijk te maken wordt DigiD 
gebruikt. In 2014 hebben we samen met de gemeente Houten en Nieuwegein 
gezorgd voor een uniforme beveiligde digitale brievenbus om deze DigiD-berichten 
te verwerken. Dit komt in de plaats van verschillende digitale brievenbussen. 

Voor een veilige gegevensuitwisseling met ketenpartners en leveranciers is het 
Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) in het leven geroepen. Dit is een initiatief 
van het rijk. In 2014 is daar basaal mee gestart en de verdere uitrol vindt plaats in 
2015. Hierbij werken we samen met de regio Zuidoost Utrecht. 
 
Om zo snel mogelijk bedrijfsinformatie eenduidig beschikbaar en bruikbaar te 
krijgen is gestart met de realisatie van de geautomatiseerde koppeling met het NHR 
(Nationaal handelsregister), de bedrijfsgegevens van de Kamer van Koophandel. 
 
Voor de ontwikkeling van de BRP (Basis Registratie Personen) is samenwerking 
gezocht met de gemeenten Houten en Nieuwegein, Montfoort, IJsselstein en Lopik.
Eén van de grote veranderingen binnen de BRP is het vervallen van de 
binnengemeentelijke levering van gegevens. Gezamenlijk is in kaart gebracht 
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wat de impact hiervan is, om in 2015 te kunnen zorgen voor continuïteit van de 
dienstverlening. 

Overige samenwerking 
Meer informatie over onze verbonden partijen leest u in de paragraaf 3.5 Verbonden 
partijen. 

p Exploitatie-uitkomsten programma College en middelen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014
verschil 

(A-B)

Programma College en middelen L 17.919 22.095 21.534 19.789 V 1.745

B 1.373 244 325 1.368 V 1.043

S -16.546 -21.851 -21.209 -18.421 V 2.788

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Restant budget ICT (1) € 1.315.000 V

• Stelpost risico’s: buffer voor tekort WWB-inkomensdeel  € 453.000 V

• Afwikkelingsverschillen oude jaren: RDWI en Wmo  € 423.000 V

• Wachtgeld bestuurders  € 263.000 N

• Facilitaire zaken en huisvesting   227.000 V

• Voorziening dubieuze debiteuren  € 178.000 N

• Restant opleidingsbudget personeel (3) € 159.000 V

• Onderhoud Het Rond (4) € 115.000 V

• Griffierechten en proceskosten WOZ  € 114.000 N

• Programma duurzaamheid: project nog niet afgerond (2) € 98.000 V

• Restant stelpost onvoorzien en risico’s (7) € 82.000 V

• Investering meubilair: lagere rente en afschrijving (5) € 64.000 V

• Restant persoonsgebonden budget personeel (6) € 58.000 V

• Aanpassing Oude raadszaal: project nog niet afgerond (2) € 50.000 V

• Geen subsidie achterstallig onderhoud archief (7) € 40.000 N

• Restant coalitiemiddelen (2) € 36.000 V

• Achterstallig onderhoud archief (vertraging) (2) € 34.000 V

• FLO brandweer (8) € 14.000 V

• Perceptiekosten rioolheffing (9) € 10.000 V

• Perceptiekosten afvalstoffenheffing (10) € 9.000 V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 236.000 V

Saldo programma € 2.788.000 V
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Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / egalisatie ICT (1) €  415.000 N

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangewende middelen (2) € 218.000 N

• Reserve egalisatiesystematiek / opleiding en loopbaanbegeleiding (3) € 159.000 N

• Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen (4) €  115.000 N

• Reserve centrale huisvesting (5) € 64.000 N

• Reserve egalisatiesystematiek / PGB personeel (6) € 58.000 N

• Reserve weerstandsvermogen (7) €  42.000 N

• Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer (8) €  14.000 N

• Reserve egalisatie rioolheffing (9) € 10.000 N

• Reserve egalisatie afvalstoffenheffing (10) € 9.000 N

Totaal reserveringen €  1.104.000  N

Saldo programma na reserveringen € 1.684.000 V
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Programma 16 
Algemene dekkingsmiddelen

Als dekkingsmiddel voor de programma’s 1 t/m 15 dienen de volgende 
bronnen:
• Leningen en beleggingen
• Algemene uitkering uit het gemeentefonds
• Algemene lokale heffingen: onroerende-zaakbelastingen (OZB),
  hondenbelasting, toeristenbelasting en precario.

p Exploitatie-uitkomsten programma Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie 

2014 
begroting

2014 
begrot. na 

wijz. (A)

2014 
realisatie 

(B)

2014
verschil 

(A-B)

Algemene dekkingsmiddelen L 2.589 2.392 2.388 2.481 N 93

B 80.551 80.778 82.384 82.277 N 107

S 77.962 78.386 79.996 79.796 N 200

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Concessie-uitkering Vitens  € 825.000 N

• Uitkering Gemeentefonds (uitkomst decembercirculaire)  € 742.000 V

• Financieringsresultaat  € 183.000 N

• Uitgekeerde dividenden  € 147.000 V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 81.000 N

Saldo programma € 200.000 N

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16:

• Reserve vastgoedfonds  € 216.000 V

• Reserve weerstandsvermogen  € 216.000 N

• Reserve vastgoedfonds  €  13.000 V

• Reserve huisvesting onderwijs  € 13.000 N

Totaal reserveringen € 0 

Saldo programma na reserveringen € 200.000 N
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Paragraaf 3.1 
Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing

p 3.1.1 Inleiding
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de benodigde 
weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit om risico’s te dekken 
(uitgedrukt in een ratio) en is aan fluctuatie onderhevig. Deze fluctuatie is o.a. het 
gevolg van jaarlijkse actualisatie en continue monitoring van de risico’s (waardoor het 
risicoprofiel muteert), alsmede van de middelen die jaarlijks beschikbaar zijn/komen 
ter dekking van de risico’s.

In het jaar 2014 is een aantal specifieke onderwerpen aan de orde geweest die het 
risicomanagement raken en die al dan niet van invloed zijn geweest op de omvang en 
het verloop van het risicoprofiel.

p 3.1.2 Wat is in 2014 gerealiseerd?
Actualisatie van het risicoprofiel
Ook voor 2014 is gevolg gegeven aan de ambitie om jaarlijks het risicoprofiel te 
actualiseren, waarbij is ingezet op het treffen van nieuwe beheersmaatregelen en het 
beoordelen van de effectiviteit van de bestaande beheersmaatregelen.

Gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden
Besluiten en/of tegenvallende resultaten van een gemeenschappelijke regeling 
of ander samenwerkingsverband kunnen effect sorteren op de resultaten van de 
gemeente. Om de regievoering op de aan het samenwerkingsverband overgedragen 
taken optimaal te kunnen blijven uitvoeren is kennis en analyse van mogelijke risico’s 
en de beheersing van deze risico’s noodzakelijk.
Al geruime tijd staat een aantal samenwerkingsverbanden onder druk en wordt 
gesproken over (mogelijke) liquidatie. Dit is het geval bij het Recreatieschap en de 
Welstand- en Monumentencommissie Midden Nederland. Op meerdere momenten 
in 2014 heeft afstemming plaatsgevonden van de ontwikkelingen in dit proces en het 
risicoprofiel.
Daarnaast is een aanvang gemaakt met het opzetten van een afzonderlijk 
monitoringssysteem voor verbonden partijen. Dit systeem moet het mogelijk maken 
om in een vroeg stadium het risicoprofiel van een organisatie te bepalen. In 2015 zal 
dit verder worden uitgewerkt.

p Decentralisaties
In 2013 werd al een aanvang gemaakt met het inventariseren en analyseren van 
mogelijke risico’s op de diverse gebieden (politiek, organisatorisch, financieel, 
juridisch, governance e.d.). Naarmate er in de loop van het jaar 2014 meer bekend is 
geworden over de details van de decentralisaties (wetgeving, financieel), is de risico-
inventarisatie in een continu proces geactualiseerd en is een zogenaamde risico-
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strategiekaart ontwikkeld. Het (geconsolideerde) risico van de decentralisaties scoort 
hoog in de top 10 van geïnventariseerde risico’s. 
Het grootste risico binnen de decentralisaties is gelegen in de onzekerheid omtrent 
de budgetten. Te denken valt hierbij onder andere aan het mogelijk voor de 
gemeente negatief uitpakken van de herverdeeleffecten als gevolg van de nieuwe 
verdeelmodellen binnen het inkomensdeel van de nieuwe Participatiewet en 
Jeugdwet.
Vanaf 1 januari 2015 zijn en worden de onderscheidene dossiers op het gebied van 
de decentralisaties overgedragen van de projectorganisatie naar de lijnorganisatie. 
In 2015 zullen de risico’s dan ook samen met de verantwoordelijke functionarissen 
in de lijnorganisatie worden gemonitord en zal de risico-strategiekaart worden 
geactualiseerd.

Hart van de Heuvelrug
De master grondexploitatie Hart van de Heuvelrug is op dit moment nog één van 
de grotere risico’s. Besluitvorming over de master grondexploitatie is voorzien voor 
het eerste kwartaal van 2015. Het ligt in de lijn dat het aan deze besluitvorming ten 
grondslag liggende voorstel zal kunnen leiden tot een afname van het risicoprofiel 
van deze grondexploitatie. Ten tijde van het opstellen van deze paragraaf is nog 
uitgegaan van de situatie vóór besluitvorming.

p 3.1.3 Het begrip risico nader bekeken
In het algemeen wordt een risico gedefinieerd als de kans van optreden van een 
onzekere gebeurtenis met een (financieel) gevolg. Tijdens het actualisatieproces is 
een analyse op de risico’s uitgevoerd. Hierbij is expliciet gekeken naar de definitie 
van het begrip ‘risico’ in relatie tot de beslissing om een risico al dan niet in het 
risicoprofiel op te nemen.
De conclusie die daaruit kan worden getrokken, is dat, indien een risico de uitkomst is 
van een keuze, het geen risico is zoals hiervoor gedefinieerd. 
Dit inzicht leidt ertoe om het opnemen van nieuwe risico’s op dit criterium te 
beoordelen en is tevens aanleiding geweest om een aantal opgenomen risico’s uit het 
risicoprofiel te verwijderen. 
Voorbeelden van deze verwijderde risico’s zijn onder andere:
• Het risico inzake de vervanging van bomen als gevolg van teruglopende kwaliteit 

en ouderdom – financieel gevolg € 2.250.000
• Het risico t.a.v. de realisatie van de fietstunnel in Den Dolder (onderdeel van Drieluik 

Den Dolder) financieel gevolg € 5.000.000

Voor beide voorbeelden geldt dat het risico vermijdbaar is door enerzijds het maken 
van een keuze voor het niet consolideren van de groene uitstraling van de gemeente 
en anderzijds door een besluit te nemen om geen volledige uitvoering te geven 
aan het project Drieluik Den Dolder. Door het afvoeren van deze risico’s neemt de 
omvang van het risicoprofiel af, hetgeen effect heeft op de ratio. 
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p 3.1.4 Risicopositie
Actualisatie risico’s
De actualisatie van het risicoprofiel is een regulier jaarlijks proces, waarbij samen 
met de verantwoordelijken voor de risico’s wordt gekeken naar de bestaande, reeds 
geïnventariseerde risico’s en naar nieuwe risico’s en de beheersmaatregelen.
De tien belangrijkste risico’s (risico’s die het meest van invloed zijn op het 
weerstandsvermogen) zijn:

10 belangrijkste risico’s

Risico Financieel gevolg Invloed

Geconsolideerd risico Decentralisaties max.€ 4.114.277 15.04%
Als gevolg van invoering van een nieuw verdeelmodel door het rijk wordt 
minder budget beschikbaar gesteld voor bijstandsuitkeringen waardoor 
de kans bestaat dat - uitgaande van het aantal uitkeringsgerechtigden - de 
gemeente niet uitkomt met het budget, met als gevolg dat er een tekort 
ontstaat.

max.€ 3.800.000 12.86%

Geconsolideerd risico Mastergrex Hart van de Heuvelrug max.€ 3.300.000 11.30%

Geconsolideerd risico Grondexploitatie Kerckebosch max.€ 2.288.860   8.33%

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

max.€ 3.457.919   5.10%

Huuropbrengst van Het Slot kan (na 2015) niet worden gerealiseerd. max.€ 1.500.000   5.06%

Geconsolideerd risico overname aandelen BIGA BV max.€ 1.303.179  4.48%

Geconsolideerd risico grondexploitatie Beukbergen max.€    745.662   2.80%

Als gevolg van het niet tot overeenstemming komen met de ontwikkelaar 
van De Clomp bestaat de kans dat de gemeente zelf moet ontwikkelen, 
waardoor de opbrengst mogelijk lager uitvalt.

max.€ 1.000.000   2.41%

Als gevolg van opheffing van het BRU bestaat de kans dat geen aanspraak 
meer gemaakt kan worden op BDU gelden (subsidies infrastructurele 
projecten), waardoor de gemeente jaarlijks netto meer kosten maakt

€ 500.000   2.16%

Benodigde weerstandscapaciteit
De in beeld gebrachte risico’s vertegenwoordigen een totale waarde van ca. € 41 
mln. De omvang van de strategische risico’s bedraagt ca. € 22 mln en die van de 
operationele risico’s ca. € 19 mln. Op basis van de totaal in beeld gebrachte risico’s is 
een risicosimulatie uitgevoerd. 
De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag 
ad. € 41 mln. ongewenst is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun 
maximale omvang optreden. 
De uitkomst van deze simulatie is dat met een waarschijnlijkheid van 90% gesteld kan 
worden, dat het te reserveren bedrag € 13.985.207 moet bedragen.

p 3.1.5 Verloop van de risico’s in 2014
De navolgende tabellen bieden inzicht in het verloop van de risico’s in de periode van 
1 januari 2014 tot 1 januari 2015. Deze risico’s zijn ingedeeld naar de financiële impact 
en naar de kans van optreden. De voor de gemeente belangrijkste risico’s bevinden 
zich in de categorie financieel boven de € 1,5 mln. en een hoog kans percentage 
(meer dan 70%) dat het risico optreedt.
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Verdeling risico’s per 1 januari 2014

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

x > € 1.500.000 7 2 1 2  2

€ 750.000 < x < € 1.500.000 5   2 2 1

€ 300.000 < x < € 750.000 16  3 3 5 3 2

€ 75.000 < x < € 300.000 33  12 5 11 2 3

x < € 75.000 42 12 15 5 5 5

Geen financiële gevolgen 78 49 17 6 3 3

Totaal 181 78  41 31 15  16 

Verdeling risico’s per 1 januari 2015

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

x > € 1.500.000 9    2 1 2 2  2

€ 750.000 < x < € 1.500.000 8 4 1 2 1

€ 300.000 < x < € 750.000 19     6 3 6 4

€ 75.000 < x < € 300.000 41   14 8 12 3 4

x < € 75.000 39   11 16 8 2 2

Geen financiële gevolgen 110    57 18 24 10 1

Totaal  226  88 49 50 23  14 

In absolute zin is het aantal risico’s gestegen. De toename van het aantal risico’s is 
voor het grootste deel toe te schrijven aan de registratie van de risico’s ten aanzien 
van de Decentralisaties die in de loop van 2014 steeds meer gestalte hebben 
gekregen.
Deze toename is het sterkst in de categorie zonder financiële gevolgen en in de 
categorie € 75.000 tot € 300.000. De categorie zonder financiële gevolgen bevat de 
risico’s waarvoor afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen en de risico’s die in 
eerste aanleg (nog) niet konden worden gekwantificeerd. Daarnaast is sprake van een 
stijging in de hoogste categorie, die o.a. is toe te schrijven aan het opvoeren van de 
risico’s ten aanzien van invoering van een nieuw verdeelmodel voor het beschikbaar 
gestelde budget voor bijstandsuitkeringen en het (geconsolideerde) risico ten 
aanzien van de overname van aandelen BIGA.

Aan het begin van 2014 (ratio 1,01) bedroeg de – na simulatie – berekende benodigde 
weerstandscapaciteit € 14.522.458; per 31 december 2014 is de benodigde 
weerstandscapaciteit 
€ 13.985.207.
Risico’s die het verloop van de ratio tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 mede 
hebben bepaald, zijn onder andere:
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Stijgers
• Opwaardering van het risicoprofiel t.a.v. de decentralisaties door het meer bekend 

worden van budgetinformatie;
• Opvoering van het risico m.b.t. de invoering door het rijk van een nieuw 

verdeelmodel voor het beschikbaar gestelde budget voor bijstandsuitkeringen, 
waardoor de kans bestaat dat de gemeente niet uitkomt met het budget; 

• Opvoering van het geconsolideerde risico m.b.t. de overname van aandelen Biga BV.

Dalers
• Afvoering van het risico inzake de vervanging van bomen als gevolg van 

teruglopende kwaliteit en ouderdom (zie hiervoor); 
• Afvoering van het risico t.a.v. de realisatie van de fietstunnel in Den Dolder, 

onderdeel van Drieluik Den Dolder (zie hiervoor);
• Verlaging van het risicoprofiel m.b.t. de intrekking van de concessie-uitkering door 

Vitens vanwege de gerechtelijke uitspraak in deze kwestie. Voorgesteld is om de 
gederfde inkomsten (vanaf 2012) ten laste te brengen van het resultaat van de 
jaarrekening 2014. Het risico dat resteert, betreft de geringe kans dat de rechter, in 
hoger beroep, beslist dat ook de uitkering over het jaar 2011 vervalt.

p 3.1.6 Beschikbare weerstandscapaciteit
Voor 2014 was de beschikbare weerstandscapaciteit € 15.434.264. In onderstaande 
tabel is dit nader gespecificeerd.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Omschrijving Structureel Incidenteel

Post onvoorzien € 363.562

Structureel (€ 363,562,28) x factor 2,5 €      908.906

Reserve Weerstandsvermogen € 14.525.358

Totaal € 15.434.264

p 3.1.7 Beoordeling van het weerstandvermogen
Om te beoordelen of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is, dient 
de relatie te worden gelegd tussen de uit de simulatie berekende benodigde 
weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van deze 
beoordeling vormt het weerstandsvermogen en wordt uitgerukt in een ratio.
Op het moment dat deze jaarrekening is opgemaakt is de ratio:
 
 Beschikbare weerstandscapaciteit  €   15.434.264
  Benodigde weerstandscapaciteit     = €   13.985.207  =  1,10.
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Aan het begin van 2014 bedroeg de ratio van het weerstandsvermogen 1,01 
(gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2013). Door het verloop van de risico’s in 
2014 is de ratio per 31 december 2014 gestegen tot 1,10.

In het coalitieakkoord (Samen kansen pakken) is de ambitie opgenomen om de ratio 
van het weerstandsvermogen, tijdens de raadsperiode, door risicoreductie door het 
beheersen van de risico’s te doen stijgen tot 1,2.
Indien de risicoreductie onvoldoende effect sorteert, zal van het eventuele positieve 
rekeningsaldo jaarlijks € 500.000 extra in het weerstandsvermogen worden gestort, 
tot de streefwaarde is bereikt.
De thans berekende ratio voldoet (nog) niet aan de streefwaarde.
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Paragraaf 3.2 
Onderhoud kapitaalgoederen

p 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, 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.

p 3.2.2 Belang voor de Raad
De totale omvang van de aanschafwaarde per 31 december 2014 van de in bedrijf 
zijnde geactiveerde materiële activa (exclusief gronden en terreinen binnen 
grondexploitaties) bedraagt circa € 127,4 mln. De onderverdeling daarvan is als volgt.

Materiële vaste activa per 31-12-2013 bedragen (x € mln.)

Aanschafwaarde Economisch nut Maatschappelijk nut

Bedrijfsgebouwen, woonruimten en terreinen 92 1,0

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 9,2 0,9

Vervoermiddelen, machines, installaties e.d. 8,5 0,09

Overige materiële activa 15,8 0

Totaal aanschafwaarde materiële activa 125,4 2,0

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.

p 3.2.3 Budgettaire consequenties
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. 

p 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 
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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 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 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. 

Gebouwen

Overzicht vastgoed portefeuille

Sportfaciliteiten

Gymzalen 5.403 m² 10 zalen

Sporthallen 8.349 m²   3 sporthallen

Zwembad 5.593 m² 1 gebouw

Kleedgebouwen 1.415 m² 9 kleedgebouwen

Overige gebouwen

Parkeergarages 59.514 m² 11 garages

Gemeentelijke huisvesting Gemeentehuis 9.293 m²   1 gebouw

Gemeentewerf 5.320 m² 5 gebouwen
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Het Slot 3.974 m²
 2 gebouwen + 5 

objecten

Begraafplaatsen 1.573 m² 9 gebouwen

Plantsoenonderkomens 389 m² 10 onderkomens

Woonwagens 480 m² 8 wagens

Speeltuingebouwen 1.134 m² 4 gebouwen

Gemalen 223 m² 5 gemalen

Wongingen 4.214 m² 42 wonigen

Diverse overige gebouwen 20.736 m² 97 gebouwen

Totaal 127.610 m² 222 objecten

In 2014 zijn 8 woningen verkocht en 13 woonwagens verwijderd i.v.m. de 
herinrichting van Beukbergen. 

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.
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 

Wegen 
beleidsplan

Is opgesteld in 
2013 
Wordt i.v.m. de 
samenhang met 
de riolering in 
2015 samen met 
VGRP aange-
boden

Niveau gewogen 
basis

Beheerplan vast-
gesteld in 1989

Ook in 2015 ac-
tueel gehouden 
door de jaarlijkse 
inspecties.

Nodig i.v.m. 
gewijzigde 
inzichten t.a.v. 
riolering

Bomen:
Onderhoud 
en inrichting 
(vervanging van-
wege technische 
levensduur)

Inrichting 
(vervanging 
vanwege einde 
maatschappelijke 
levensduur)

IBOR
Lange Termijn 
Bomenbeheer-
plan

Lange Termijn 
Bomenbeheer-
plan

Vastgesteld 2001
Het lange termijn 
bomenbeheer-
plan is een 
beleidsplan 
en beheerplan 
ineen. In het 
boombeheerplan 
wordt zowel 
een eindbeeld 
geschetst als de 
maatregelen om 
dat eindbeeld te 
behouden/ be-
reiken. Definitieve 
besluitvorming 
verwacht in 2015. 

Niveau gewogen 
basis

Lange Termijn 
Bomenbeheer-
plan: Definitieve 
besluitvorming 
verwacht in 
2015.

De dragende 
structuren 
in groen zijn 
de bomen. 
Voorzien wordt 
een enorme 
kostentoename 
als het areaal 
op het huidige 
peil wordt 
gehouden. In 
2013 en 2014 is 
de maatschap-
pelijke discussie 
gevoerd. Dit in-
teractieve proces 
duurt langer dan 
verwacht. Nieuw 
beheerplan 
mogelijk nog in 
2015.

Waterlopen Waterplan
(rv 2004-051)

Beleidsnotitie is 
in voorbereiding, 
afronding 2e kw. 
2015.

Niveau zorgvul-
dig omgaan met 
water

Beheerplan 
waterlopen 
wordt in 2015 
opgesteld

Wordt in 2015 
aan het college 
voorgelegd.

Kunstwerken IBOR Vastgesteld in 
2001

Niveau gewogen 
basis

Onderhoudsplan 
komende 10 jaar 
opgesteld

Onder controle 
gehouden d.m.v. 
3 jaarlijkse 
inspecties. 
Beheerplan 
heeft minimale 
meerwaarde  
Financiële con-
sequenties uit 
recente inspectie  
worden in 2015 
aan het college 
voorgelegd 

Openbare  
verlichting

Beleidsplan 
openbare  
verlichting

Wordt binnenkort 
opgeleverd en 
2e kwartaal 2015 
aangeboden aan 
raad

Niveau  
Nederlandse  
Praktijkrichtlijnen
(basisniveau)

Beheerplan 
Openbare  
verlichting 2015

Uitgangspunten 
door College in 
2003 vast-
gesteld: basis-
niveau. Nieuw 
beheerplan in 
2015.

Programma Verkeer en Vervoer

Verkeersregelin-
stallaties

Beleids- en 
beheerplan niet 
aanwezig

Beleidsplan 
is voor 90% 
gereed. Streven 
is de financiële 
uitkomsten mee 
te nemen in P&C 
2015. 

Op basis van 
inspecties en 
levensduur. 

Beleids- en 
beheerplan 
verkeersregelin-
stallaties

Wordt in 2015 
aan het college 
voorgelegd.

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Onderhoud kapitaalgoederen



95

inhoud

Stand van zaken beheerplannen eigendommen in de openbare ruimte

Onderwerp Beleidskader
(Raad)

Status
Beleidsplan/kader

Vastgesteld 
kwaliteitsniveau

Beheerplan
(College)

Opmerkingen
beheerplan

Straatmeubilair
Onderhoud 
en inrichting 
(vervanging van-
wege technische 
levensduur)

Inrichting 
(vervanging 
vanwege einde 
maatschappelijke 
levensduur)

IBOR

Beleidsplan 
straatmeubilair
(rv 2003074)

Vastgesteld in 
2001

Vastgesteld 2003

Niveau gewogen 
basis

Leidraad voor 
keuze straatmeu-
bilair vastgesteld
Ambitieniveau: 
passief vervangen

Beheerplan 
straatmeubilair

Moet nog amb-
telijk worden 
afgestemd welke 
assets we hier in 
op willen nemen.

Parkeergarages Oplossingsrich- 
ting achteraf-
betaald parkeren 
(06rv273)

Beheerplan 
garages niet 
aanwezig.

In 2015 start een 
proef op vier 
locaties.

T.a.v. apparatuur 
wordt dit begin 
2015 in beeld 
gebracht. 

College moet 
PvE goedkeuren 
voordat de proef 
start.

Op basis van 
inspecties en 
levensduur

Nota Parkeer-
beleid

Beheerplan par-
keergarages

Eind 2015 of be-
gin 2016 wordt 
geactualiseerde 
Nota Parkeerbe-
leid aangeboden 
aan de raad.

In 2015 voor-
leggen aan het 
college. Nood-
zaak integratie 
met beheerplan 
vastgoeddeel 
staat nog ter 
discussie. 

parkeer- 
apparatuur

Oplossingsrich- 
ting achteraf 
betaald parkeren 
(06rv273)

Gefaseerd invul- 
ling geven aan 
achteraf betaald 
parkeren

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

Beheerplan par-
keerapparatuur

Beheerplan heeft 
minimale meer-
waarde. Beheer 
is afgestemd 
op technische 
levensduur ap-
paratuur

Programma Milieu

Beheerplan 
begraafplaats
(park, groen en 
paden)

samenhangende 
aanpak begraaf-
plaats (05rv057)

Niveau onder-
houd hoort op 
gewogen basis 
te geschieden. 
Momenteel vindt 
een afweging 
plaats hoe we 
kunnen komen 
tot een budget-
tair neutrale 
exploitatie van de 
begraafplaats. De 
beheermethode 
speelt een rol in 
dit proces

Vastgesteld in 
november 2005

Beheerplan 
begraafplaats 
(groen, paden, 
meubilair). 
Doordat het 
onderhoud in 
hoofdlijnen door 
eigen personeel 
plaatsvindt, was 
de behoefte aan 
een beheerplan, 
beperkt (het 
areaal zat en de 
taken zit in de 
hoofden). Voor 
het komen tot de 
meest efficiënte 
aanwending van 
middelen is het 
beter om vanuit 
een op te stellen 
beheerplan te 
werken

Inventarisatie 
van het areaal in 
2015. Opstellen 
beheerplaan 
2015/2016 

Beheerplan 
graven
(graven, urnen) 

samenhangende 
aanpak begraaf-
plaats (05rv057)

Duurzaam te ge-
bruiken begraaf-
plaats met een 
kostenneutrale 
exploitatie

Vastgesteld in 
november 2005

Exploitatieopzet 
begraafplaats 

Vastgesteld in 
samenhangende 
aanpak begraaf-
plaats (05rv057)
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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

Beheerplan 
riolering

Gemeentelijk 
Rioleringsplan

vastgesteld 2007
(rv07251)

Niveau:
Voldoen aan 
wettelijke 
eisen en eisen 
waterkwaliteits-
beheerder 
(Hoogheemraad-
schap)

Basis riolerings-
plan.
Vastgesteld in 
2004

Gemeentelijk 
rioleringsplan 
loopt tot 2014. 
Verbreed Nieuw 
plan wordt in 
2015 ter vaststel-
ling voorgelegd.

Beheer rioolge-
malen

Gemeentelijk 
rioleringsplan

vastgesteld 2007
(rv 07251)

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

Basis riolerings- 
plan 
Vastgesteld in 
2004

Zie riolering

p 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. 

Groen
De gemeente bezit ongeveer 30.000 bomen en circa 300 ha. groen.
Het groenbeheerplan wordt opgesteld, nadat het groenstructuurplan is vastgesteld.

Verlichting
De gemeente bezit ongeveer 9.500 lichtpunten.

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Onderhoud kapitaalgoederen



97

inhoud

Paragraaf 3.3 
Financiering

De uitvoering van de financieringsfunctie binnen de gemeente Zeist is 
gebonden aan wettelijke regels, met name de Wet Financiering Decentrale 
Overheden (Fido). 

p Uitzetten en aantrekken van gelden
De gemeente heeft in 2014 haar tijdelijk overtollig kasgeld uitgezet bij 
het Agentschap van het Ministerie van Financiën volgens de regels van 
de wet schatkistbankieren. Deze verplicht gemeenten om hun overtollige 
financieringsmiddelen boven een bepaalde marge voor het normale betalingsverkeer 
onder te brengen bij het rijk.
Deze marge bedraagt voor Zeist 0,75% van het begrotingstotaal. Dat betekent dat 
de gemeente in 2014 niet meer dan € 1.073.000 gemiddeld per kwartaal mocht 
aanhouden voor het reguliere betalingsverkeer. 
In werkelijkheid is gemiddeld over de vier kwartalen € 600.000 aangehouden voor het 
betalingsverkeer. Dit bedrag was met € 645.000 het hoogste in het eerste kwartaal. 
Daarmee bleef het aangehouden bedrag ruim onder het aangegeven maximum.

De gemeente heeft in 2014 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken; de 
laatst aangetrokken lening dateert van begin 2013. Dat betrof één lening van € 30 
mln. met een looptijd van 20 jaar tegen een rentepercentage van 2,74%. In 2014 bleek 
de uitvoering van een aantal kapitaaluitgaven trager te verlopen dan ingeschat, 
waardoor er nog gedurende het hele jaar een beperkt financieringsoverschot is 
geweest. Er is dan ook in 2014 geen kasgeld aangetrokken.

p Uitgezette gelden via hypotheken en startersleningen
Binnen de uitgezette hypotheken is het betaalgedrag nog steeds goed. Op de 
maandelijkse termijnen zijn slechts incidenteel achterstanden, die meestal na 
herinnering snel worden ingelopen. Daar waar het moeizamer gaat, wordt via 
intensief contact getracht de betaling vlot te trekken. Op 31 december 2014 is bij 
twee leners sprake van achterstanden van meerdere termijnen. De achterstanden 
worden nauwlettend gevolgd en er wordt gewerkt aan verdere invordering.
Er werd in 2014 relatief veel afgelost. In totaal is op de hypothecaire leningen ruim 
€ 5,9 mln. afgelost. Het is met name de lage rentestand die geleid heeft tot extra 
aflossingen en oversluiten elders. Per eind 2014 was nog sprake van 423 uitstaande 
leningen van 285 leners.

In 2014 zijn startersleningen voor inwoners van Zeist verstrekt. Het betreft de 
uitvoering van de bestaande regeling via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVn) en binnen het door de raad daarvoor beschikbare 
budget.
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p Financieringsstructuur
Dit leidt tot de volgende financieringsstructuur op balansdatum

Financiering van de investeringen

Investeringen Per 31-12-2013 Per 31-12-2014

Boekwaarde investeringen (minus voorzieningen) 119.877.000 117.424.000

Boekwaarde verstrekte leningen en kapitaal 57.109.000 54.370.000

Totaal investeringen 176.986.000 171.794.000

Financieringsmiddelen

Vaste leningen 58.114.000 52.286.000

Interne financiering (reserves) 120.494.000 121.056.000

Totaal vaste financiering 178.608.000 173.342.000

Te financieren / overschot 1.622.000 1.548.000

Via kort geld tot de kasgeldlimiet (8,5% van het lastentotaal)* 15.642.000 12.156.000

* Dit is gelijk aan het begrotingstotaal eventueel vermeerderd met totaal van de uitgaven van de grondexploitaties.

p Wettelijke normen
Uit de onderstaande tabellen blijkt dat de gemeente Zeist in 2014 binnen de 
wettelijke normen van de kasgeldlimiet (kortlopend) en de renterisiconorm 
(langlopend) is gebleven.

Verloop kasgeldleningen 2014 Mutaties Gecumuleerde stand

Stand per 31-12-2013  0 0

Aflossing 0 0

Stand per 31-12-2014 0

In 2014 is geen gebruik gemaakt van kasgeldleningen. 
De kasgeldlimiet over 2014 was berekend op € 12.156.000 (zie tabel financiering van 
de investeringen). In 2014 is geen kasgeldlening opgenomen.

Per 31-12-2013 Per 31-12-2014

Renteherziening op vaste schuld  0 0

Betaalde verplichte aflossingen 5.577.900 5.828.100

Rente risico op de vaste schuld
Renterisiconorm
Ruimte onder de renterisiconorm

5.577.900
36.098.477
30.520.577

5.828.100
31.497.517
25.669.381

Berekening renterisiconorm

Stand lastentotaal (incl. uitgaven grondexpl.) 180.492.384 157.487.585

Bij min. regeling vastgesteld percentage 20%    20%

Renterisiconorm 36.098.477 31.497.517
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p Ontwikkelingen binnen de gemeente
De inleencapaciteit van een gemeente is beperkt door wettelijke grenzen. Door 
een stapeling van projecten en investeringen kan het gebeuren dat in enig jaar de 
normen gaan knellen. Om hier beter grip op te krijgen wordt vanaf 2012 aan de 
(meerjarige) liquiditeitsprognose extra aandacht gegeven, mede naar aanleiding van 
de projectenscan, waaruit bleek dat de uitgaven in de tijd erg kunnen stapelen. Deze 
intensievere werkwijze rond de liquiditeitsprognose wordt voortgezet. 

De ruimte onder de renterisiconorm was ook in 2014 ruim voldoende. 

p Garantstellingen
Het verstrekken van (nieuwe) garantstellingen gebeurt op basis van het door de 
raad vastgestelde beleid. In 2014 zijn zes garanties verstrekt, in alle gevallen via het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan een woningbouwcorporatie.
De garanties zijn opgenomen onder de Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
In het kader van eerder afgegeven garanties is er geen beroep op de gemeente 
gedaan om een van deze garanties ook werkelijk gestand te doen. Het risico dat de 
gemeente loopt rond verstrekte garanties, is regulier onderdeel van de risicoscan. 
Er zijn geen aanwijzingen om de garantieverplichtingen anders te waarderen dan 
voorgaande jaren. De waarborgfondsen bieden voor het merendeel van de leningen 
een belangrijke eerste borgstelling. 
Gelet op de totale omvang van de garantstellingen (inmiddels ruim € 320 mln.) 
en de huidige economische situatie is er door de gemeenteraad begin 2014 de 
nota garant- en borgstellingen (14RV0005) vastgesteld. Door de veranderende 
omstandigheden op de vastgoedmarkt, het huidig financieel economisch gesternte 
en de komende ontwikkelingen bij de instellingen en bij de gemeente, is het 
risicoprofiel van de geborgde organisaties, instellingen en de gemeente veranderd. 
Op basis van de aanbevelingen uit de nota is de generieke achtervangregeling met 
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSW) voor de Zeister corporaties per 1 
november 2014 opgezegd. In bestuurlijk overleg met de corporaties is afgesproken 
om in 2015 over te stappen op een systeem waarbij een corporatie, na positieve 
beoordeling door het WSW, een borgstellingsovereenkomst voor twee jaar krijgt, 
waarover jaarlijks opnieuw wordt besloten. 
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Paragraaf 3.4 
Bedrijfsvoering

De paragrafen hebben tot doel te rapporteren op onderwerpen die 
programmaoverstijgend zijn. Bedrijfsvoering is in beginsel zo’n onderwerp. 
Echter, de gemeente Zeist kent een apart programma voor College en 
middelen (programma 15) dat alle andere programma’s o.a. op het vlak van 
bedrijfsvoering overstijgt. Voor de inhoud van deze paragraaf verwijzen 
we dan ook naar programma 15 College en middelen

De personele gegevens zijn hieronder opgenomen.

Tabel 1 - Formatie, bezetting en vacatureruimte en aantal medewerkers in dienst van de gemeente, ultimo 2014

formatie in fte’s bezetting in fte’s

Totaal 2010 356,98 346,31

Totaal 2011 360,70 347,22

Totaal 2012 357,91 355,59

Totaal 2013 357,32 347,01

Totaal 2014 352,37 340,51
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Tabel 2 -  In- en uitstroom van medewerkers in 2014 naar aanstellingsdatum (kwartaal)

instroom uitstroom

1e kwartaal 3 4

2e kwartaal 8 7

3e kwartaal 6 6

4e kwartaal 4 6

Totaal 21 23
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Tabel 3 - uitstroom van medewerkers in 2014 naar motief 

Reden vertrek Aantallen

FPU/Pensioen 8

eigen verzoek 13

niet eigen verzoek 1

overlijden 1

Totaal 23

FPU

eigen verzoek

niet eigen verzoek

overlijden
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p Personele kengetallen

Tabel 4 - werknemers naar geslacht en leeftijd (ultimo 2013 en 2014)

Leeftijd vrouwen 2013 vrouwen 2014 mannen 2013 mannen 2014 totaal 2013 totaal 2014

t/m 24 5 4 1 1 6 5

25 t/m 29 16 19 9 11 25 30

30 t/m 34 18 10 12 11 30 21

35 t/m 39 17 24 14 16 31 40

40 t/m 44 23 21 27 26 50 47

45 t/m 49 36 34 29 26 65 60

50 t/m 54 27 33 32 25 59 58

55 t/m 59 24 23 31 36 55 59

60 + 18 18 54 49 72 67

Totaal 184 186 209 201 393 387

0

10

20

30

40

50

60 +55 t/m 5950 t/m 5445 t/m 4940 t/m 4435 t/m 3930 t/m 3425 t/m 29

vrouwen 2014 mannen 2014

Tabel 5- de ontwikkeling van het percentage ziekteverzuim (excl. zwangerschap)

Percentage

2009 6,2

2010 4,9

2011 5,2

2012 4,7

2013 5,1

2014 4,2

Verzuimpercentage inclusief zwangerschap 2014  =   4,7%
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Paragraaf 3.5
Verbonden partijen

3.5.1 Inleiding
Een gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. 
De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen 
of de uitvoering te regelen (via een gemeenschappelijke regeling) met een aantal 
regiogemeenten gezamenlijk. Kernvragen blijven steeds of de doelstellingen van het 
uitvoerende orgaan nog steeds corresponderen met die van de gemeente en of de 
doelstellingen van de gemeente gerealiseerd worden.

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke 
risico’s is het gewenst dat in de begroting en de jaarstukken aandacht wordt besteed 
aan rechtspersonen waarmee de gemeente een band heeft.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als (enge) definitie: “een 
verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin 
de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft”. In deze paragraaf is 
het begrip verbonden partijen echter wat ruimer opgevat dan in het BBV. Daarom 
zijn bijvoorbeeld ook de belangrijkste organisaties die geen rechtspersoonlijkheid 
hebben, opgenomen. Maar eveneens zijn opgenomen stichtingen waarin de 
gemeente een benoemingsrecht heeft en die zij ook een subsidie geeft, grote 
organisaties waar de gemeente of een bestuurder levert en/of zich garant stelt enz. 
De reden voor deze ‘brede’ invulling van de paragraaf verbonden partijen is de 
behoefte aan overzicht. De belangrijkste partijen aan wie de gemeente zich op een of 
andere manier bestuurlijk en/of financieel verbonden heeft komen nu op één plek in 
de begroting en rekening bij elkaar. 

Voor dat overzicht verwijzen wij hier naar de paragraaf in de begroting 2015. 
Overigens zal worden gekeken of in de toekomst kan worden overgaan op de 
opstelling van een vierjaarlijkse nota omtrent de verbonden partijen. In de 
jaarstukken kan dan, zoals dat nu ook hierna is gebeurd, worden ingegaan op de in 
het afgelopen jaar opgetreden bijzonderheden per verbonden partij.

3.5.2 Financieel belang
In totaal wordt aan de gemeenschappelijke regelingen (in ruime zin) door de 
gemeente Zeist jaarlijks een bedrag in de orde van grootte van ruim € 22 mln. betaald 
in de vorm van inwonerbijdragen of voor verleende producten of diensten. In het 
najaar van 2011 zijn in samenspraak tussen de risicomanager van de gemeente, 
de accountmanagers en de ambtelijke ‘eigenaren’ alle risico’s m.b.t. de verbonden 
partijen geïnventariseerd en in het risicomanagementsysteem NARIS opgenomen. 
Sinds 2012 is dit risicomanagementsysteem regulier gebruikt en ge-updatet.
In 2014 zijn in het BBV de eisen t.a.v. de paragraaf verbonden partijen uitgebreid. 
Zo wordt informatie over eigen en vreemd vermogen gevraagd, het belang in de 
verbonden partij en het (verwachte) resultaat.
De informatie over het vermogen zal worden toegevoegd aan de paragraaf 
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verbonden partijen in de begroting. Deze biedt ook nu al de informatie over de 
verbonden partijen. Het moment van opstellen van de jaarstukken is te vroeg om de 
resultaten al in beeld te hebben. Ook deze wordt opgenomen in de begroting. Het 
inzicht in het belang van Zeist in de verbonden partijen staat al in de begroting in de 
feitelijke en de begrote bijdrage van Zeist.

3.5.3 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 daarmee ook 
zeggenschap inleveren, en anderzijds de behoefte te houden aan grip op de realisatie 
van de eigen doelen.

In 2013 is een nota Verbonden Partijen vastgesteld. Hierin wordt ingezet op de 
volgende aspecten:
• Rolscheiding tussen klant en eigenaar

• Kaderstellende en controlerende rol

• P&C-instrumentarium

• Beleidsvorming

• Informatievoorziening

• Samenwerken met andere deelnemende gemeenten op de eigenaarsrol

• Elke raadsperiode één of meerdere verbonden partij(en) evalueren

• Verdergaande dualisering van de besturen 

• Nieuwe samenwerking vooraf onderzoeken

Regionaal worden aanvullend de volgende rollen ingevuld:
• Sinds 2012 neemt Zeist de eigenaarsrol waar t.b.v. alle deelnemende gemeenten 

aan de RDWI
• Sinds 2012 vervult de portefeuillehouder de voorzittersrol van de adviescommissie 

Financiën en Bedrijfsvoering van het Algemeen Bestuur van de GGD

In 2014 heeft Zeist, samen met 8 andere Utrechtse gemeenten, een manifest 
ondertekend, waarin de besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen 
worden opgeroepen ruimhartig samen te werken met de gemeenten in de door 
gemeenteraden gewenste ontwikkeling naar meer betrokkenheid.

3.5.4 Gemeenschappelijke Regelingen
Bestuur Regio Utrecht (BRU)
Inhoudelijk zijn er weer grote stappen gezet met de realisatie van de Uithoflijn. Deze 
moet in 2018 operationeel zijn.
Het kabinet heeft per 1 januari 2015 de WGR+ afgeschaft. Er is met de provincie hard 
gewerkt aan een goede overdracht van alle verkeers- en vervoerstaken, inclusief de 
bijbehorende (rijks)budgetten en medewerkers per deze datum.
Wat resteert aan vrijwillige taken wordt in U10-verband uitgevoerd. Hiervoor heeft 
BRU de betreffende medewerkers gedetacheerd bij de gemeente Utrecht en de U10 
een werkbudget meegegeven.
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Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
De gezamenlijke Europese aanbesteding, met 5 andere samenwerkingsverbanden en 
overheidsbedrijven, van de overslag, het transport, de sortering en de vermarkting 
van het kunststof verpakkingsafval is op 17 november 2014 positief afgerond met 
gunning van de opdracht aan Sita. Met deze gunning is een belangrijke stap gezet 
in het verhogen van het hergebruik van huishoudelijk afval (o.a. te bereiken door 
innovatie en procesverbetering). Sita staat in voor een hergebruikspercentage van 
90% van het kunststof verpakkingsmateriaal. Hiermee voldoen wij aan de met ingang 
van 1 januari 2015 aan de gemeente(n) toegewezen verantwoordelijkheid voor deze 
taak.
Eind november 2014 is de directeur, de heer J. Oosterhof, die vanaf het eerste uur 
betrokken is geweest bij de GR, met vervroegd pensioen gegaan. Het bestuur heeft 
besloten voor een proefperiode van een jaar de heer Frans van Dijk uit de AVU 
organisatie als waarnemend directeur aan te wijzen, met de optie tot definitieve 
benoeming.

De door de AVU georganiseerde en betaalde provincie brede 
communicatiecampagne ‘Doe meer met afval’ is afgerond en geëvalueerd. De 
campagne heeft conform doelstelling bijgedragen aan de vergroting van bekendheid 
en bewustwording rond afval, afvalscheiding en recycling. Dat is vooral ook gebleken 
uit de respons van de deelnemende scholen. Een restbedrag van bijna  
€ 235.000,- wordt op basis van tonnage restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval 
gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Afrekening volgt in 2015. 

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BGHU)
In 2014 is besloten aan te sluiten bij de bestaande Gemeenschappelijke Regeling 
van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 
(BghU). De BghU is gestart op 1 januari 2014 en een samenwerkingsverband tussen 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Utrecht en De Bilt. 
In 2014 is de Gemeenschappelijke regeling aangepast en per 1 januari 2015 sluiten 
ook de gemeenten Bunnik, Houten, Lopik, Nieuwegein en Zeist aan. De BghU voert 
namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt 
de BghU jaarlijks de WOZ-waarden van alle onroerende zaken in de deelnemende 
gemeenten vast. 
De Gemeenschappelijke Regeling is opgezet conform de nieuwe Wet 
op de Gemeenschappelijke Regeling en gaat daarbij uit een zogenaamd 
Bedrijfsvoeringsmodel (light versie).

Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)
In 2014 is het grondperceel verkocht, de opbrengst is grotendeels aan de 
deelnemende gemeenten uitgekeerd. Er bestaat nog een kleine kans op een 
slotuitkering. Mocht Eneco (eigenaar GZO en GCN) overgaan tot afsplitsing van het 
netwerkbedrijf, zou er nog een bedrag uitgekeerd kunnen worden. 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)
De wet op de veiligheidsregio schrijft voor dat de buitengrenzen van de 
veiligheidsregio en de GGD aan elkaar gelijk zijn ten behoeve van duidelijke 
structuren bij grootschalige gezondheidsrisico’s. De GGD MN en de GG&GD van 
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de stad Utrecht hebben in 2013 daarom gekozen voor een samenwerking op die 
taken die ondersteunen bij het voorkomen en bestrijden van deze grootschalige 
gezondheidsrisico’s. Er is gekozen om de taken op dit vlak van de GG&GD van de 
stad Utrecht onder te brengen bij de GGD MN. Vanwege deze aanpassing was het 
noodzakelijk om de GGD MN om te vormen naar een nieuwe regeling: de GGD regio 
Utrecht (GGDrU). 
Deze nieuwe regeling is per 1 januari 2014 in werking getreden. In de vergadering 
van het algemeen bestuur van maart 2014 is de eerste begroting van de GGDrU 
vastgesteld. Bij het opstellen van de initiële begroting 2015 werd duidelijk dat de 
oude financiële grondslagen aangepast moeten worden. Centrale ontwikkelpunten 
zijn de toedeling van overheadskosten, de verdeling tussen collectief pakket en 
lokale gemeentelijke taken wat moet resulteren in een gezonde balans tussen 
solide bedrijfsvoering enerzijds en flexibiliteit en keuzevrijheid anderzijds en het 
concretiseren van de gewenste financiële scheiding tussen de taken waarin Stad 
Utrecht wel en niet participeert. Het betreft hier grote financiële vraagstukken die in 
de loop van 2015 verder uitgewerkt zullen worden.
Het college van de gemeente Zeist en de colleges van de gemeenten uit de regio 
Utrecht Zuid-Oost (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, en Wijk bij Duurstede) 
hebben eind 2014 het principebesluit genomen dat de JGZ voor kinderen van nul 
tot vier jaar per 2016 van Vitras wordt overgebracht naar de GGDrU. Hierdoor wordt 
de inhoudelijk gewenste integrale JGZ nul tot negentien jaar per 2016 tot stand 
gebracht. Om de overgang van Vitras naar de GGDrU zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, zal er in 2015 een traject doorlopen worden waarin Vitras, GGDrU en de 
regiogemeenten participeren. Dit traject heeft onder andere als doel om afspraken 
over personeel zo spoedig mogelijk concreet te krijgen en om frictiekosten zo veel 
mogelijk te beperken.

Omgevingsdienst Regio Utrecht / Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
Het afgelopen jaar heeft voor de omgevingsdienst in het teken gestaan van het 
op orde komen van de organisatie en van de exploitatie na het forse tekort op 
de exploitaties van 2012 en 2013. Daarnaast diende de vorming van de Regionale 
uitvoeringsdienst regio Utrecht in 2014 zijn beslag te krijgen.

Via de P&C documenten en via een tweetal stukken ter informatie 14TI.0049 (juni 
2014) en 14cv.00259 (september 2014) is tussentijds informatie over de voortgang 
van de uitvoering van het verbeterprogramma en het in control komen van de 
exploitatie verstrekt. Met de vaststelling van de ODRU begroting 2014 in maart 2014 
is het risicovolle pad van het hanteren van een acquisitiedoelstelling van 35% ter 
sluiting van de begroting verlaten. De begroting van de ODRU is nu gebaseerd op 
gegarandeerde omzet en daartegenover staande kosten.
Gestart is met de uitvoering van de in het verbeterprogramma (2013 – 2017) 
opgenomen beheersmaatregelen zoals: 
• Terugdringen van ziekteverzuim. Is van gemiddeld 6,2% in 2013 met een piek van 

7,2% in januari 2014 gedaald tot circa 3,7%, ruim onder de norm/doelstelling in de 
begroting van 5%. 

• Verbeteren van de arbeidsproductiviteit. Deze was in 2013 gemiddeld 1231 
uur. Norm/ doelstelling is tenminste 1360 uur. Deze is t.o.v. 2013 verbeterd tot 
gemiddeld 1300 uur, maar heeft nog verdere aandacht nodig.
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• Terugdringen overhead. Deze bedroeg 34% in 2013 en bedraagt nu 23%, waarmee 
voldaan wordt aan de norm/doelstelling van maximaal 25%. 

• De verhuizing naar het provinciehuis heeft plaatsgevonden en is afgerond. De 
ervaringen zijn positief. De verwachting is dat het werken vanuit 1 locatie mede bij 
zal dragen aan het bereiken van de gewenste arbeidsproductiviteit. 

• Verbetering ICT. Deze is t.o.v. het werken vanaf de 2 voormalige locaties een stuk 
verbeterd. De ICT is stabiel en de medewerkers hebben inmiddels bij de processen 
en eisen van de huidige tijd behorende voorzieningen ter beschikking die het 
werken vergemakkelijken.

• De reorganisatie. Als gevolg van het opschorten van het overleg door de 
vakbonden ten tijde van de cao-onderhandelingen gemeenteambtenaren medio 
dit jaar heeft deze wat vertraging opgelopen. Sinds oktober 2014 wordt hier nu 
echter voortvarend uitvoering aan gegeven. Conform het verbeterplan wordt het 
aantal fte afgebouwd van 139 fte naar 116 fte. Inmiddels is het aantal fte afgebouwd 
met 21 fte tot 118 fte. 

Aan de uitvoering van het verbeterprogramma hangt een prijskaartje voor de 
deelnemers van in het totaal € 3,3 mln. Zeist dient hieraan 14,59% = € 481.473,55 bij te 
dragen. In 2014 is in het totaal € 1.585.375,- uitgegeven voor het verbeterprogramma. 
Ons aandeel hierin betreft een bedrag van ruim € 231.000,- Dit is via de reguliere 
begroting en via de bestuursrapportage 2014 gedekt.

Het proces van de totstandkoming van de jaarlijkse milieu-uitvoeringsprogramma’s is 
in 2014 meer gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd. Het uitvoeringsprogramma 
voor 2015 is via een soepel en vlot proces tot stand gekomen. In december 2014 is de 
Kadernota voor de begroting 2016 door het AB ODRU vastgesteld en ter informatie 
naar de deelnemers verzonden. De Kadernota kan als input worden gebruikt voor 
onze voorjaarsnota 2015/begroting 2016.
Er wordt in een ambtelijke werkgroep met de deelnemers nog gewerkt aan de 
ontwikkeling van een producten- en dienstencatalogus. Het proces loopt naar 
tevredenheid. De catalogus wordt medio 2015 opgeleverd en is een groeimodel. 

Wat betreft de exploitatie 2014 kan op basis van een indicatie in de eerste week 
van januari worden gemeld dat er een positief resultaat is behaald. Dit resultaat 
bedraagt circa €130.000,-. Op basis van dit resultaat en de inmiddels binnen ODRU 
gerealiseerde rapportage en verantwoordingsstructuur lijkt voorzichtig optimisme 
over het in control zijn en blijven van ODRU gerechtvaardigd. 

In de 2e helft van 2014 heeft het bestuur van ODRU in overleg met de deelnemers 
besloten om de Vergunnings-, Toezicht- en Handhavingstaken voor voormalige 
provinciale inrichtingen (85 in getal) zelf uit te voeren en niet onder te brengen bij 
de RUD-Utrecht. De werkzaamheden worden binnen de via het gemeentefonds 
aan de gemeenten beschikbaar gestelde middelen uitgevoerd en met de 
gemeenten verrekend. De activiteiten zijn inmiddels ook opgenomen in ons 
uitvoeringsprogramma 2015. 
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We zijn tevreden over de dienstverlening van ODRU gedurende 2014. ODRU heeft 
ruim 18.800 uren voor ons gewerkt, wat, passend binnen de begrotingsbudgetten,  
€ 1.682.000,- heeft gekost.

In het laatste kwartaal van 2014 heeft het bestuur van ODRU in lijn met de overgang 
van de fase van ‘orde op zaken stellen en puim ruimen’ naar de fase van verder 
‘opbouwen en ontwikkelen’ een nieuwe, ervaren directeur aangesteld met de 
opdracht ODRU verder op te bouwen en ontwikkelen tot een professionele, stabiele 
uitvoeringsorganisatie voor de deelnemers. ODRU moet daarnaast klaargemaakt 
worden om op termijn zonder problemen in te kunnen schuiven in de sinds 1 juli 2014 
operationeel zijnde Regionale Uitvoeringsdienst Regio Utrecht (nu bestaande uit de 
provincie Utrecht en de niet ODRU gemeenten uit de provincie). 

Het bestuur van ODRU heeft in het laatste kwartaal van 2014 aan de provincie Utrecht 
en de RUD-Utrecht aangegeven de fusie met RUD-Utrecht als stip op de horizon te 
zien en heeft daarvoor de onderstaande randvoorwaarden geformuleerd:
• Er wordt geen datum bepaald waarop de fusie gerealiseerd moet zijn. De tijd wordt 

genomen die daarvoor nodig is.
• Vooraf wordt bepaald aan welke prestatie-indicatoren beide organisaties moeten 

voldoen, alvorens tot fusie wordt overgegaan. Beide organisaties moeten op orde 
zijn.

• Colleges, raden en staten worden nadrukkelijk bij het proces betrokken, onder 
andere door middel van consultatierondes en ter besluitvorming voor te leggen 
voorstellen.

Wat betreft de RUD projectkosten die gemaakt zijn tot aan het on hold zetten 
van het proces door het bestuur ODRU medio 2013, is schoon schip gemaakt. Er 
heeft afrekening tussen ODRU, Provincie en RUD-Utrecht plaatsgevonden. Via de 
jaarrekening ODRU 2013 was hiervoor met instemming van de deelnemers financieel 
al dekking geregeld. ODRU heeft een bedrag van € 89.197,- aan de provincie betaald. 
Daarmee is de onderlinge verrekening afgerond en zijn er geen claims over en weer 
meer. 

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
Een ruime meerderheid van de deelnemers van het schap, waaronder Zeist 
(raadsbesluit 4 maart 2014 14RV0017) heeft besloten tot opheffing van de 
gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2018. Als gevolg daarvan heeft 2014, naast 
de afgesproken minimaal vereiste taakuitvoering door het schap, in het teken gestaan 
van het opstellen van een plan van aanpak voor de ontmanteling van het schap. 
Een voorstel voor dit plan van aanpak is tijdens de vergadering van het algemeen 
bestuur van 11 december 2014 een eerste maal besproken. Het algemeen bestuur 
heeft er op aangedrongen in de uitwerking meer soberheid te betrachten ten aanzien 
van de uitgaven en te plegen ambtelijke inzet (met kostenverrekening) voor de in 
het totaal 10 uit te werken pakketten (recreatievoorzieningen, personeel, materieel 
en onderkomens, renteleningen). Besluitvorming over het opheffingsproces en de 
aanpak per pakket is voorzien in het eerste kwartaal 2015.
Er is als gevolg van achterblijvende parkeeropbrengsten Henschotermeer t.o.v. de 
raming in de begroting 2014 (onderschrijding met circa € 58.000 t.o.v. € 288.000 
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begroot) en extra uren en kosten voor interne schapcapaciteit en externe inzet voor 
het opheffingsproces, een negatief exploitatieresultaat. Dit tekort wordt ten laste 
van de reserves van het schap gebracht. De bij ons in rekening gebrachte kosten zijn 
binnen het beschikbare budget gebleven. 

Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)
Hoewel er voor 2014 gesproken mag worden van een eerste voorzichtig begin 
van economisch herstel, is dit nog niet terug te zien in een betere arbeidsmarkt en 
daarmee een daling van het beroep op de dienstverlening van de RDWI.

Het beroep op de RDWI neemt nog steeds toe:
• Het aantal bijstandsuitkeringen is gestegen
• Het beroep op bijzondere bijstand is gestegen
• Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening stijgt nog steeds. Tegelijkertijd 

daalt het beschikbare rijksbudget:
• Voor het I-deel (bijstandsuitkering)
• Budget om mensen aan het werk te krijgen
• Loonsubsidie t.b.v. de WSW-medewerkers
Meer werk te verzetten dus, met minder middelen. Dit resulteert voor Zeist in een 
tekort ten opzichte van de begroting, zowel op de apparaatskosten als op het 
inkomensdeel (I-deel).

2014 heeft verder grotendeels in het teken gestaan van voorbereidingen op de komst 
van de Participatiewet, die per 1 januari 2015 van kracht is geworden. 
Ook  het contract met Biga voor dienstverlening aan in ieder geval de oude populatie 
Wsw’ers is met een jaar verlengd tot eind 2015, waarbij de afspraak is gemaakt dat 
2015 wordt gebruikt om te komen tot een definitieve strategische keuze omtrent de 
diverse dienstverleningselementen van Biga.

De RDWI heeft in 2014 ook de uitvoering op zich genomen van de eenmalige 
Koopkrachttegemoetkoming en van de door de raad vastgestelde regeling ter 
compensatie van de Wtcg in de vorm van de Collectief Aanvullende Verzekering met 
een gemeentelijke bijdrage.

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
RMN is voor de deelnemers een efficiënt functionerende regeling die door schaalver-
groting bijdraagt aan kostenreductie en kwalitatief goede dienstverlening op het vlak 
van afvalinzameling en straatreiniging. Vanaf het moment van opstart/deelname aan 
de regeling bedraagt de jaarlijkse besparing inmiddels € 1,3 mln. In 2014 is onze bij-
drage in de RMN begroting ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014 met  
€ 244.000,- gedaald. Dit is bereikt door de invoering van ondergrondse containers 
voor restafval en wijzigingen in de inzamelstructuur van het centrum, verbetering van 
de efficiency van het transport van de afvalstromen op het afvalbrengstation en effi-
ciencymaatregelen bij de straatreiniging én ondanks het verhogen van de frequentie 
van inzamelen naar 1 x per 2 weken van het kunststofafval. 

Medio 2014 is het regionale afvalbeleidsplan door het bestuur van RMN vastgesteld 
en ter verdere uitwerking aan de deelnemende gemeenten toegestuurd. Over 
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het plan is in het najaar in Zeist met de raad een informatieve en consulterende 
bijeenkomst belegd. Het plan bevat per deelnemende gemeente mogelijke 
maatregelen die bij uitvoering bijdragen aan het bereiken van het door het rijk 
opgelegde en per 1 januari 2015 verhoogde scheidingspercentage van 60 – 65% en 
75% per 2020. Naar aanleiding van de bespreking met de raad volgt een voorstel over 
het plan en de uitvoering in Zeist begin 2015.

Er is in samenwerking met een extern adviesbureau gewerkt aan een notitie met 
ontwikkelingsrichtingen voor RMN rekening houdend met de huidige en toekomstige 
trends in de (afval)markt en in het nationaal en lokaal (afval) beleid. De notitie moet 
de basis leggen voor de strategienota RMN 2015 - 2019. De notitie is eind 2014 in 
concept gereed gekomen en wordt in de eerste helft van 2015 verder doorgeleid naar 
GR bestuur en de deelnemers.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
In 2014 zijn er veel ontwikkelingen geweest bij de VRU. De majeure projecten hebben 
geleid tot besluitvorming en worden nu uitgevoerd:
• Dekkingsplan 

Er is een regionaal dekkingsplan opgesteld dat uitgaat van de bestaande 
brandweerposten. Voor Zeist, Den Dolder en Soesterberg is onderzocht wat het 
effect is van samenvoegen. In het dekkingsplan is uitgegaan van handhaving van 
de drie posten. 

• Repressieve huisvesting
Besloten is om alle brandweerposten uit de regio over te laten gaan van de 
gemeenten naar de VRU per 1 januari 2016. In 2010 zijn niet alle posten overgegaan. 
De posten en bijbehorende budgetten worden overgeheveld naar de VRU. De 
gemeenten moeten wel door middel van een investering het onderhoud op een 
basisniveau brengen. Voor Den Dolder is na onderzoek nog een investering nodig 
van € 105.000. Dit geld is al gereserveerd.

• Nieuwe financieringssystematiek
De historische bekostiging is omgezet naar een uniforme financieringssystematiek 
op basis van in het gemeentefonds vastgelegde bedragen. Met de invoering van 
de nieuwe financieringssystematiek zullen enkele gemeenten meer moeten gaan 
betalen en een groot aantal minder. In het voorstel is een compensatieregeling 
opgenomen. 
De nagestreefde integraliteit van de financiering wordt met het huidige voorstel 
nog niet volledig gerealiseerd. Er wordt wel een stap gezet door naast de huidige 
bijdragen aan de VRU ook de FLO-kosten (Functioneel Leefstijdsgebonden Ontslag) 
mee te nemen, maar nog niet de huisvestingslasten. Per 2016 zijn deze volledig 
in beeld, omdat dan alle brandweerposten (incl. budgetten) gereed zijn voor 
overdracht aan de VRU.
Voor Zeist levert het voorliggende voorstel een financieel voordeel op t.o.v. de 
huidige bijdrage aan VRU, ca. € 50k / jaar. Aangezien Zeist 1 van de 5 gemeenten is 
met daarnaast lasten voor de FLO, neemt het voordeel toe tot uiteindelijk 3 ton.

• Organisatie 
De organisatiestructuur van de VRU is aangepast om beter aan te sluiten bij de 
regionalisering. Om het contact met de gemeente goed in te richten en de rol van 
de brandweerposten in de repressie beter te borgen. 

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Verbonden partijen



111

inhoud

• Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0
Het Regionaal Crisisplan (RCP) 2014-2017 en het Handboek Bevolkingszorg zijn 
vastgesteld. Een groot aantal crisisfuncties wordt nu regionaal georganiseerd. Door 
de regionalisering en professionalisering is er een verandering opgetreden ten 
aanzien van de kosten. Dit ten aanzien van de piketvergoeding aan de regionale 
en lokale functionarissen binnen de crisisbeheersing. Door samenwerking met de 
gemeente Bunnik 2014-2015 aan te gaan zijn de kosten gereduceerd.
De samenwerking ten aanzien van Crisisbeheersing met Bunnik is (wederom) 
een voorbeeld hoe de nabijheid wordt gezocht op de uitvoering gemeentelijke 
taken. Hiermee worden de kosten gereduceerd. De financiële consequenties voor 
de definitieve afspraken 2015 worden bij de eerstvolgende bestuursrapportage 
verwerkt.

Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN)
In het eerste kwartaal van 2014 heeft het bestuur van WWMN definitief besloten 
om de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2017 op te heffen. Tijdens de 
rest van het jaar is, naast het verrichten van de reguliere advieswerkzaamheden op 
het gebied van ruimtelijke kwaliteit, welstand en reclame(beleid), verder gewerkt 
aan de oprichting van een nieuwe stichting Ruimtelijke Kwaliteit, een nieuw de GR 
WMMN vervangend samenwerkingsverband tussen WMMN en LEU (Landschap 
Erfgoed Utrecht). De werkzaamheden en het personeel van de GR WMMN worden 
per 1 januari 2016 overgeheveld naar de nieuwe Stichting. Het sociaal plan voor het 
personeel van WMMN is door het bestuur in concept vastgesteld en wordt voor 
een oordeel aan de deelnemers voorgelegd. De nieuwe naam en het logo van de 
stichting, MOOISTICHT, zijn op 3 december onthuld. 
Het nadelig saldo op de exploitatie 2014, geraamd op € 10.885,-, wordt opgevangen 
binnen de algemene reserve van het schap. Die reserve bedraagt per december 
2014 circa € 148.000,-. In 2015 dienen de nu nog 20 deelnemende gemeenten 
binnen WMMN individueel te besluiten om of een dienstverleningsovereenkomst 
met de nieuwe stichting te sluiten, die per 1 januari 2016 ingaat, dan wel een besluit 
tot uittreding uit de regeling te nemen en daarmee hun volledige aandeel in de 
opheffingskosten te nemen.

3.5.5 Andere verbonden partijen met financieel en bestuurlijk belang
Coöperatie Parkeerservice Nederland
De gemeente Zeist is in 2011 toegetreden tot de coöperatie ParkeerService U.A. 
In 2014 is een nieuw lid toegetreden (gemeente Gorinchem), waarmee het aantal 
deelnemende gemeenten en andere partijen per 31 december 2014 op 14 leden 
(waarvan 13 gemeenten) uitkomt. De coöperatie zorgt voor de uitvoering van aan 
parkeren gerelateerde zaken. Gedacht moet hierbij worden aan de uitgifte van 
vergunningen, de inning van naheffingen en het beheer van de parkeersystemen. 
In 2014 zijn geen nieuwe verantwoordelijkheden overgedragen aan de coöperatie, 
alleen is het aantal beheeruren toegenomen gelet op de openstelling van de 
parkeergarages op alle zondagen in 2014. De parkeercontrole en het parkeerbeleid 
blijft de gemeente zelf verzorgen. De gemeente is vanaf begin 2014 druk bezig 
met het moderniseren en efficiënter maken van het parkeersysteem, waarin 
ParkeerService een belangrijke adviserende rol heeft. Als lid van de coöperatie is 
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de gemeente Zeist ook vertegenwoordigd in het bestuur van de coöperatie. De 
gemeentelijke vertegenwoordiger is de wethouder Verkeer. 

Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch
De in 2013 herziene afspraken tussen gemeente en Seyster Veste over de invulling 
van de samenwerking voor de eerste subplanperiode (2013 tot 2019) zijn vastgelegd 
in een allonge op de eerdere aangegane realisatieovereenkomst (ROK 2010). 
Deze allonge is op 15 oktober 2014 vastgesteld in de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders (AvA). 
De allonge is aangegaan voor een periode van 4-5 jaar (tot 1-1-2019) waarin 200-250 
woningen gerealiseerd kunnen worden (boven op de ruim 200 woningen die in fase 
1 zijn gerealiseerd). In deze periode zal tevens het break even point bereikt worden, 
waarin de cash flow van het project positief wordt. Voor de resterende woningen zal 
na 4 jaar (2018) bezien worden in hoeverre deze allonge bijstelling behoeft dan wel 
verlengd kan worden.
Alhoewel de allonge een reikwijdte heeft van 4-5 jaar, blijft de doelstelling 
om Kerckebosch volledig te vernieuwen wel degelijk als einddoel in beeld. De 
grondexploitatie heeft dan ook een reikwijdte tot 2023, wanneer het project conform 
huidige planning is afgerond.

De bouw van fase 1 is nagenoeg voltooid en de bouw van fase 2 is op alle locaties in 
2014 gestart. De marktpartijen staan te trappelen om afspraken te maken over fase 3. 
Fase 3 kan pas echt tot ontwikkeling komen als de sloop van de eerste fase gereed is. 
De planvorming voor fase 3 start begin 2015, zodat de uitvoering van fase 3 snel kan 
beginnen na fase 2.

3.5.6 Belangrijkste subsidierelaties
Regiocultuurcentrum Idea (bibliotheek Zeist)
In 2014 is de per 2013 opgelegde bezuiniging van € 50.000 doorgezet. Na het – 
mede als gevolg hiervan - stopzetten van het initiatief met de Bibliobus ( 2013) is 
door interne financiering met het initiatief Bibliotheek op School een alternatief 
ontwikkeld. Dit focust zich op basis van een aantal met aanvullende criteria 
geselecteerde scholen op versterking van de leesbevordering op die scholen. In 
aanvulling op de reguliere prestatieafspraken, gericht op de kerntaken en missie 
en visie (het lezen en uitlenen bevorderen), is in 2014 verdere voortgang gegeven 
aan de omslag die in 2013 is gemaakt. De bibliotheek profileert zich verder naar 
het bieden van inspiratie, ondersteuning bij de ontwikkeling van mensen en het 
stimuleren van lezen, kijken, luisteren en het genieten van cultuur met een nadruk 
op leesbevordering en educatie. Een extra bezuinigingspost die vanaf 2014 zou 
gaan spelen op de huisvesting in de Klinker, is hangende de besluitvorming op de 
Centrumvisie aangehouden. De bibliotheek is aangesloten op de ontwikkeling van 
deze plannen voor het centrumgebied en specifiek de plek van de Klinker hierin. 

Stichting MeanderOmnium
De rol van welzijn in de decentralisaties maakt dat voor Meanderomnium 2014 een 
jaar was waarin onzekerheden rond bedrijfsvoering en taken een grote rol speelden.
Het samenspel met het zich ontwikkelende Sociaal Team en de wisselwerking met de 
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andere netwerkpartners vraagt een flexibele houding. Dit is niet altijd eenvoudig te 
combineren met de jaarlijkse opdrachtverstrekking vanuit de gemeente. In overleg 
tussen gemeente en MeanderOmnium wordt steeds afgestemd hoe hiermee om te 
gaan. De focus om vanuit buurten en wijken teams op te bouwen is in 2014 concreet 
uitgerold. 
Er zijn eind 2014 afspraken gemaakt m.b.t de problematiek rond de 
huisvestingskosten in de Koppeling. Een conclusie is wel dat de huidige 
financieringssystematiek (BCF) opnieuw bekeken moet worden. Dit zal in 2015 vorm 
krijgen.

Stichting Vitras/CMD
Vitras leverde in 2014 voor de gemeente Zeist de diensten jeugdgezondheidszorg 
(JGZ), algemeen maatschappelijk werk (AMW) en thuisbegeleiding en ontwikkelde 
zich vanaf 2012 van een divisionair ingerichte organisatie naar een organisatie 
met integrale dienstverlening op wijkniveau. Vitras bereidde zich in 2014 voor op 
de aanstaande transities van de AWBZ en jeugdzorg en investeerde daarom in 
verdergaande samenwerking met de lokale partners in welzijn, zorg en jeugd. Zo 
is Vitras één van kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist. In 2014 
heeft het integraal wijkgericht werken van Vitras verder gestalte gekregen. Daarnaast 
is er gewerkt aan het vervangen van individuele hulptrajecten voor collectieve en 
efficiëntere oplossingen. Zo zijn er bijvoorbeeld werkgroepen opgezet voor cliënten 
met schuldenproblematiek, waarin zij onder begeleiding van vrijwilligers en een 
maatschappelijk werker gezamenlijk werken aan het oplossen van hun problemen. De 
gezamenlijkheid versterkt het leereffect, doordat groepsgenoten van elkaar kunnen 
leren en professionele inzet wordt ook waar mogelijk vervangen door vrijwillige inzet. 

AMW en JGZ participeren vanaf 2015 in de Sociale Teams en het CJG. Hierdoor 
vind het grootste deel van de dienstverlening van AMW vanaf 2015 via deze teams 
plaats. In 2014 hebben de voorbereidingen op deze verandering van de werkwijze 
plaatsgevonden. Over 2015 zal het subsidiebedrag van de gemeente Zeist aan Vitras 
iets hoger zijn dan in 2014, omdat de deelname aan de Sociale Teams en CJG geleid 
heeft tot behoefte aan extra inzet van met name AMW. Daarnaast is Vitras in 2015 één 
van de contractpartijen in de Wmo-begeleiding voor het product thuisbegeleiding, 
dat in 2014 nog grotendeels via de AWBZ bekostigd werd. 

Het college van de gemeente Zeist en de colleges van de gemeenten uit de regio 
Utrecht Zuid-Oost (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, en Wijk bij Duurstede) 
hebben eind 2014 het principebesluit genomen dat de JGZ voor kinderen van nul 
tot vier jaar per 2016 van Vitras wordt overgebracht naar de GGDrU. Hierdoor wordt 
de inhoudelijk gewenste integrale JGZ nul tot negentien jaar per 2016 tot stand 
gebracht. Voor Vitras heeft dit besluit echter wel de consequentie dat de opdracht 
van onder andere de gemeente Zeist substantieel zal afnemen. Om de overgang van 
Vitras naar de GGDrU zo soepel mogelijk te laten verlopen zal er in 2015 een traject 
doorlopen worden waarin Vitras, GGDrU en de regiogemeenten participeren. Dit 
traject heeft onder andere als doel om afspraken over personeel zo spoedig mogelijk 
concreet te krijgen en om frictiekosten zo veel mogelijk te beperken. 
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Stichting Zeister Muziekschool/Centrum voor muziek
In 2014 is op voorstel van het nieuwe college van B&W voortgang gemaakt met een 
eerder door de Muziekschool samen met Het Kunstenhuis voorgesteld fusietraject. 
Met een nu opnieuw door de betrokken gemeenten (Zeist en De Bilt) gezamenlijk 
ingezette externe begeleider zijn partijen vanaf december 2014 opnieuw doende 
de fusiebesprekingen voortgang te geven. De opgelegde bezuiniging (€ 70.000,- 
per jaar voor Kunstenhuis en Muziekschool samen) is in 2014 in zijn geheel 
geëffectueerd. De Muziekschool heeft in het kader van haar 75e verjaardag met 
aanvullende ondersteuning een Jubileumprogramma uitgevoerd. Voorts is opnieuw 
uitvoering gegeven aan de in het kader van de meerjarensubsidie vastgestelde 
prestatieovereenkomst, zijnde het verzorgen van muziekonderwijs voor jeugd en 
jongeren. Daarnaast heeft de Muziekschool in 2014 met een aantal andere (Idea, 
Kunstenhuis en Meander Omnium) uitvoering gegeven aan haar rol in het Netwerk 
Cultuureducatie. De Zeister Muziekschool is penvoerder van dit traject, dat deels 
mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de Provincie Utrecht in het kader van een 
meerjarenconvenant met de gemeente Zeist. 

Overige stichtingen
Geen bijzonderheden.

3.5.7 Overige samenwerkingsvormen
Bestuurlijk Platform Zuidoost Utrecht (ZOU)
In november 2014 is er een bijeenkomst geweest van colleges en ambtenaren van 
de ZOU gemeenten. Hierin werd beraden hoe het ZOU zich verder kan ontwikkelen. 
Besloten is voorlopig door te gaan, waarbij een consensus bestaat over de visie 
dat ZOU primair een netwerkverband is. Veel zaken worden afgewikkeld in andere 
samenwerkingsverbanden als BRU, Hart van de Heuvelrug, U10 etc.
Momenteel wordt een memo voorbereid voor het college van Zeist waarin wordt 
geschetst hoe de ZOU-samenwerking zich verder kan ontwikkelen. 
Gezien het beperkte bestuurlijke en financieel belang wordt de ZOU met ingang van 
begroting 2016 niet meer opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Hart van de Heuvelrug
In december 2013 heeft de gemeenteraad het afsprakenkader Hart van de 
Heuvelrug vastgesteld. Dit besluit is de eerste stap in het proces om tot een nieuwe 
raamovereenkomst voor het programma te komen. De huidige overeenkomst 
liep per medio 2014 van rechtswege af. Het proces van uitwerking is nog niet 
afgerond. In 2014 is intensief onderhandeld tussen de drie overheden om tot 
een samenwerkingsovereenkomst te komen die kan rekenen op de steun van 
gemeenteraden en provinciale staten. Naar verwachting zal dit proces met 
besluitvorming kunnen worden afgerond voor de zomer van 2015.
Ook in 2014 is de mastergrex geactualiseerd. De geactualiseerde versie is beschikbaar 
bij de behandeling van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
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Stichting Openbare Scholengemeenschap Schoonoord
Met de invoering van een raad van toezicht per 2011 is het toezicht van de 
gemeente(raad) beperkt tot het vormen van een oordeel over de begroting en 
jaarrekening.
Het financiële resultaat over 2013 is € 544.000 positief. Het resultaat in 2013 was nog 
€ 187.000 positief. Dit resultaat heeft Schoonoord in 2014 benut voor het doen van 
extra investeringen op alle schoollocaties. Geconcludeerd kan worden dat op basis 
van de jaarcijfers de solvabiliteit en liquiditeit van de stichting gezond is.
De begroting 2014 gaat uit van een negatief resultaat van € 315.000 als gevolg van 
de grote investeringen die gepland staan. Het bestuur richt zich op een groei van de 
leerlingaantallen in de komende jaren, wat met terugwerkende kracht zal leiden tot 
extra inkomsten. Het uiteindelijke resultaat is nog niet bekend.

Stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist, ‘de Kleine en de Groote’
Er hebben zich het afgelopen jaar geen nieuwe wijzigingen voorgedaan.
Aangezien de gemeente alleen nog ambtelijk in het bestuur is vertegenwoordigd 
en de subsidie beperkt is, wordt deze stichting vanaf de begroting 2016 niet meer 
opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland)
De stichting bestaat sinds 2005 en verzorgt het openbaar primair onderwijs in de 
gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. 
Sinds 2012 gebruikt de Stichting in haar communicatie de werktitel ‘WereldKidz’.
In 2013 kwam het bericht dat WereldKidz in acute financiële nood verkeerde. 
WereldKidz heeft in 2014 in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten 
en het ministerie van OCW hard gewerkt aan verbeterplannen voor de korte en 
middellange termijn. De (financiële) tussenrapportages en liquiditeitsprognoses in 
2014 gaven positieve signalen. De ontstane tekorten over de voorgaande jaren zijn 
opgevangen in de reserves.
De gemeenten hebben geen rechtstreeks financieel belang in de stichting. De 
stichting ontvangt van het rijk rechtstreeks de vergoedingen voor het verzorgen van 
het onderwijs. 
Een accountbureau en recentelijk de interne accountdienst van de onderwijsinspectie, 
hebben onderzoeken gedaan naar de oorzaken van de financiële problematiek uit 
2013. Uit deze onderzoeken is gebleken dat er geen sprake is van wanbeheer door de 
voormalige bestuurders. Dit, en de positievere financiële positie, zal naar verwachting 
begin 2015 leiden tot een normalisering van de verhouding tussen de gemeenten en 
WereldKidz. Ook het financieel toezicht van de onderwijsinspectie zal per schooljaar 
2015-2016 naar verwachting worden opgeheven.

3.5.8 Deelnemingen
Aandelenbezit NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
De BNG heeft aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Zeist, in 2014 een 
dividend van € 1,27 per aandeel uitgekeerd. Dit dividend lag iets lager dan in 2013.
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Aandelenbezit Vitens N.V.
Vitens heeft aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Zeist, in 2014 een 
dividend van € 2,72 per aandeel uitgekeerd. Dit dividend lag in lijn met de vorige 
jaren.
Vitens heeft op 17 juni 2011 de jaarlijkse concessie-uitkering opgezegd. De gemeente 
Zeist heeft hierop afwijzend gereageerd. Omdat de onderhandelingen met Vitens 
niet tot overeenstemming hebben geleid, heeft de gemeente Zeist in samenwerking 
met de andere hierbij betrokken regiogemeenten een juridische procedure gevoerd. 
Deze heeft eind 2014 tot een rechterlijke uitspraak geleid op grond waarvan de 
gemeenten alleen nog recht hebben op de concessie-uitkering over 2011. 
De alsnog te ontvangen concessie-uitkeringen over 2012 en 2013 moeten op basis 
daarvan worden afgeboekt en de geraamde uitkering 2014 wordt niet ontvangen. 
Hoger beroep wordt begin 2015 nog overwogen.
De dividenduitkering op de aandelen is op een vergelijkbaar niveau gebleven. Het 
rendementspercentage is wel verlaagd, doordat Vitens het eigen vermogen versterkt 
ter verbetering van de solvabiliteit. 

Bezit certificaten van aandelen Stichting Administratiekantoor Dataland in 
de BV Dataland.
Geen bijzonderheden.
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Paragraaf 3.6 
Grondbeleid 

3. 6.1 Ontwikkelingen en stand van zaken uitvoering Zeister grondbeleid 
en grondexploitatie.
Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van het Zeister 
grondbeleid en -exploitatie en geeft in het hoofdstuk 3.6.4 Activiteiten 2014 een 
actueel overzicht van de stand van zaken op dit moment van projecten/exploitaties 
waarbij de gemeente direct als initiator en uitvoerder is betrokken.
 
Voor de in uitvoering zijnde gemeentelijke exploitaties wordt een financiële 
toelichting gegeven op het gecalculeerde exploitatieresultaat. Voor zover dit 
verliesgevend is, wordt aangegeven hoe in de dekking hiervan is voorzien. Onder 
3.6.5 is hiervan in tabelvorm een samenvatting opgenomen. 
Het per balansdatum geïnvesteerde bedrag in grondexploitaties is opgenomen onder 
de balanspost ‘Vlottende Activa’. Hiervan maakt deel uit de voorraad ‘onderhanden 
werken’ en ‘boekwaarde gronden’ voor in uitvoering zijnde respectievelijk nog in 
uitvoering te nemen grondexploitaties.

Bij de actualisatie van de grondexploitaties is steeds uitgegaan van de feitelijke 
situatie. Dat wil zeggen dat voor de planning en de verwachtingen steeds is 
uitgegaan van de aannames zoals die oorspronkelijk golden. Alleen vertragingen 
en/of tegenvallers die in 2014 feitelijk optraden, zijn doorberekend in de 
grondexploitatie. Er is geen rekening gehouden met vertragingen in de toekomst dan 
wel planaanpassingen die nodig zouden kunnen zijn als gevolg van de economische 
situatie, resp. de marktontwikkelingen. Daarmee geeft het totaalbeeld van 
grondexploitaties een theoretisch beeld. 

3.6.2 Ruimtelijke Ontwikkeling Zeist
Op basis van het in 2009 vastgestelde ontwikkelingsperspectief Zeist 2030 is de 
Structuurvisie Zeist 2020 op 7 maart 2011 vastgesteld. Nieuwe initiatieven en plannen 
(bijv. nieuwe bestemmingsplannen) moeten binnen de Structuurvisie passen.
Het te voeren grondbeleid is vastgelegd in de in 2008 vastgestelde nota Grondbeleid.

3.6.3 Ontwikkelingen actief grondbeleid 
Op 15 juli 2008 heeft u de nota Grondbeleid ‘Op grond van Zeist” 2008 – 2012’ 
vastgesteld. Een privaatrechtelijke positie geeft de gemeente meer invloed dan alleen 
het publiekrechtelijke instrument van het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan 
geeft niet de mogelijkheid (laat staan de garantie) om het realiseren van 
bestemmingen te initiëren of af te dwingen.
De essentie van het actief grondbeleid, zoals in deze Nota Grondbeleid 2008 - 2012 
‘Op Grond van Zeist’ is verwoord, ligt in de gebruikmaking van alle beschikbare 
instrumenten om de positie van de gemeente Zeist bij ruimtelijke ontwikkelingen 
te versterken. Wanneer actief grondbeleid wordt ingezet om strategisch te 
verkopen of aan te kopen, dan geschiedt dat laatste uiteraard op basis van een 
sluitende risicoanalyse, waarbij vooral wordt bezien of de aankoopsom later kan 
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worden terugverdiend met een profijtelijke ontwikkeling. Indien dat niet het geval 
is, dan zal worden aangegeven welk maatschappelijk nut/effect tegenover de 
aankoopinvestering staat. De aan- en verkopen worden per geval op hun risico’s 
gescreend, waarna al dan niet het gewenste besluit wordt genomen.

Om alert op potentiële aankoopmogelijkheden te kunnen reageren is een 
vastgoedfonds ingesteld. Het Vastgoedfonds dient ter dekking van de aanloop- en 
aankoop- en exploitatiekosten en het afdekken van eventuele risico’s, wanneer het 
vastgoed in een later stadium wordt ingebracht in een grondexploitatie of onderdeel 
uitmaakt van enige vorm van projectontwikkeling.

Veranderende marktomstandigheden en nieuwe juridische instrumenten leiden 
tot een gewijzigde rol van de gemeente Zeist in ruimtelijke ontwikkelingen. Dit kan 
leiden tot een nieuwe nota grondbeleid waarin de laatste ontwikkelingen kunnen 
leiden tot nieuw beleid. Wij zullen u tijdig informeren over en actief betrekken bij de 
consequenties van bovengenoemde ontwikkelingen.

3.6.4 Activiteiten 2014
Hierna treft u een overzicht aan van de belangrijkste projecten die in 2014 in 
voorbereiding waren of in ontwikkeling zijn genomen. Voor wat betreft de 
ontwikkeling van bedrijventerreinen beperken onze activiteiten zich voornamelijk tot 
het uitplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven. 

3.6.4.1 Projecten geïnitieerd ten behoeve van onder andere uitplaatsing 
milieuhinderlijke bedrijven
Autoboulevard Blanckenhagenweg

In de afgelopen jaren is de autoboulevard Oud-Zandbergen/ Blanckenhagenweg 
gerealiseerd. Het laatste wapenfeit in deze is dat samen met Rijkswaterstaat 
de derde arm van de ovonde, de verkeersontsluiting nabij de autoboulevard, 
verder wordt uitgewerkt. Om de afwerking en de aanleg te kunnen voltooien is 
bestemmingsplanaanpassing nodig en is onderzoek in het kader van flora en fauna 
verricht. In 2015 zal de aanleg plaatsvinden. 

Huis ter Heide Zuid

In 2008 zijn de besprekingen gestart met alle eigenaren in het gebied Huis ter 
Heide Zuid. Een gemeentelijk belang in deze ontwikkeling is dat door dit gebied de 
ontsluitingsweg voor Huis ter Heide west dient te worden gerealiseerd. Als gevolg 
van de economische situatie stagneren de besprekingen. Er is geen zicht op concrete 
planvorming op korte termijn. Één van de deelnemers in de opgerichte VOF is failliet. 
Duidelijk is in elk geval wel dat de (particuliere grond-)exploitatie van dit gebied de 
kosten van de ontsluitingsweg niet kan dragen; daarom is een belangrijk deel van de 
kosten van de aanleg van de weg ten laste gebracht van de grondexploitatie Huis ter 
Heide west.

3.6.4.2 Projecten ter realisering van woningbouw
Den Dolder 

Het plan voorziet onder andere in het in 2008 opgeleverde sportcomplex aan de 
Schroeder van de Kolklaan, de in 2010 opgeleverde 135 woningen op de oude 
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DOSC-velden aan de Dr. van der Hoevenlaan (Dolderse duinen) en woningbouw 
aan de A. Foxlaan en de verbetering en herinrichting van het winkelgebied aan de 
Dolderseweg. Het aan de Schroeder van de Kolklaan gerealiseerde woningbouwplan 
betreft geen gemeentelijke, maar een particuliere exploitatie. Deze woningen zijn 
in 2010 opgeleverd. Op het terrein aan de Andreas Foxlaan (voormalige gymzaal) 
wordt in de grondexploitatie onveranderd uitgegaan van de bouw van 10 woningen. 
In 2008 is besloten dit terrein eventueel te gebruiken voor een verkeersoplossing 
als gevolg van de afsluiting voor autoverkeer van de spoorwegovergang in de 
Dolderseweg. In dat geval dienen de geraamde opbrengsten uit de woningbouw 
door ProRail gecompenseerd te worden. De herinrichting van het winkelgebied in 
het centrum van Den Dolder is gekoppeld aan het project Drieluik. In 2011 is besloten 
de langzaamverkeertunnel zo snel mogelijk aan te leggen. De raad heeft bovendien 
het college opdracht gegeven te onderzoeken hoe de meest veilige verkeerssituatie 
kan worden bereikt. Pas nadat de fietstunnel gereed is en de uitkomst van het 
verkeersveiligheids-onderzoek aan de raad is voorgelegd, start mogelijk de aanleg 
van de alternatieve autoroute via de Andreas Foxlaan, en de gedeeltelijke afsluiting 
van de spoorwegovergang.
In 2014 is de (aangepaste) woningbouwontwikkeling op het voormalige 
Overtoomterrein overeengekomen. Het bestemmingsplan voor deze woningbouw is 
in procedure. 
Prorail heeft in 2014 het eigendom van de voor de tunnel benodigde gronden 
verworven.
De bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van de langzaamverkeertunnel start 
in 2015.

De opgestelde exploitatieberekening voor dit gebied is per balansdatum geheel 
geactualiseerd. 
De geactualiseerde exploitatie geeft een positief resultaat van ruim € 900.000. Dat is 
vrijwel gelijk aan het vorig boekjaar gecalculeerde resultaat.

De Clomp

In 2008 heeft ING de winkels verkocht aan Rialto Zeist BV. Rialto en de gemeente 
hebben de planontwikkeling voortvarend opgepakt. Alle bestaande functies 
zouden al dan niet met uitbreiding terug komen in het nieuwe plan. Het ging 
om 171 woningen, waarvan 22 zorgwoningen. Eind 2012 is de multifunctionele 
accommodatie De Koppeling opgeleverd. De gemeente is eigenaar van de nieuwe 
sporthal en van het gedeelte van de multifunctionele accommodatie dat aan 
MeanderOmnium wordt verhuurd. Het gezondheidscentrum en de 22 zorgwoningen 
zijn eigendom van Woonzorg Nederland BV. De grondexploitatie wordt door 
Rialto gevoerd. De risico’s voor de gemeente zijn beperkt tot de risico’s zoals in de 
overeenkomsten met Rialto vastgelegd. Alle financiële aspecten zijn geregeld in de 
raadsbesluiten van 29 juni 2010 en 6 december 2011. De nieuwe moskee, die wel 
binnen het gebied, maar niet binnen het project De Clomp valt, is in 2014 in gebruik 
genomen. 
In november 2013 heeft Rialto besloten dat de plannen voor herontwikkeling na 
fase 1 niet verder worden uitgevoerd vanwege de economische situatie. In 2014 
zijn gesprekken gevoerd met Rialto over een kleiner plan, waarbij ruim 10% minder 
winkelvloer en een halvering van het aantal woningen aan de orde is. In februari 
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2015 is nog geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder deze 
ontwikkeling haalbaar wordt geacht.
 
Kerckebosch 

Vanwege de gewijzigde economische omstandigheden hebben gemeente en Seyster 
Veste de gemaakte afspraken uit de realisatieovereenkomst (ROK) 2010 herzien. Deze 
herziene afspraken zijn vastgelegd in een allonge op de ROK die op 15 oktober 2014 
is vastgesteld in de AvA, de Algemene vergadering van Aandeelhouders. (zie ook 
paragraaf 3.5 Verbonden Partijen). De WOM voert de grondexploitatie, die eens per 
kwartaal wordt gecheckt door de planeconoom. De verwachting is dat mogelijk al 
eind 2015 ruim 400 woningen, de helft van het programma, bewoond zullen zijn. Dit 
heeft ook gevolgen voor de cash flow. 
De per 1 januari 2015 bijgestelde grondexploitatie heeft een saldo van € 2.700 (netto 
contante waarde). Het aandeel van de gemeente Zeist in deze grondexploitatie 
bedraagt 50%. 
Deze grondexploitatie wordt behandeld in de auditcommissie uit de raad, die 
daarover een advies zal formuleren. 

Beukbergen 

De plannen voor de herstructurering van Beukbergen voorzien in het geheel opnieuw 
aanleggen van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, het bouwen van 42 
tot 66 woningen en het uitbreiden van het aantal wooneenheden (woonwagen dan 
wel woning) tot maximaal 220. De plannen zijn uitgewerkt tot definitief ontwerp en 
bestek; de aanbesteding heeft in 2013 plaatsgevonden. Kort na de zomer van 2013 is 
de uitvoering van de eerste fase gestart. In 2014 zijn de eerste twee fases gerealiseerd 
en is een start gemaakt met de derde fase.
In de geactualiseerde grondexploitatie zijn de totale kosten nominaal begroot op  
€ 27.663.928. 
De opbrengsten bestaan uit het leveren van koop- en huurkavels. Daarnaast 
is in de grondexploitatie een aantal gemeentelijke bijdragen en bijdragen van 
het woonwagenschap opgenomen. In de grondexploitatie zit al sinds de eerste 
vastgestelde versie een bijdrage uit het fonds wegen ter waarde van € 1,5 miljoen. 
Gedachte hierbij was dat bij de toekomstige jaarrekeningen restanten van 
onderhoudsbudgetten gespaard zouden worden. Tot op heden is dit nog niet 
geëffectueerd. We willen dit nu afhandelen en het niet doorschuiven naar komende 
jaren. Door rentevoordeel dat is gespaard in de post onvoorzien en doordat de 
inkomsten vroegtijdig zijn gealloceerd aan het project, kan deze inkomstenpost 
worden geschrapt uit de grondexploitatie. Er hoeft daarom de komende jaren 
geen claim gelegd te worden op de jaarrekening en eventuele vrijvallende 
onderhoudsbudgetten.

De afnemers van de kavels zijn bekend; met hen worden vaststellingsovereenkomsten 
gesloten. Inmiddels zijn er circa 110 overeenkomsten gesloten. 
De herziening van de grondexploitatie laat zien dat er, ondanks een aantal 
verschuivingen, sprake is van een stabiel kosten- en opbrengstenpatroon.
Dit is besproken in de financiële commissie uit de raad op 19 februari 2015.
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Hart van de Heuvelrug

In programma 12 van de jaarstukken is al ingegaan op het programma Hart van de 
Heuvelrug. In deze paragraaf grondbeleid gaan we nader in op de projecten binnen 
dit programma.

In 2005 is de eerste clusterovereenkomst getekend. Deze overeenkomst ‘Zorgpilot’ 
betreft de projecten Sterrenberg (Abrona), Sanatoriumterrein (Reinaerde) en 
Dennendal (Reinaerde). In 2007 is de Clusterovereenkomst II, Den Dolder/Kamp van 
Zeist ondertekend. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de projecten 
Kamp van Zeist (Defensie), Middenas en WA Hoeve / Leeuwenhorst (Altrecht).
In deze projecten bevinden zich geen gemeentelijke eigendommen. 
De clusterovereenkomst Zeist III is in 2009 getekend. Deze clusterovereenkomst 
voorziet in 6 groene projecten die bijdragen aan het realiseren van de westelijke 
corridor en één rood project:
• aanleg ecoduct Huis ter Heide over de A28
• aanleg ecoduct Beukbergen over de N237 (op 9 december 2009 opgeleverd en 

feestelijk geopend)
• aanleg ecoduct Op Hees over de spoorlijn Utrecht-Amersfoort
• functieverandering (verblijfsrecreatie naar natuur) en herinrichting Ericaterrein
• functieverandering (proefdierbedrijf naar natuur) en herinrichting Harlanterrein
• herinrichting overige delen westelijke corridor (m.u.v. vliegbasisgedeelte)
• woningbouw Huis ter Heide west.

Kamp van Zeist

Het Kamp van Zeist ligt ten zuiden van de A28 nabij de afslag Soesterberg en heeft 
een grootte van ca. 41 ha. Het is in gebruik bij het Ministerie van Defensie en maakt 
deel uit van het project Hart van de Heuvelrug. Op het terrein is een detentiecentrum 
van het Ministerie van Justitie gevestigd.
In het kader van de ontwikkelingen van Hart van de Heuvelrug is het 
luchtvaartmuseum verplaatst naar de voormalige vliegbasis en wordt de justitiële 
inrichting uitgebreid en geformaliseerd. Het grootste deel van het gebied wordt 
ingericht als natuurgebied (ca. 29 ha). 

Den Dolder Altrecht, incl. gebied Middenas c.q. Dolderse Hille

Altrecht heeft besloten om de W.A. Hoeve niet langer als zorglocatie te willen 
gebruiken. De zorgaanbieder beraadt zich nu op de toekomstige positie en het 
eigendom van dit gebied, inclusief Middenas/Dolderse Hille. De ontwikkelingen in dit 
gebied moeten opbrengsten genereren voor de financiering van het project Kamp 
van Zeist. De trekker van het project is Altrecht. 

De projecten Kamp van Zeist en Leeuwenhorst zijn opgenomen in een 
clusterovereenkomst die op 26 april 2007 door partijen is ondertekend. 
Veranderende wetgeving, (zorg) huisvestingsbeleid en marktsituatie leidden in 
de afgelopen jaren tot gesprekken tussen de clusterpartners over een mogelijke 
heroriëntatie. Deze gesprekken zijn nu –februari 2015- in een afrondend stadium.
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Sterrenberg

Ontwikkeling van 480 woningen, waarvan 400 reguliere woningen en 80 
zorgwoningen, en het herinrichten en uitbreiden van een sportcomplex op het 
terrein van Abrona gelegen aan de Amersfoortseweg. De bouw is gestart in 2010. De 
woningbouw gaat sterk vertraagd door. 
Alle zorggebouwen zijn inmiddels opgeleverd.

Dennendal/Sanatoriumterrein

Reinaerde heeft in mei 2013 aangegeven Dennendal niet langer te willen verplaatsen 
naar het Sanatoriumterrein op grond van het feit dat de financiering van de 
verplaatsing niet gerealiseerd wordt en er een nieuwe visie op de zorgverlening aan 
de cliënten van Dennendal bestaat. 

Herontwikkeling Vliegbasis Soesterberg

Een belangrijk project is de herontwikkeling van de vliegbasis Soesterberg. Het 
project is een samenwerkingsverband met de gemeente Soest en de provincie. 
Het in de zomer van 2012 door de raden van de gemeenten Soest en Zeist 
vastgestelde bestemmingsplan voor het terrein van de vliegbasis is onherroepelijk. 
Het Nationaal Militair Museum (op grondgebied van Soest) is in december 2014 
geopend. 
De ontwikkeling van de woningbouwlocatie op de vliegbasis is in voorbereiding. 
Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met stedenbouwkundig plan voor de 
woonlocatie zal aan de raden in de loop van 2015 worden voorgelegd. Een deel van 
de opbrengsten uit de ontwikkeling van de woningbouwlocatie op de vliegbasis is 
nodig voor de exploitatie van Hart van de Heuvelrug. 

Huis ter Heide West

Op de locatie tussen landgoed Dijnselburg en Huis ter Heide is als een pilot in het 
kader van interactieve planvorming door een kopgroep van drie bewoners en drie 
deskundigen in nauw overleg met de bewoners van Huis ter Heide een programma 
van eisen opgesteld. Het daarna met woningcorporatie De Kombinatie gevoerde 
overleg heeft niet geleid tot een financieel haalbaar plan. Zowel bij de prioritering 
van de woningbouw in 2013 in Zeist als bij de planning binnen het programma 
Hart van de Heuvelrug is realisering van dit project op korte termijn niet voorzien. 
In 2014 is de procedure opgestart om vooruitlopend op de projectontwikkeling de 
woonbestemming voor dit gebied vast te leggen. 

Het Rond

De grondexploitatie is voor het grootste deel afgerond. Er zijn voor enkele activiteiten 
nog budgetten gereserveerd tot een bedrag van € 900.000. Aan de opbrengstenzijde 
wordt nog de tweede tranche van de verkoopsom verwacht. Verwacht wordt dat het 
plan positief kan worden afgesloten.
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3.6.4.3 Niet in exploitatie genomen gronden
Huis ter Heide Zuid

Het betreft een stuk grond, aangekocht van Rijksdomeinen, met een oppervlakte 
van ca. 770 m2 met een boekwaarde van € 541.863. Deze boekwaarde betreft de 
historische aankoopprijs. De boekwaarde dient door een nieuwe ontwikkeling 
te worden goed gemaakt en is uitgangspunt voor het opstellen van een nieuwe 
grondexploitatie.
Momenteel wordt de voorbereiding van de herziening van het bestemmingsplan 
waarin deze locatie ligt, opgestart. In het kader van die bestemmingsplanherziening 
wordt tevens de bestemming van deze locatie opnieuw bepaald. Gelet op de 
raadsuitspraak dat de raad geen landmarkkantoor wenst met een hoogte zoals in het 
bestemmingsplan vastgelegd, ligt het voor de hand nu te komen tot een bestemming 
die binnen de wensen van de raad en rekening houdend met de gewijzigde 
marktomstandigheden realiseerbaar is. Of de uitkomst van dit proces gevolgen heeft 
voor de boekwaarde, kan nu nog niet worden gezegd.

Weeshuislaan

Dit perceel van ruim 700 m2 maakt deel uit van de totale ontwikkeling hoek 
Weeshuislaan/Antonlaan. Hierover is met de ontwikkelaar een contract gesloten; 
echter zolang de ontwikkelaar de voorverkooppercentages niet haalt, is hij niet 
verplicht de grond af te nemen en blijft de gemeente eigenaar.

3.6.5  Tabel gecalculeerd resultaat in uitvoering zijnde gemeentelijke 
exploitaties.

Omschrijving Boekwaarde 
31-12-2013

Boekwaarde 
31-12-2014

Resultaat 
(NCW) 2013

Resultaat 
(NCW) 2014

Voordeel / 
Nadeel

Voorziening

 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000  x € 1.000

Het Rond 2.174 2.568 1.129 915 voordeel n.v.t

Den Dolder -1.996 -2.089 889 912 voordeel n.v.t. 

Huis ter Heide West 1.102 1.256 2.077 2.194 n.v.t. 1 n.v.t.

Beukbergen -4.733 -3,648 -1.238 -1.299 nadeel 1.299

 Totaal -3.453 -1.913 2.858 2.721 1.299

1 In kolom Resultaat NCW 2014 is de netto contante waarde aangegeven. Dit saldo gaat 1-op-1 naar 

Programma Hart van de Heuvelrug.

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Grondbeleid



124

inhoud

Paragraaf 3.7
Lokale heffingen

In deze paragraaf geven wij inzicht in de gemeentelijke belastingen en heffingen, de 
achtergronden en uitgangspunten, de tarieven en opbrengsten alsmede de lokale 
belastingdruk.

3.7.1 Achtergronden en uitgangspunten

3.7.1.1 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 wettelijk verplicht jaarlijks de onroerende zaken te waarderen. Over 
deze waarde wordt een percentage berekend, het OZB-tarief. De tarieven voor 2014 
zijn gebaseerd op de taxatiewaarde per 1 januari 2013. Aangezien de OZB valt onder 
de algemene dekkingsmiddelen is ook deze opbrengst in 2014 aangepast aan het 
prijsindexcijfer.

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

OZB gebruikers/OZB Niet woningen 2.009 1.847 162 N

OZB eigenaren/OZB woningen 6.963 7.032 69 V

OZB eigenaren/OZB niet woningen 3.015 3.048 33 V

Verschillen worden toegelicht in programma 16.

3.7.1.2 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.
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x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst afvalstoffenheffing 4.790 4.857 67 V

Opbrengst reinigingsrecht 204 145 59 N

Verschillen worden toegelicht in programma 11.

3.7.1.3 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. 

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst rioolheffing 3.982 4.018 36 V

Verschillen worden toegelicht in programma 11.

3.7.1.4 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 eerste, tweede, derde en volgende hond. Voor 
deze belasting geldt een aangifteplicht. Vier maal per jaar vindt steekproefsgewijze 
controle plaats. 

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst hondenbelasting 398 403 5 V

Verschillen worden toegelicht in programma 16.

3.7.1.5 Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, 
op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. 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. 

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst precariobelasting 128 103 25 N 

Verschillen worden toegelicht in programma 16.
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3.7.1.6 Parkeerbelasting
Uit oogpunt van parkeerregulering wordt parkeerbelasting geheven. De 
parkeerbelasting is een belasting voor het parkeren van een voertuig. De aangifte 
bestaat uit het inwerkingstellen van een parkeermeter of 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 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.

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst parkeerbelasting 217 258 41 V

Verschillen worden toegelicht in programma 4.

3.7.1.7 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.

Verschillen worden toegelicht in programma 16.

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst toeristenbelasting 310 302 8 N

3.7.1.8 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. 

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst marktgelden 101 98 3 N

Verschillen worden toegelicht in programma 5
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3.7.1.9 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.

Leges groter dan € 10.000 x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Bevolkingsadministratie/Reisdocumenten 253 388 135 V

Bevolkingsadministratie/Inburgering 46 44 2 N

Bevolkingsadministratie/Leges bevolking 627 542 85 N

Bevolkingsadministratie/Verklaringen omtrent gedrag 42 38 4 N

Bevolkingsadministratie/RDW 70 47 23 N

Burgerlijke stand 128 75 53 N

Secretarieleges 113 126 13 V

Burgerprodukten/Gehandicaptenparkeerkaart 20 19 1 N

Huisvestingsvergunning 21 20 1 N

Omgevingsvergunning (bouwleges) 1404 1578 174 V

Afwijkingen bestemmingsplan 0 1 1 V

Verschillen worden toegelicht in programma 2 en programma 12. 

3.7.1.10 Reclamebelasting
Reclamebelasting wordt opgelegd aan degene die openbare aankondigingen 
zichtbaar vanaf de openbare weg heeft. Voorbeelden van dergelijke openbare 
aankondigingen zijn: reclameborden, zonneschermen, lichtreclames, vlaggen, 
vitrines. 

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst reclamebelasting 233 210 23 N

Verschillen worden toegelicht in programma 5.

3.7.2 Kwijtscheldingsmogelijkheden
In de belastingverordeningen staat of voor een belasting al dan niet kwijtschelding 
kan worden verleend. In Zeist valt alleen de afvalstoffenheffing onder het 
kwijtscheldingsregime. 
De Gemeente Zeist verleent 100% kwijtschelding als aan de criteria van 
kwijtschelding wordt voldaan. De overheidsnorm bedraagt 90%. 

In de gemeente Zeist wordt aan belastingplichtigen aan wie één keer - op verzoek 
- kwijtschelding is verleend, de volgende periode automatisch getoetst via het 
inlichtingenbureau van het BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen). Dit 
is een landelijke database met gegevens van o.a. belastingdienst, UWV, werkgevers 
etc. Als uit deze toets blijkt dat de belastingplichtige in aanmerking komt voor 
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kwijtschelding, dan wordt dit automatisch verleend. Als uit deze toets blijkt dat de 
belastingplichtige niet in aanmerking komt, dan kan alsnog een verzoek worden 
ingediend. 
Bestendig beleid is om het gebruik van voorzieningen voor minima, waaronder 
ook het kwijtscheldingsbeleid valt, te stimuleren. Daar waar mogelijk is de 
aanvraagprocedure vereenvoudigd. 

3.7.3 Ontwikkeling belastingdruk 
Hierna volgt een overzicht van de belastingdruk in 2014 ten opzichte van eerdere 
jaren.
Belastingdruk 2012-2014

Enkele tarieven bedragen in euro’s

2012 2013 2014 Stijging ‘13-’14

Afvalstoffenheffing 1 persoon.  153,60  153,60  151,20 -1,56%

Afvalstoffenheffing 2 persoon.  180,00  180,00  177,00 -1,67%

Afvalstoffenheffing 3 persoon.  226,20  226,20  222,60 -1,75%

Rioolheffing  133,80  133,80  133,80 0%

Onroerende zaakbelasting 1,75%

In 2014 is de Onroerend Zaakbelasting met 1,75 % verhoogd ten opzichte van 2013. 
Deze aanpassing komt voort uit de inflatie. 
De volgende tabel laat een overzicht zien van de belastingdruk berekend voor 
enkele veel voorkomende gezinssituaties. In de berekening zijn alleen betrokken de 
heffingen die voor elk gezin gelden, afhankelijk van of men een huurwoning, dan 
wel een eigen woning bewoont. Het gaat om de volgende heffingen: de onroerende-
zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
In de tabel is de werkelijke waarde ontwikkeling van de woningen verwerkt en zijn 
de werkelijke tarieven OZB meegenomen, zoals die in januari 2014 door de Raad zijn 
vastgesteld (de onafgeronde bedragen zijn opgenomen, zodat aansluiting met de 
tabel van vorig jaar kan worden gemaakt).
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Voorbeelden van belastingdruk                                                                                                                                        bedragen in euro’s

WOZ waarde 
woning 1-1-’12

WOZ waarde 
woning 1-1-’13

2013 
werkelijk

2014 
werkelijk

Stijging 
‘13-’14

Gezin, 2 personen,  
huurwoning

196.501 184.111  180,00  177,00 -1,67%

387.467 363.035  180,00  177,00 -1,67%

588.581 551.468  180,00  177,00 -1,67%

779.547 730.393  180,00  177,00 -1,67%

Gezin, 4 personen,  
huurwoning

196.501 184.111  226,20  222,60 -1,59%

387.467 363.035  226,20  222,60 -1,59%

588.581 551.468  226,20  222,60 -1,59%

779.547 730.393  226,20  222,60 -1,59%

Gezin, 2 personen,  
eigen woning

196.501 184.111  476,57  472,02 -0,96%

387.467 363.035  631,25  629,47 -0,28%

588.581 551.468  794,15  795,29 0,14%

779.547 730.393  948,83  952,75 0,41%

Gezin,  4 personen,  
eigen woning

196.501 184.111  522,77  517,62 -0,99%

387.467 363.035  677,45  675,07 -0,35%

588.581 551.468  840,35  840,89 0,06%

779.547 730.393  995,03  998,35 0,33%
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Overzicht van baten & lasten  
in de jaarrekening

In hoofdstuk 1 is een samenvatting gegeven van de baten en lasten in de 
jaarrekening en het gerealiseerde resultaat. In dit hoofdstuk wordt dit 
verder uitgewerkt en worden de verschillen toegelicht. Gezien zijn aard is 
dit hoofdstuk vrij technisch en financieel inhoudelijk.

In de volgende tabel staan de saldi van de baten en lasten per programma. Ook de 
stortingen en onttrekkingen aan reserves die samenhangen met dat programma zijn 
vermeld. Deze tabel is in dezelfde vorm opgenomen in hoofdstuk 1. Hij wordt hier 
herhaald, zodat de aansluiting met de verdere uitwerking en toelichting op de baten 
en lasten te maken is.

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Programma Begroting 
incl begr.

wijz. (saldo 
baten en 

lasten)

Realisatie 
per 31-12-

2014

Verschil 
begroting - 

realisatie 
(kolom 3-4)

Storting 
(-) en  

onttrekking  
(+) aan  

reserves 
obv realisatie

Resultaat 
na mutaties 

reserves 
(kolom 5-6)

 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7

1 Openbare orde en veiligheid -5.980 -5.801 179 V -47 132 V

2 Burgerrelaties -2.243 -2.050 193 V -159 34 V

3 Fysieke leefomgeving -7.870 -7.854 16 V 185 201 V

4 Verkeer en vervoer -2.405 -1.523 882 V -1.115 -233 N

5 Economische zaken -868 -654 214 V -139 75 V

6 Onderwijs -11.305 -10.601 704 V -907 -203 N

7 Cultuur -4.261 -4.389 -128 N -2 -130 N

8 Sport en recreatie -4.843 -4.710 133 V -523 -390 N

9 Werk en inkomen -8.328 -8.855 -527 N 6 -521 N

10 Welzijn en zorg -15.062 -13.653 1.409 V -461 948 V

11 Milieu -939 587 1.526 V -1.055 471 V

12 Ruimtelijke ontwikkeling -2.147 36 2.183 V -2.121 62 V

13 Wonen 108 -205 -313 N 383 70 V

14 Raad en raadsondersteuning -1.207 -1.109 98 V -70 28 V

15 College en middelen -21.209 -18.421 2.788 V -1.104 1.684 V

Totalen programma 1 t/m 15 -88.559 -79.202 9.357 V -7.129 2.228 V

Algemene dekkingsmiddelen 79.996 79.796 -200 N -200 N

Gerealiseerde totaal saldo van 
baten en lasten

-8.563 594 9.157 V

Storting (-) en onttrekking (+) aan 
reserves

Mutaties conform begroting 11.928 11.928

Aanvullende mutaties obv realisatie -7.129

Gerealiseerd resultaat 3.365 5.393 2.028 V
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Toelichting tabel:
Kolom 3 bevat de saldi op begrotingsbasis (na begrotingswijzigingen). Kolom 4 bevat 
de werkelijk gerealiseerde saldi. Kolom 5 geeft dan het voor- of nadelig verschil van 
de realisatie volgens de jaarrekening met de begroting aan (Kolom 4 -/- kolom 3).
In kolom 5 (=kolom 3-/-4) is het Gerealiseerde saldo van baten en lasten per programma 
berekend conform het BBV. De totaalregels laten zien dat er op de programma’s 
inclusief de dekkingsmiddelen een voordelig resultaat is van € 9,16 mln. (verschil 
begroting – realisatie). 
In kolom 6 zijn alle stortingen en onttrekkingen aan reserves die op basis van de 
realisatie zijn gedaan, aan de programma’s gekoppeld. Dit laat zien dat € 7,1 mln. op 
basis van de realisatie aan de reserves is toegevoegd. Dit zijn vooral overschotten 
op de exploitatie waarvan de raad heeft vastgesteld (via de Nota reserves en 
voorzieningen) dat deze gereserveerd worden. Hierbij moet gedacht worden aan 
de afrekening van de onderwijshuisvesting en het onderhoud van panden met de 
daarvoor bedoelde reserves, het storten van teveel ontvangen heffingen van riool en 
afval in de tariefreserve en de egalisatie over de jaren van bijvoorbeeld wijkgericht 
werken, de rekenkamercommissie en infrastructuur.
Tot slot wordt in kolom 7 (=kolom 5 -/-6) het Gerealiseerd resultaat (= resultaat na 
mutaties reserves) per programma gepresenteerd. Het Gerealiseerde resultaat is € 5,4 
mln. en daarmee € 2 mln. hoger dan begroot.

p Vergelijking met jaarrekening 2013 en begroting 2014 (primitief en 
gewijzigd)
De lasten en de baten per programma zijn in de volgende tabel nog een keer 
weergeven in vergelijking met de rekeningcijfers over 2013 en in vergelijking met de 
primitieve begroting 2014 en de begroting 2014 na wijzigingen.

Lasten per programma (bedragen x € 1.000)

Programma 2013  
realisatie 

2014  
begroting

2014 begrot. 
na wijz. (A)

2014  
realisatie (B) 

2014  
verschil (A-B)

1 Openbare orde en veiligheid 5.932 5.659 6.033 5.823 -210

2 Burgerrelaties 3.088 3.576 3.787 3.486 -301

3 Fysieke leefomgeving 9.212 7.800 8.145 8.091 -54

4 Verkeer en vervoer 6.087 3.860 5.350 4.716 -634

5 Economische zaken 894 1.002 1.202 973 -229

6 Onderwijs 10.038 8.852 14.190 12.774 -1.416

7 Cultuur 5.063 4.565 4.963 5.004 41

8 Sport en recreatie 5.332 6.199 6.649 6.452 -197

9 Werk en inkomen 30.941 29.605 31.410 31.887 477

10 Welzijn en zorg 15.699 17.490 16.461 15.204 -1.257

11 Milieu 10.155 10.621 11.194 9.799 -1.395

12 Ruimtelijke ontwikkeling 5.131 5.163 7.219 5.139 -2.080

13 Wonen 1.333 2.290 1.069 1.550 481

14 Raad en raadsondersteuning 1.069 1.119 1.207 1.109 -98

15 College en middelen 17.919 22.095 21.534 19.789 -1.745

16 Algemene dekkingsmiddelen 2.589 2.392 2.388 2.481 93

Gerealiseerd totaal lasten 130.482 132.288 142.801 134.277 -8.524
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Baten per programma (bedragen x € 1.000)

Programma 2013 
 realisatie 

2014  
begroting

2014 begrot. 
na wijz. (A)

2014  
realisatie (B) 

2014  
verschil (A-B)

1 Openbare orde en veiligheid 29 36 53 22 -31

2 Burgerrelaties 1.391 1.594 1.544 1.436 -108

3 Fysieke leefomgeving 311 227 275 237 -38

4 Verkeer en vervoer 3.166 4.058 2.945 3.193 248

5 Economische zaken 306 355 334 319 -15

6 Onderwijs 1.837 1.870 2.885 2.173 -712

7 Cultuur 487 1.275 702 615 -87

8 Sport en recreatie 1.531 1.905 1.806 1.742 -64

9 Werk en inkomen 22.704 21.612 23.082 23.032 -50

10 Welzijn en zorg 1.653 1.939 1.399 1.551 152

11 Milieu 10.172 10.228 10.255 10.386 131

12 Ruimtelijke ontwikkeling 11.051 4.680 5.072 5.175 103

13 Wonen 856 1.193 1.177 1.345 168

14 Raad en raadsondersteuning 0 0 0 0 0

15 College en middelen 1.373 244 325 1.368 1.043

16 Algemene dekkingsmiddelen 80.551 80.778 82.384 82.277 -107

Gerealiseerd totaal baten 137.418 131.994 134.238 134.871 633

Gerealiseerd totaal saldo  
baten en lasten

6.936 -294 -8.563 594 9.157

p Gerealiseerd resultaat jaarrekening
Hieronder is samenvatting van de baten en lasten weergegeven. Vervolgens zijn de 
mutaties met de reserves opgenomen. Het totaal vormt het gerealiseerde resultaat 
van de jaarrekening 2014.

Gerealiseerd resultaat jaarrekening 2014 (bedragen x € 1.000)

Omschrijvingen 2013  
realisatie 

2014  
begroting

2014  
begrot. na 

wijz. (A)

2014  
realisatie 

(B) 

2014  
verschil 

(A-B)

Saldi van baten en lasten programma 1 t/m 15 -71.026 -78.680 -88.559 -79.202 V 9.357

Algemene dekkingsmiddelen 77.962 78.386 79.996 79.796 N 200

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten 6.936 -294 -8.563 594 V 9.157

Mutaties Algemene reserves (product 16.4)

Toevoeging aan vermogen (-) -2.445 -287 -1.856 -2.174 N 318

Onttrekking aan vermogen (+) 6.640 111 2.759 2.799 V 40

Mutaties Bestemmingsreserves (product 16.5)

Toevoeging aan vermogen (-) -36.306 -5.294 -12.098 -16.670 N 4.572

Onttrekking aan vermogen (+) 29.912 5.329 23.123 20.844 N 2.279

Gerealiseerd resultaat 4.737 -435 3.365 5.393 V 2.028

Toelichting tabel:
Het totaal van de saldi van de programma’s 1 t/m 15 is opgenomen in de eerste 
regel van de tabel. Op de tweede regel staan de uitkomsten voor de algemene 
dekkingsmiddelen (collegeproducten 16.1 t/m 16.3). Het verschil is het Gerealiseerde 
saldo van baten en lasten.
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Vervolgens zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves opgenomen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen algemene reserves (collegeproduct 16.4) en 
bestemmingsreserves (collegeproduct 16.5).
Het Gerealiseerd resultaat is het totaal van het Gerealiseerde saldo van baten en lasten 
en de mutaties op de reserves.

In de tabel is te zien dat de mutatie van de algemene reserves per saldo € 278.000 
hoger was dan geraamd. (€ 318.000 - € 40.000). Dit geeft een nadeel in de exploitatie. 
Bij de bestemmingsreserves is sprake van een hogere toevoeging en een lagere 
onttrekking, wat per saldo een nadeel voor de exploitatie geeft van € 6.851.000. 
Uiteraard zijn de afwijkende stortingen en onttrekkingen gebaseerd op eerdere 
besluitvorming door de Raad.

p  Extra mutaties op de reserves die niet via de exploitatie (product 16.5)  
zijn gelopen

Eind 2014 is een wijziging aangebracht in het BBV. Daarbij is bepaald dat bestaande 
reserves voor de egalisatie van tarieven geen onderdeel meer mogen uitmaken van 
de bestemmingsreserves, maar dat hiervoor een voorziening moet worden gevormd.
Daarom zijn de saldi van de reserve egalisatie rioolrechten en reserve egalisatie 
afvalstoffenheffing per 31/12/2014 een-op-een overgeboekt naar nieuw gevormde 
voorzieningen. Deze overboeking heeft direct op de balans plaatsgevonden en is 
niet via de exploitatie (product 16.5) gelopen. Dit is voorgeschreven door het BBV. 
Hierdoor sluiten de mutaties op product 16.5 mutaties bestemmingsreserves niet 
meer aan bij de mutaties op de reserves conform de balans. Het verschil tussen de 
exploitatie en de balans wordt alleen en volledig veroorzaakt door de verplichte 
omzetting van de reserves in voorzieningen en de verplichting deze omzetting 
rechtstreeks op de eindbalans uit te voeren.

p Analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie
Hieronder gaan we in op de opbouw van het resultaat, de afwijkingen en hun 
oorzaak. De analyse is uitgevoerd op het gerealiseerde resultaat, dus na verwerking 
van de mutaties in de reserves.
De belangrijkste verschillen tussen de begroting (na wijziging) en de werkelijke 
uitkomsten worden inzichtelijk gemaakt en kort toegelicht. De uitgebreide(re) 
toelichtingen staan bij de betreffende onderdelen in de jaarstukken.

Saldo van de rekening 2014 met uitsplitsing naar de belangrijkste oorzaken (oorzaken 

boven € 100.000), gesorteerd op grootte

   Korte omschrijving      Bedrag

•  ICT: gedeeltelijke vrijval reserve door dalende ICT-kosten €  900.000 V

•  Concessie-uitkering Vitens keert geen  

 concessie meer uit: vanaf 2012, € 275.000 per jaar €  825.000 N

•  Gemeentefonds: decembercirculaire en restant  

 stelpost voor dalend accres. €  742.000 V

•  Wmo uitvoering: voordeel huishoudelijke hulp door  

 minder cliënten / minder uren per cliënt / lagere uurtarieven 

 en voordeel vanwege weinig grote / dure woningaanpassingen €  736.000 V
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•  WWB-inkomensdeel: meer aanvragen en verlaging van  

 het (landelijke) macrobudget; hierbij is de gevormde  

 risicostelpost van € 453.000 (Berap) verrekend. €  510.000 N

•  Afwikkeling transitorische post RDWI: per abuis is  

 een ‘nog te betalen’ post dubbel opgenomen. €  375.000 V

•  Minimabeleid: voordeel op geld-terug-regeling  

 en overige taakonderdelen. €  365.000 V

•  Wachtgeld bestuurders: (toekomstige) wachtgeldrechten  

 van vertrokken bestuurders. €  263.000 N

•  facilitair/huisvesting: minder onderhoud/vervanging  

 door recente vernieuwing faciliteiten en huisvesting. €  227.000 V

•  Foutieve verwerking begrotingswijziging Berap:  

 het saldo van de Berap bedraagt € 3,59 miljoen; door een  

 onjuiste boeking is per abuis een saldo verwerkt van  

 € 3,365 mln.; het verschil komt in de jaarrekening naar voren  

 als voordeel (progr.11). €  227.000 V

•  Belastingen: griffiekosten en proceskosten WOZ en  

 licht nadeel diverse belastingen. €  199.000 N

•  Sportlocaties: eerdere start van de afschrijving door  

 ingebruikname sporthal en lagere huuropbrengst. €  193.000 N

•  Financieringsresultaat: onvoldoende toerekening van  

 rentelasten vanwege uitgestelde investeringen en  

 uitgezette gelden (niet goed begroot). €  183.000 N

•  Dubieuze debiteuren: opschoning bestand. €  178.000 N

•  Project LEAN: resultaat behaald na tussenstand bij Berap. €  161.000 V

•  Dividenden: uitkering GZO €  147.000 V

•  Milieutaken (Odru): lagere kosten verbetertraject  

 Odru en lagere afname producten. €  133.000 V

•  Leges: onverwacht meer aanvragen  

 omgevingsvergunningen in laatste deel 2014. €  124.000 V

•  Bijdrage VRU: lagere afrekening over 2013 en  

 voordeel op de (loon)kostenindex 2014. €  122.000 V

•  MFA De Koppeling: hogere rentelast van de investering en  

 lagere huuropbrengst €  121.000 N

•  Het Slot: financieel effect van de afspraken rond het Slot €  120.000 N

•  Leerlingenvervoer: meer aanvragen en  

 meer kosten (keuring, onderzoek, etc.) €  106.000 N

•  Exploitatie zwembad: hogere kosten en lagere opbrengsten €  105.000 N

•  Totaal van diverse afwijkingen (kleiner dan € 100.000) €  572.000 V

Totaal afwijking begroting -/- werkelijk resultaat t.o.v. begroting) €  2.028.000 V

Stand begroting 2014 na de laatste begrotingswijziging €  3.365.000 V

Gerealiseerd resultaat jaarrekening 2014 € 5.393.000 V
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p Incidentele baten en lasten
Conform de bepalingen van artikel 28, lid c van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) bevat de jaarrekening een ‘overzicht van de incidentele 
baten en lasten’. Met dit overzicht wordt een indicatie gegeven van de bijzondere 
afwijkingen ten opzichte van het structurele beeld (‘de uitschieters’). Normale 
budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid zijn hierbij 
aangemerkt als naar hun aard ook structureel. Budgetafwijkingen die deel 
uitmaken van een gesloten systeem waarbij plussen en minnen worden verrekend 
met een reserve, zijn eveneens buiten beschouwing gelaten. Voorbeelden van 
dergelijke gesloten systemen zijn de baten en lasten voor onderwijs, onderhoud 
kapitaalgoederen, tijdelijk beleid en aankoop/verkoop van onroerende zaken. 
Incidentele mutaties met reserves zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Overzicht van incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

2014

baten lasten

Programma 2 Burgerrelaties 0 317 

Wijkbudgetten  77 

Buurtbemiddeling  50 

i-NUP 81

5e Wijkmanager  109 

Programma 4  Verkeer en vervoer 208 460 

Lokaal maatwerk (kleine verkeerstechn. maatregelen)  208 460 

Programma 6  Onderwijs 1.008 1.226 

RMC Convenantmiddelen  63 

Brede school Den Dolder  48 

Brede school Zeist West  27 

Leerplichthandhaving  80 

GOA / Educatie 1.008 1.008 

Programma 7 Cultuur 0 65 

Jongerencultuur  15 

De Werkschuit  15 

Slotstad RTV  35 

Programma 8 Sport en recreatie 0 178 

Combinatiefuncties / BOSimpuls 162

Sportservice Zeist  16 

Programma 9 Werk en inkomen 0 772 

Incidentele bijstand 78

ZeistPas  55 

Schuldhulpverlening 639

Programma 10 Welzijn en zorg 0 338 

Integratie 1001-kracht 54

Jongerenvoorziening De Kameel 67

Veiligheidshuis 31

WMO begeleiding 122

Sociaal economisch programma Kerckebosch 34

Levensloopbestendige wijk Kerckebosch 30

Programma 11 Milieu 437 -176 

Foutieve begrotingswijziging Berap -227
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Overzicht van incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

2014

baten lasten

Inzameling gescheiden afval  437  

Slok-middelen (Duurzaam Zeist)  51 

Programma 12 Ruimtelijke ordening 225 375 

ISV-3 middelen Kerckebosch  225 375 

Programma 13 Wonen 320 640 

Zorgeloos Wonen 320 640 

Programma 15 College en middelen  -333 

Afwikkelingsverschillen (adm. fout) -375

Programma Duurzaam  42 

Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen 758    

Dividend – concessie-uitkering Vitens  -550  

Algemene reserve Inkomensfunctie 111

ICT/Facilitair vrijval egalisatiereserve 900  

Bespaarde rente reserve Weerstandsvermogen 297

Totaal 2.956 3.862 

p Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 
Conform de bepalingen van artikel 28, lid d van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV), bevat de jaarrekening ook een ‘overzicht van de structurele 
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves’.

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves  x € 1.000)

 2014

baten lasten

Algemene reserves 613 2.174 

Algemene reserve - Inkomensfunctie  887 

Algemene reserve – Weerstandsvermogen  613 1.287 

Bestemmingsreserves 19.370 15.931 

Reserve meubilair centrale huisvesting  731 55 

Reserve egalisatie FLO (oud) brandweer 204 230

Reserve huisvesting onderwijs 9.054 7.994

Reserve revolving fund sociale woningbouw 383 395

Reserve vastgoed 1.205 623

Reserve onderhoud kapitaalgoederen 985 1.231

Reserve zelfregulerende projecten 30

Reserve dekking kap.lasten investeringen deel 1 1.509 1.094

Reserve dekking kap.lasten investeringen deel 2 101 513

Reserve zorgeloos wonen 320

Reserve vm. ISV-projecten 167

Reserve egalisatiesystematiek 4.681 2.860

Reserve RIOZ 911

Reserve bomenfonds 25

Totaal 19.983 18.105 
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p Inzet van de stelpost onvoorzien

Naast de stelpost onvoorzien, kent de gemeente Zeist ook een stelpost risico’s. De 
uitputting van deze stelposten wordt in gezamenlijkheid toegelicht.

Stelpost risico’s (bedragen x € 1.000) Besloten bij

Beginsaldo 181 Begroting 2014 (primitief )

Compensatie fout grafruiming - 6,5 Technische begrotingswijziging raad februari

Toevoeging WWB-i risico 200 Berap 2014

Toevoeging WWB-i risico 253 Berap 2014

Afrekening ODrU 2013 -246 Berap 2014

Tekort WWB-i -453
Tekort is evident geworden in de jaarrekening 2014 op 

collegeproduct 9.1 Bijstandsverlening

Eindsaldo -71

Stelpost onvoorzien (bedragen x € 1.000) Besloten bij

Beginsaldo 154 Begroting 2014 (primitief )

Eindsaldo 154

Het saldo van de stelposten gezamenlijk: € 82.652,31 is conform door de raad 
vastgesteld beleid ultimo 2014 toegevoegd aan het weerstandsvermogen.
De stelposten maken deel uit van programma 15 en collegeproduct 15.8.

p Wet Normering Topinkomens
In het kader van de Wet Normering Topinkomens heeft de gemeente de verplichting 
de inkomens van de topfunctionarissen openbaar te maken. Bij een gemeente zijn de 
topfunctionarissen gedefinieerd als de gemeentesecretaris en de griffier. Hieronder 
staan de verplichte gegevens rond deze topfunctionarissen opgenomen.

Normering topinkomens

Naam W.C.M. Lissenberg – van Dam J. Janssen

Functie Gemeentesecretaris Griffier

Duur dienstverband in 2014 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0

Gewezen topfunctionaris Nee Nee

Dienstbetrekking Ja Ja

Beloning € 111.952,59 € 87.471,16

Belastbare onkostenvergoedingen € 148,05 0

Beloning betaalbaar op termijn € 14.455,44 € 10.778,52

Totaal bezoldiging € 126.556,08 € 98.249,68

Toepasselijk WNT-maximum € 230.474,00 € 230.474,00

De beloning blijft onder de norm volgens de Wet Normering Topinkomens.
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hoofdstuk 5
balans



Balans
per 31-12-2014 (bedragen x € 1.000)

Activa 31-12-2014 31-12-2013

p Vaste activa:
Immateriële vaste activa 976  1.389

Kosten onderzoek en ontwikkeling 976  1.389

Materiële vaste activa 127.426  121.122

Investeringen met economisch nut 118.255  120.059

Investeringen met economisch nut (met heffing)** 7.194  0

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut 1.977  1.062

Financiële vaste activa 54.370 57.109

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 543  543

Leningen aan woningbouwverenigingen 0  0

Overige langlopende leningen 53.827  56.566

Totaal Vaste Activa 182.771  179.620

p Vlottende Activa:
Voorraden -1.123  -2.634

Niet in exploitatie genomen bouwgronden 1.165  1.127

Overige voorraden 924  929

Bouwgronden in exploitatie -1.913  -3.453

-/- Voorziening Exploitatietekorten -1.299  -1.238

Vorderingen 18.144  26.097

Vorderingen openbare lichamen 6.943  8.597

debiteuren RSD (Sociale Zaken) 1.005  1.226 

Rekening-Courant verhoudingen 6.682  11.650

Vorderingen derden 2.874  1.901

Vorderingen belastingdebiteuren 1.784   1.631

Overige vorderingen (incl. verstrekte kasgeldlening WOM) 105  2.254

-/- Voorziening dubieuze debiteuren -1.249 -1.163

Liquide middelen 584 619

Kassen  28 26

Banken  556 593

Deposito 0 0

Overlopende activa 5.082 9.043

Overlopende activa 5.082 9.043

Totaal Vlottende Activa 22.687  33.124

Totaal Activa 205.458  212.744

Passiva 31-12-2014 31-12-2013

p Vaste passiva:
Eigen Vermogen: 124.107  125.855 

Reserves:

 Algemene reserves 61.025  56.912 

 Bestemmingsreserves 57.689  64.205

Saldo van de rekening baten en lasten 5.393  4.737

Voorzieningen 12.196  8.649 

Risico’s  0  0 

Overigen 12.196  8.649 

Langlopende schulden (looptijd > 1 Iaar) 48.087  52.411 

OG langlopende geldleningen (banken) 47.947  52.272

OG langlopende geldleningen (overige) 11  14 

Waarborgsommen 130  125 

Totaal Vaste Passiva 184.390  186.915

p Vlottende Passiva:
Vlottende schulden (looptijd < 1 Iaar) 16.971  20.745

Rekening-Courant verhoudingen 77  128

Kortlopende schulden 14.253  17.349

OV-project Driebergen-Zeist 2.641  3.268 

Overlopende passiva 4.097  5.084

Overlopende passiva 1.945  2.422

+/+ vooruitontvangen gelden voor Grafonderhoud 1.559  1.469

+/+ vooruitontvangen gelden voor sociale woningbouw 593  1.193 

Totaal Vlottende Passiva 21.068  25.829

Totaal Passiva 205.458 212.744

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:   

Gewaarborgde geldleningen 320.486  306.605

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen 38.193  18.917 
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Toelichting op de balans

p Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Hieronder worden de verschillende elementen kort toegelicht:

p Grondslagen voor waardering activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen 
nominale waarden.

Vaste activa
De immateriële- en materiële vaste activa zijn in de balans opgenomen tegen 
de verkrijgings- of vervaardigingprijzen verminderd met eventueel ontvangen 
investeringsbijdragen en gecumuleerde (in het algemeen lineaire) afschrijvingen, 
waarbij rekening is gehouden met de verwachte toekomstige gebruiksduur.
De afschrijvingstermijnen zijn vermeld in de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven.

In het verleden zijn gebouwen e.d. aangekocht waarop tot op heden nog wordt 
afgeschreven. In de aankoopprijs is destijds betaald voor de waarde van de grond 
en voor het gebouw. Het BBV (boekhoudregels voor gemeenten) schrijft voor dat 
niet mag worden afgeschreven op grond. Van alle geactiveerde aankopen is daarom 
nagegaan wat de waarde van de grond is (op basis van de WOZ waarde). Over 
deze grondwaarde is vanaf 2011 niet meer afgeschreven, maar wordt slechts rente 
berekend. 

Afschrijvingen

De leningen aan de woningbouwverenigingen zijn opgenomen tot het nominaal 
verstrekte bedrag minus de ontvangen aflossingen.
De verstrekte langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde 
verminderd met de ontvangen aflossingen. Tot zekerheid van de aan de ambtenaren 
verstrekte geldleningen is hypotheek gevestigd.
De deelnemingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Vlottende activa
Voorraden

De post voorraden is in twee elementen te splitsen:
• De in uitvoering zijnde exploitaties (onderhanden werken)
• De gronden die ‘nog niet’ in exploitatie zijn genomen (voorraad gronden) 

Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de vervaardigingkosten verminderd 
met de opbrengsten (o.a. grondverkopen).
Voor eventuele verliesgevende exploitaties zijn per balansdatum voorzieningen 
aanwezig. 

Nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) worden gewaardeerd op basis van 
de marktwaarde dan wel de historische verkrijgingsprijs.
Zodra de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde wordt voor het latente verlies 
een voorziening getroffen.
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Het resultaat op onderhanden werken is berekend per balansdatum. Met het 
rente-effect van de na de balansdatum nog te verrekenen bedragen is op basis 
van contante waarde per balansdatum rekening gehouden. Dit impliceert dat over 
elk jaar dat de exploitatie voortduurt tot de vermoedelijke expiratiedatum, aan 
het berekende resultaat per balansdatum rente toegevoegd dient te worden ter 
verkrijging van het eindresultaat (renteberekening dient plaats te hebben op basis 
van samengestelde interest). 
Het berekende resultaat op onderhanden werken bestaat dus enerzijds uit een 
gerealiseerd resultaat en anderzijds uit een gecalculeerd, ofwel nog te realiseren, 
resultaat. Het definitieve eindresultaat is pas bekend op het moment dat de 
grondexploitaties geheel zijn voltooid. Indien zich dus afwijkingen zullen voordoen in 
de per balansdatum opgenomen ramingen van de ‘nog te maken kosten’ en de ‘nog 
te realiseren opbrengsten’ is dit direct van invloed op het berekende eindresultaat.

Erfpachtgronden zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs.

Vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, eventueel verminderd met 
een voorziening wegens oninbaarheid.

Voorzieningen
Er wordt niet beoogd voor alle per balansdatum bestaande risico’s en verplichtingen 
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar of eerder, voorzieningen te 
vormen. Binnen de organisatie bestaat als gedragslijn om dergelijke risico’s en 
verplichtingen in bepaalde gevallen, zoals met name bij bodemverontreiniging en 
onderhoudskosten, te dekken binnen de meerjarenbegroting.
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Specificatie van de diverse onderdelen van de balans

p Activa

Vaste Activa
Onder vaste activa wordt verstaan de bezittingen van een organisatie waarvan het 
daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. 
Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen, inventaris, de machines en installaties.

1 Immateriële vaste activa

Immateriële activa zijn activa die niet tastbaar zijn. Het betreft in onze gemeente 
vooral voorbereidings- en onderzoekskosten. In beginsel worden deze kosten gedekt 
uit toekomstige exploitaties of uit inkomsten van derden. Voor zover dit niet kan 
worden gerealiseerd, worden deze kosten gedekt uit de reserve zelfregulerende 
projecten. Dit kan over de verschillende jaren leiden tot grote fluctuaties.

Immateriele vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Afschrijving Boekwaarde

1/1/2014 2 2 2 31/12/2014

Kosten. verbonden aan het sluiten 
geldleningen

0 0 0 0 0

Kosten van onderzoek en 
ontwikkeling

1.389 -42 363 9 976

Totalen 1.389 -42 363 9 976

Geactiveerd zijn de kosten van een klein aantal projecten, zoals het Stedelijk 
kerngebied, woningbouw in Austerlitz en De Clomp. De vermindering ad € 363.000 
betreft de opbrengst uit een grondverkoop, die is verrekend met de plankosten 
Kerckebosch.

2a Materiële vaste activa (met economisch nut)

Materiële vaste activa worden onderscheiden in drie categorieën: materiële vaste 
activa met economisch nut, materiële vaste activa met maatschappelijk nut en 
investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing 
kan worden geheven.

Economisch nut houdt in dat het actief verhandelbaar is en/of inkomsten kan 
genereren.
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Materiele vaste activa (economisch Nut) (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 
1/1/2014

Vermeerderingen 
2014

Verminderingen 
2014

Afschrijving 
2014

Boekwaarde 
31/12/2014

Gronden en terreinen  
(incl. erfpachtgrond)

5.587 7.437 158 84 12.782

Woonruimten 696 698 0 186 1.208

Bedrijfsgebouwen 79.787 -331 115 1.377 77.963

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken

1.307 820 0 113 2.014

Vervoermiddelen 200 0 0 92 108

Machines, apparaten en installaties 7.790 1.273 0 687 8.377

Overige materiële vaste activa 17.198 612 7 2000 15.802

Totaal investeringen (econo-
misch nut)

112.565 10.510 281 4.540 118.255

Grond-, weg- en waterbouwkun-
dige werken (met heffing)

7.494 388 0 688 7.194

Totaal investeringen ( econo-
misch nut met heffing)

7.494 388 0 688 7.194

De grondkosten van de centrale huisvesting zijn in 2014 onder de categorie Gronden 
en terreinen gerangschikt. Dit leidde tot een vermeerdering ad € 5.223.000. Tevens 
zijn er 48 kavels overgebracht vanuit de grondexploitatie Beukbergen naar de 
materiele vaste activa; een vermeerdering van € 2,2 mln. op de post Gronden en 
terreinen en van € 0,7 mln. op Woonruimten.
Op de Bedrijfsgebouwen hebben vermeerderingen plaatsgevonden door m.n. 
investeringen in onderwijshuisvesting en gymlokalen. Daar tegenover stond een 
negatieve vermeerdering door het overbrengen van de grondkosten van de centrale 
huisvesting, naar de post Gronden en terreinen.
De investeringen in Grond-, weg- en waterbouwkundige werken hebben 
plaatsgevonden in de riolering en bestrating in Beukbergen en in de velden van 
Saestum.
Op machines, apparaten en installaties zijn vermeerderingen geboekt ad € 1.273.000. 
Dit betreft vooral de investering in verduurzaming van de gymlokalen.

Materiele vaste activa (Maatschappelijk Nut) (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 
1/1/2014

Vermeerderingen 
2014

Verminderingen 
2014

Afschrijving 
2014

Boekwaarde 
31/12/2014

Gronden en terreinen  
(incl. erfpachtgrond)

4 1.019 0 22 1012

Woonruimten 15 0 0 0 0

Bedrijfsgebouwen 0 0 0 0 0

Grond-, weg- en waterbouw- 
kundige werken

946 2.076 1.878 270 874

Machines, apparaten en installaties 101 0 0 10 91

Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0

Totalen 1.062 3.096 1.878 302 1.977

2b  Materiële vaste activa (met maatschappelijk nut)

Deze materiële vaste activa hebben geen economisch nut, maar uitsluitend 
maatschappelijk nut. Belangrijkste voorbeeld zijn de investeringen in de openbare 
ruimte.
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De vermeerdering op het onderdeel Gronden en Terreinen betreft de aanpassing van 
het kruispunt Utrechtseweg – Kroostweg.
Belangrijkste project onder de post Grond-, weg- en waterbouwkundige werken is de 
2e fase station Driebergen Zeist.

3 Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn in geld uitgedrukte vorderingen op derden of 
deelnemingen in andere organisaties. 

Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 
1/1/2014

Vermeerderingen 
2014

Verminderingen 
2014

Afschrijving 
2014

Boekwaarde 
31/12/2014

Kapitaalverstrekking aan 
deelnemingen

Aandelen Bank Nederlandse 
Gemeenten NV

480 0 0 0 480

Certificaten van Aandelen 
Dataland BV

3 0 0 0 3

Aandelen Vitens NV 60 0 0 0 60

Overige langlopende leningen

• verstrekte hypotheek leningen 47.743 0 5.937 0 41.806

• verstrekte starters hypotheken 1.200 200 0 0 1.400

•  verstrekte lening tbv Brandweer 
kazerne

6.486 0 0 0 6.486

•  verstrekte lening bijdrage BOR 
(betaald aan BRU)

1.134 0 1.134 0 0

•  verstrekte lening bijdrage WOM 
Kerckebosch (lening UG)

0 2300 0 0 2300

Uitgestelde betaling gronden 
WOM

3 1.832 0 0 1.835

Totalen 57.109 4.332 7.072 0 54.370

Het saldo van de verstrekte langlopende leningen is sterk afgenomen, zowel 
door de forse aflossing van € 5,9 mln. op de hypothecaire leningen als door de 
aflossing van € 1,1 mln. door de BRU van de daar gestalde BOR-gelden (BOR 
= BereikbaarheidsOffensief Randstad) voor de aanpak van het stationsgebied 
Driebergen/Zeist. 
De aflossingen op startershypotheken komen terug bij het SVn en worden van daaruit 
weer ingezet voor het verstrekken van nieuwe startershypotheken (revolverend 
karakter).
Vermeerderingen zijn veroorzaakt door nieuw uitgezette gelden. In 2014 gebeurde 
dit door het omzetten van een kasgeldlening aan de WijkOntwikkelingsMij. 
Kerckebosch (WOM) in een vaste geldlening van € 2,3 mln. per 1-1-2014. Daarnaast 
is in 2014 voor de startershypotheken een aanvullend bedrag van € 0,2 mln uitgezet 
bij het SVn, dat vervolgens hieruit de startershypotheken verstrekt. Zie verder ook de 
toelichting in de paragraaf 3.3 Financiering. 
Tenslotte is hier ook de langlopende vordering op grond van de levering van gronden 
(o.m. onder de voormalige Chr. Verrijzeniskerk) aan de WOM opgenomen. In de 
leveringsakte is bepaald dat de betaling uiterlijk 1 juli 2017 dient plaats te vinden; 
daarom is de vordering onder de langlopende activa gerangschikt.
De uitgezette gelden worden als volledig inbaar gewaardeerd.
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De aflossing op de hypotheken loopt goed; er vonden in 2014 vrijwillig veel extra 
aflossingen plaats, op basis van woningverkoop en vooral tussentijds, doordat 
leningen elders tegen een lagere rente kunnen worden overgesloten. Het aantal 
leningen met betalingsachterstand is zeer beperkt (geen achterstand van meer dan 
twee maanden ultimo 2014). Daarnaast heeft de gemeente altijd een hypothecaire 
zekerheid; bij slechts een gering aantal leners is de restantschuld hoger dan de 
WOZ-waarde. Het resterende risico wordt meegenomen in de risicoparagraaf en het 
weerstandsvermogen van de gemeente.
Een startershypotheek betreft slechts een deel van het voor de woning geleende 
geld; de hoofdsom wordt geleend via het reguliere circuit van hypotheekverstrekkers. 
Rond de startershypotheken geldt bovendien de zekerheid van de Nederlands 
Hypotheek Garantie, aangevuld met de voorwaarden van de startershypotheek en de 
hypothecaire zekerheid. Hierdoor is het restrisico voor de gemeente marginaal.

Vlottende Activa
Vlottende activa zijn die bezittingen van een organisatie waarin het vermogen voor 
een periode korter dan een jaar is vastgelegd.

4 Voorraden

Dit betreft de goederen die in de organisatie voorhanden zijn om daaruit te 
bewerken, verkopen, of te leveren. Een belangrijke categorie bij de gemeente is de 
gronden al of niet binnen een grondexploitatie.

Deze balanspost bestaat allereerst uit de investeringen per 31-12-2014 van de 
in uitvoering zijnde exploitaties Het Rond, Den Dolder, Huis ter Heide West en 
Beukbergen. Voor de verliesgevende exploitatie Beukbergen is per balansdatum een 
voorziening aanwezig. 
De gronden ‘nog niet in exploitatie’ zijn tegen marktwaarde (perceel Weeshuislaan) 
dan wel de historische verkrijgingsprijs gewaardeerd. 

Ad a. Onderhanden Werken inzake grondexploitaties 2014:

(bedragen x € 1.000)

Balans per 1-1-2014   -3.453 

Bij:

verwerving 4.614

overige exploitatiekosten 1.051

rentekosten -37 

     5.629 

Af:

Activering 3.897

overige opbrengsten 192

rente baten 0

     4.088   

Balans per 31-12-2014   -1.913
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Ad b. Voorziening exploitatietekorten: (bedragen x € 1.000)

De voorziening is in 2014 als volgt gemuteerd:

Gebied:  Saldo 1/1 Mutaties Saldo 31/12

Beukbergen  1.238  62  1.299 

Totaal   1.238  62  1.299

Ad c. Boekwaarde gronden nog niet in exploitatie: (bedragen x € 1.000)

Balans per 1-1-2014   1.127 

Bij:

Verwervingskosten/activering  0

Rentekosten     38 

       38

Af:    1.165

afboeking voorziening     0 

Balans per 31-12-2014     1.165 

Ad d. Overige voorraden:     (bedragen x € 1.000)

De post overige voorraden is als volgt samengesteld:

Werken in uitvoering   783  

Magazijnvoorraad technische gebruiksartikelen incl. BTW   137  

Overige      4  

Totaal   924

Specificatie van de investering in onderhanden werk (a.) per activiteit:   

Het Rond Kwadrant IV “RENES”   2.568 

Den Dolder   -2.089  

Huis ter Heide West   1.256

Herstructurering Beukbergen   -3.648 

Balans per 31-12-2014   -1.913

Per exploitatie is een toelichting op hoofdlijnen op het per balansdatum berekende 
resultaat opgenomen in paragraaf 3.6 Grondbeleid.
 
Zoals gebruikelijk ontvangen de financiële commissies van de raad (geheime) 
rapportages waarin meer in detail de opbouw van het resultaat per exploitatie is 
weergegeven. Daarom wordt hier volstaan met een tabel met daarin per exploitatie 
de boekwaarde en het berekende resultaat. Voor de verliesgevende exploitatie is de 
(omvang van) de getroffen voorziening opgenomen.
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Verwachte resultaten en bijbehorende voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving Boekwaarde 
31-12-2014

Resultaat Voordeel / 
Nadeel

Voorziening

Het Rond 2.568 915 voordeel 0 

Den Dolder -2.089 912 voordeel 0 

Huis ter Heide west 1.256 2.194 voordeel* 0 

Beukbergen -3.648 -1.299 nadeel 1.299 

Totaal -1.913 2.721 1.299 

* Het voordeel van Huis ter Heide west is de bijdrage aan het programma Hart van de Heuvelrug
** Weeshuislaan niet opgenomen

5 Vorderingen

Betreft de rechten op grond waarvan bedragen bij derden kunnen worden (terug)
gevorderd.

Vorderingen (bedragen x € 1.000)

31-12-2014 31-12-2013

Publiekrechtelijke vorderingen 6.943 8.597 

Debiteuren Regionale Sociale Dienst 1.005 1.226 

Rekening Courant-verhoudingen 6.682 11.650 

Vorderingen derden 2.874 1.901 

Vorderingen belastingdebiteuren 1.784 1.631 

Overige vorderingen (incl. verstrekte kasgeldlening WOM) 105 2.254 

-/-  Voorziening dubieuze debiteuren -1.249 -1.163 

Totaal vorderingen ultimo van het jaar 18.144 26.097 

De vorderingen op publiekrechtelijke instellingen bestaan hoofdzakelijk uit een vor-
dering op het rijk (Btw compensatiefonds). De vordering uit hoofde van de declaratie 
Btw-compensatiefonds over 2014 is € 1,2 mln. lager dan over 2013. Dit vooral door het 
hogere investeringsniveau in 2013. Deze vorderingen zijn beoordeeld als 100% inbaar.

De privaatrechtelijke vorderingen (vorderingen derden) zijn gestegen door enkele 
grote facturen die eind 2014 zijn verzonden.

De vorderingen op belastingdebiteuren zijn licht gestegen. Eind 2014 zijn zoveel 
mogelijk alle aanslagen opgelegd en zijn alle openstaande vorderingen beoordeeld. 
De vorderingen waarvoor inmiddels een invorderingstraject liep, zijn overgedragen 
aan een extern bureau ter verdere invordering. Dit in verband met de overdracht van 
de belastingtaken aan de BghU per 1-1-2015.
 
De debiteuren op basis van de Wet Werk en Bijstand (Wwb) zijn in 2013 opnieuw 
beoordeeld. Vanaf 2006 is de uitvoering van de Wwb overgedragen aan de RSD. 
Daarbij is destijds overeengekomen dat de gemeente eigenaar blijft van de 
bestaande vorderingen.
In de jaarrekening zijn de vorderingen van voor 2006 opgenomen met een 
voorziening voor het oninbare deel (ca. 88%). De stijging van het percentage hangt 
samen met de leeftijd van de vorderingen. De terugloop van de omvang van het 
bedrag wordt veroorzaakt door betalingen die nog binnenkomen, maar ook door 
afboekingen wegens oninbaarheid.
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Bij de rekening-courant verhoudingen wordt de belangrijkste post gevormd door de 
rekening-courant-verhouding met het Agentschap van het Ministerie van Financiën 
in het kader van het schatkistbankieren. Het saldo is in 2014 teruggelopen van € 11,7 
mln. naar € 6,7 mln. Dit betreft tijdelijk overtollige middelen.
Zie voor verdere toelichting ook de paragraaf Financiering.

Het schatkistbankieren is eind 2013 gestart. Overtollige liquide middelen worden in 
rekening-courant bij het Agentschap gestald. Dagelijks wordt gecontroleerd of het 
saldo van de eigen liquide middelen voldoende is voor de (verwachte) betalingen van 
die dag en of er reden is tot afstorting of opname van het bij het Agentschap gestalde 
geld.
Het maximale bedrag aan liquide middelen dat de gemeente voor het reguliere 
betalingsverkeer zelf mag aanhouden is 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Zeist 
kwam dat over 2014 uit op € 1.073.000.
Per kwartaal moet de benutting van het drempelbedrag worden bijgehouden. Over 
2014 is gemiddeld € 600.000 als saldo aangehouden. In geen van de kwartalen is het 
drempelbedrag overschreden. Zie verder voor de benutting van het drempelbedrag 
per kwartaal de onderstaande tabel.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

  Verslagjaar 

(1) Drempelbedrag 1.073

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks 
schatkist aangehouden middelen

                          
645 

                   
605 

                   
562 

                   
588 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag                           
427 

                   
468 

                   
511 

                   
485 

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag                               
-   

                       
-   

                       
-   

                       
-   

(1) Berekening drempelbedrag

  Verslagjaar    

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar                   
143.008 

   

(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat 
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

                  
143.008 

   

(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 
500 miljoen te boven gaat

                              
-   

   

(1) = 
(4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met 
een minimum 
van €250.000

Drempelbedrag 1.073    

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a) Som van de per dag buiten ‘s Rijks schat-
kist aangehouden middelen (negatieve 
bedragen tellen als nihil)

                     
58.087 

              
55.054 

              
51.681 

              
54.092 

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks 
schatkist aangehouden middelen

                          
645 

                   
605 

                   
562 

                   
588 
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Bij de overige vorderingen was eind 2013 nog sprake van € 2,3 mln. die kortdurend 
was uitgeleend aan de WijkOntwikkelingsMij. Kerckebosch. Per 1-1-2014 is deze lening 
omgezet in een langlopende (5 jaar) lening. Zie ook onder Financiële activa.

De voorziening Dubieuze debiteuren ligt op een wat hoger niveau dan eind 2013. Dit 
komt vooral door de toename van het bedrag voor belastingdebiteuren. Voorafgaand 
aan de overdracht van de belastingwerkzaamheden aan de BghU is een inhaalslag 
gemaakt voor wat betreft de invordering over oude jaren. De afwikkeling daarvan is 
de reden om voor de belastingdebiteuren een hoger bedrag in de voorziening op te 
nemen.

6 liquide middelen

Door de verplichte invoering van het schatkistbankieren per 16 december 2013 
moeten overtollige kasmiddelen worden gestald op een rekening bij het rijk (zie 
onder Vlottende activa – Vorderingen). De gemeente mag een marge van ca. € 1,1 
mln. aanhouden voor het reguliere betalingsverkeer.

7 Overlopende activa

Dit betreft de vooruitbetaalde kosten (en vooruit ontvangen facturen) en de nog te 
ontvangen (en niet gefactureerde) opbrengsten.

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2014 31-12-2013

Nog te ontvangen bedragen (+ overigen) 3.136 5.466

Vooruitbetaalde bedragen en vooruit ontvangen facturen 1.946 2.105

Pre-grondexploitatie bedragen 0 1.472

Totaal overlopende activa 5.082 9.043

In 2011 is door Vitens de overeenkomst (daterend uit de jaren ’60), op grond waarvan 
jaarlijks een concessie-uitkering aan de gemeente wordt gedaan, opgezegd. 
Betrokken gemeenten, waaronder Zeist, gingen daarmee niet akkoord. Na 
onderhandelingen is er uiteindelijk een juridisch traject gestart. Op 10 december 2014 
heeft de rechtbank uitspraak gedaan dat Vitens in het gelijk wordt gesteld. Gevolg 
van deze uitspraak is dat wij vanaf 2012 geen consessie-uitkering meer ontvangen. 
Voor die jaren is de vordering op Vitens dan ook afgevoerd van ‘nog te ontvangen 
bedragen’. In totaal voor € 550.000. Voor 2011 wordt deze echter wel gehandhaafd op 
‘nog te ontvangen’, gelet op de rechterlijke uitspraak. 
 
Het saldo van ‘nog te ontvangen’ is € 1,4 mln. lager dan eind 2013. Dit wordt vooral 
veroorzaakt doordat de grootste post, de subsidie voor het project Panweg ad € 
1.123.000, in 2014 is ontvangen. 

De vooruitbetaalde kosten zijn € 0,15 mln. lager dan eind 2013. Het is echter een 
momentopname. Het gaat hier vooral om facturen voor verzekeringen.  
De grootste post is die van de Omgevingsdienst regio Utrecht: € 314.163

Een belangrijke overlopende post die tot en met 2015 onder de overlopende activa 
was opgenomen, was de aankoop van de Chr. Verrijzeniskerk. Inmiddels heeft de 
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overdracht plaatsgevonden aan de WOM. Overeen is gekomen dat betaling uiterlijk 1 
juli 2017 plaatsvindt. De post ‘Transakties pre Grondexploitaties’ is dan ook afgevoerd 
van de overlopende activa en komt terug onder de ‘overige langlopende leningen’.

p Passiva
De passiva betreffen het vermogen van de gemeente. Het gaat hierbij om het eigen 
vermogen en het vreemd vermogen. Deze staan aan de rechterzijde van de balans. 
Het vermogen weerspiegelt de geldelijke waarde van de activa (linkerzijde van de 
balans).

Vaste passiva
1 Eigen vermogen

Reserves (bedragen x € 1.000)

31-12-2014 31-12-2013

Algemene reserves 61.025 56.912 

Bestemmingsreserves 57.689 64.205 

Totaal van de reserves 118.714 121.118 

Saldo van de rekening (bedragen x € 1.000)

31-12-2014 31-12-2013

Saldo van de rekening van baten en lasten 5.393 4.737 

Het saldo van de rekening van baten en lasten 5.393 4.737 

Het saldo van de rekening is toegelicht in het hoofdstuk Overzicht van baten en 
lasten.

Overzicht van het verloop van de reserves

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vinden plaats zowel op basis van 
de begroting als op basis van de werkelijke realisatie. De mutaties op basis van de 
werkelijke cijfers staan in de tabellen onder de programma’s als ‘verschillen t.o.v. de 
begroting in toevoegingen en onttrekkingen aan reserves via programma 16’.

Algemene reserves

Definitie:
Reserves waaraan de raad geen bepaalde bestemming heeft gegeven.

Algemene reserves (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
1/1/2014

Vermeerdingen
2014

Verminderingen
2014

Boekwaarde
12/31/2014

Vrije reserve 0 4.737 2.075 2.662

Algemene Reserve/ Inkomensfunctie 43.061 887 111 43.838

Algemene Reserve/Weerstandsvermogen 13.851 1.287 613 14.525

Totaal Algemene Reserves 56.912 6.911 2.799 61.025
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De belangrijkste mutaties in de algemene reserves zijn:

Vrije reserve

In deze reserve is rekeningsaldo 2013 gestort en zijn de bestemmingsvoorstellen, 
zoals besloten bij de Jaarrekening 2013, onttrokken. Niet het volledige saldo is 
bestemd, waardoor het saldo in deze reserve is toegenomen.

Algemene reserve (inkomensfunctie)

De stortingen betreffen verplichtingen uit het verleden. Toen is bij tijdelijke tekorten 
een bedrag uit de algemene reserve onttrokken met de afspraak het op een later 
moment terug te storten. Dat is conform begroting gebeurd. Daarnaast is een 
storting gedaan ter dekking van extra te honoreren startersleningen. 
De onttrekking betreft de vroegere afspraak om de algemene reserve volgens een 
voortschrijdende annuïteit in te zetten. Inmiddels is dit niet meer toegestaan. De 
systematiek is afgebouwd en de onttrekkingen zijn ultimo 2014 geëindigd.

Reserve weerstandsvermogen

De reserve is dit jaar gevoed op basis van besluitvorming bij de jaarrekening 2013 
en de voorjaarsnota 2014 (deel rekeningsaldo en rentetoevoeging). Daarnaast zijn 
conform door de raad vastgesteld beleid ultimo 2014 de restanten van de stelposten 
onvoorzien en risico’s toegevoegd. Tenslotte zijn er grondopbrengsten toegevoegd 
van specifieke percelen grond, zoals bij het project stationsgebied Driebergen-Zeist 
was besloten. 
Bij de Berap 2013 is besloten middelen te onttrekken voor de exploitatie van het Slot 
en bij de Berap 2014 voor het gemeentearchief.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn die reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming 
heeft gegeven.

Jaarrekening 2014 gemeente Zeist   p   Balans



153

inhoud

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
1/1/2014

Vermeerdingen
2014

Verminderingen
2014

Boekwaarde
12/31/2014

Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer 1.518 230 204 1.543

Reserve zelfregulerende projecten 1.635 0 30 1.605

Reserve egalisatie onderh. Kapitaalgoed. 736 1.231 985 982

Bestem.Reserve / Centrale Huisvesting 1.500 55 731 824

Reserve/ Dekking investeringen 16.835 1.094 1.509 16.420

Bestemmingsreserve/Rioolrechten 571 275 846 0

Bestemmingsreserve/Afvalstoffenheffing 1.607 463 2.070 0

Reserve dekk. Invest. deel II ann. 10.987 513 101 11.399

Reserve voormalige ISV projecten 644 0 167 477

Reserve Egalisatiesystematiek 5.446 2.860 5.581 2.725

Bestemmingsres/Maatschappelijk Nut 650 0 0 650

Bestemmingsres/RIOZ 4.852 911 0 5.763

Bestemmingsres/ Decentralisaties 2.551 0 0 2.551

Bestemmingsreserve / Bomenfonds 0 25 0 25

Reserve huisvestingsvoorz. onderwijs 10.792 7.994 9.054 9.732

Bestemmingsreserve Zorgeloos wonen 1.068 0 320 748

Reserve revolvingfund sociale woningbouw 1.614 395 383 1.626

Reserve vastgoedfonds 1.200 623 1.205 618

Totaal Bestemmingsreserves 64.205 16.670 23.186 57.689

Totaal Reserves 121.118 23.581 25.985 118.714

Onderstaand zijn de belangrijkste mutaties toegelicht (wanneer het saldo van de 
reserve met meer dan € 100.000 is gestegen of gedaald).

Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen

Het doorgeschoven onderhoud is dit jaar toegenomen. Dit komt doordat bij een 
paar grote panden (het gemeentehuis, enkele sporthallen en de bibliotheek/
muziekschool) kritisch wordt gekeken welk onderhoud op dit moment passend is 
gezien de fase / ontwikkeling waarin het gebouw verkeert.

Reserve centrale huisvesting (meubilair)

Bij het afsluiten van het project centrale huisvesting (ultimo 2013) is gebleken dat 
de kosten anders zijn verdeeld over de diverse onderdelen dan eerder gecalculeerd. 
Daarom is een deel van de reserve centrale huisvesting (dekking voor het meubilair) 
verplaatst naar de dekkingsreserve deel 2 / annuïtair (dekking voor overige 
onderdelen centrale huisvesting).

Dekkingsreserve investeringen deel 1

Deze reserve wordt ingezet voor de dekking van de rente- en afschrijvingslasten 
van een specifieke groep investeringen. Het is logisch dat hierbij het volume van de 
reserve daalt, doordat het nog af te schrijven bedrag op deze investeringen daalt.

Reserve egalisatie rioolheffing

Eind 2014 is een wijziging aangebracht in het BBV. Daarbij is bepaald dat bestaande 
reserves voor de egalisatie van tarieven geen onderdeel meer mogen uitmaken van 
de bestemmingsreserves, maar dat hiervoor een voorziening moet worden gevormd. 
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Conform het BBV zijn de mogelijkheden van het inzetten van een voorziening 
beperkter dan die van een reserve. In dit geval kan de voorziening alleen worden 
ingezet ten bate van het riool en daarmee ter verlaging van de rioolrechten. 
Aangezien wij dezelfde strenge regels al hanteerden rond de reserve, zal er in de 
bedrijfsvoering en voor de burger niets veranderen.
Op basis van de wijziging in het BBV is het saldo van de reserve per 31/12/2014 
overgebracht naar een nieuw gevormde voorziening. Hiermee is het saldo van de 
reserve € 0 en zal de reserve worden opgeheven.
Over de mutaties in 2014 wordt nog toegelicht dat door het doorschuiven van 
de rioolwerkzaamheden op Beukbergen naar een later jaar, er in 2014 minder 
kosten gemaakt zijn voor riolering. Conform raadsbesluit wordt het verschil tussen 
opbrengst en kosten in de reserve gestort en in de komende jaren geleidelijk in 
minder gebracht op de tarieven.

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

Eind 2014 is een wijziging aangebracht in het BBV. Daarbij is bepaald dat bestaande 
reserves voor de egalisatie van tarieven geen onderdeel meer mogen uitmaken van 
de bestemmingsreserves, maar dat hiervoor een voorziening moet worden gevormd. 
Conform het BBV zijn de mogelijkheden van het inzetten van een voorziening 
beperkter dan die van een reserve. In dit geval kan de voorziening alleen worden 
ingezet ten bate van het afval en daarmee ter verlaging van de afvalstoffenheffing. 
Aangezien wij dezelfde strenge regels al hanteerden rond de reserve, zal er in de 
bedrijfsvoering en voor de burger niets veranderen. 
Op basis van de wijziging in het BBV is het saldo van de reserve per 31/12/2014 
overgebracht naar een nieuw gevormde voorziening. Hiermee is het saldo van de 
reserve € 0 en zal de reserve worden opgeheven.

Reserve dekking investeringen deel 2 / annuïtair

Bij het afsluiten van het project centrale huisvesting (ultimo 2013) is gebleken dat de 
kosten anders zijn verdeeld over de diverse onderdelen, dan eerder gecalculeerd. 
Daarom is een deel van de reserve centrale huisvesting (dekking voor het meubilair) 
verplaatst naar de dekkingsreserve deel 2 / annuïtair (dekking voor overige 
onderdelen centrale huisvesting). 
Deze reserve wordt ingezet voor de dekking van een deel van de rente- en 
afschrijvingslasten van de (centrale) huisvesting.

Reserve voormalig ISV-projecten

Van de (limitatieve) lijst van projecten waarvoor ISV subsidie is ontvangen, is dit jaar 
weer een deel uitgevoerd. De kosten van deze projecten worden uit deze reserve 
gedekt.

Reserve egalisatiesystematiek

Deze reserve is gevormd om onder bepaalde voorwaarden middelen mee te kunnen 
nemen naar een volgend jaar. Dit gebeurt bij taken / producten met een tijdelijk 
karakter of bij taken / producten waarbij de kosten tussen de jaren nogal kunnen 
wisselen. In de nota Reserves en voorzieningen 2013 heeft de raad vastgesteld voor 
welke taken / producten dit geldt en welke verdere voorwaarden hierbij gelden. 
De meegenomen gelden uit 2013 worden in het begin van 2014 uit de reserve 
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onttrokken en aan de betreffende taak toegevoegd. Dit gebeurde begin dit jaar voor 
totaal € 5,45 mln. 
Aan het eind van het jaar is gekeken welke resterende budgetten conform de 
voorwaarden meegenomen mogen worden naar 2015. Er is daarom ultimo 2014 
€ 2,7 mln. gestort. Er zijn dus minder middelen doorgeschoven dan bij de vorige 
jaarovergang. De meegenomen middelen ultimo 2014 betreffen:

Doorgeschoven middelen ultimo 2014 Bedragen x € 1.000

Niet aangewende middelen tijdelijk beleid 631

(Loopbaan)Ontwikkeling wethouders 0

PGB personeel 58

Infrastructuur 439

Opleiding en loopbaanbegeleiding 159

Onderzoek rekenkamercommissie 45

Wijkgericht werken 160

Raadsuitgaven verkiezingen 25

Egalisatie ICT 415

Bodemsanering 552

Sanering milieuhinderlijke bedrijven 39

Kunst in de openbare ruimte 12

Onderhoud speeltuinen en speelplaatsen 190

Totaal 2.725

Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ)

De stortingen in het RIOZ zijn gedeeltelijk besloten bij de instelling van het fonds 
(overheveling van mutaties uit andere reserves). Daarnaast is bij de Jaarrekening 
2013 besloten het positief resultaat van het project Kerckebosch aan het RIOZ toe te 
voegen.

Reserve Onderwijshuisvesting

Naast de jaarlijkse toevoeging aan de reserve vanuit de algemene middelen zijn er dit 
jaar (extra) middelen gestort voor de brede school Kerckebosch (ISV3), een bijdrage 
uit het Vastgoedfonds vanwege de locatie Torteltuin en de verkoopopbrengst van het 
perceel Boswijklaan. Ook is de eerste van de (oplopende) reeks stortingen gedaan, 
zoals afgesproken bij het raadsbesluit SFI Onderwijshuisvesting. 
De werkelijke kosten voor onderwijshuisvesting zijn aan de reserve onttrokken. 
In 2014 zijn de kosten hoger dan de stortingen en daalt de reserve. Uit de recent 
gemaakte opstelling voor het IHP (integraal huisvestings plan) 2015 blijkt dat over 10 
jaar de stortingen en onttrekkingen elkaar in evenwicht gaan houden en er dan nog 
voldoende middelen in de reserve resteren.

Reserve Zorgeloos wonen

Dit project wordt gefinancierd door een provinciale subsidie (50%) en eigen 
gemeentelijke middelen (50%). Deze gemeentelijke bijdrage is aan het begin van 
het project voor de volledige omvang gestort in deze reserve. Afhankelijk van de 
realisatie op de deelprojecten worden jaarlijks de werkelijke kosten uit de reserve 
onttrokken.
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Reserve Vastgoedfonds

De stortingen in deze reserve worden gevormd door verkoop van gemeentelijk 
eigendom: € 0,6 mln. (uitgezonderd verkoopopbrengst waar de raad via 
besluitvorming een andere bestemming aan heeft gegeven). 
De onttrekkingen worden gevormd door bijdragen aan de reserve 
onderwijshuisvesting als vergoeding voor gronden die vanuit de onderwijsfunctie 
beschikbaar zijn gekomen voor € 0,8 mln. (Torteltuin en Boswijklaan). Ook is er 
een onttrekking geweest ten behoeve van het weerstandsvermogen, omdat 
bepaalde grondopbrengsten per abuis in het vastgoedfonds in plaats van het 
weerstandsvermogen waren gestort: € 0,1 mln. Tenslotte worden de kosten die 
gemaakt worden voor de afhandeling van grondverkopen en van bepaalde 
bedrijfsverplaatsingen aan de reserve onttrokken op basis van eerdere raadsbesluiten 
hierover: € 0,3 mln.

2 Voorzieningen

Voorzieningen worden getroffen voor:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, 

doch redelijker wijs is in te schatten
b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten 

verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het 

maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een 
voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van 
lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorzieningen: Bedragen x € 1.000

Boekwaarde Vermeerd. Vermind. Boekwaarde

1/1/2014 2014 2014 31/12/2014

Voorziening risico’s 0 0 0 0

sub. Risico voorzieningen 0 0 0 0

Voorziening pensioenen vm. wethouders 6.786 196 284 6.698

Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel 723 488 214 997

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders 0 265 0 265

Voorziening spaarpremies (hypotheken) 47 4 0 52

Voorziening vervanging riolering 652 740 0 1.392

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing 0 1.541 0 1.541

Voorziening egalisatie rioolrecht 0 801 0 801

Voorziening onderhoud woningen 442 120 111 451

sub. totaal overige voorzieningen 8.649 4.155 608 12.196

Totaal Voorzieningen 8.649 4.155 608 12.196
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Hieronder zijn de belangrijkste mutaties toegelicht (wanneer het saldo van de 
voorziening met meer dan € 100.000 is gestegen of gedaald).

Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel

De omvang van deze voorziening wordt berekend met behulp van een gedetailleerde 
inschatting van de te verwachten wachtgeldverplichtingen van de gemeente. Rond 
wachtgeld is de gemeente eigen risicodrager.

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders

De omvang van deze voorziening wordt berekend met behulp van een gedetailleerde 
inschatting van de te verwachten wachtgeldverplichtingen van de gemeente. Rond 
wachtgeld is de gemeente eigen risicodrager. Na de gemeenteraadsverkiezingen 
2014 zijn er wachtgeldverplichtingen richting bestuurders ontstaan.

Voorziening vervanging riolering

De gewenste omvang van de voorziening is gebaseerd op de kosten voor het 
toekomstige GRP. Om de voorziening te voeden wordt er via de riooltarieven jaarlijks 
een bedrag geïnd en toegevoegd aan de voorziening (dit is een specifiek onderdeel 
van het tarief). Vervangingsinvestering conform het GRP worden uit de voorziening 
betaald. Dit jaar zijn er geen vervangingsinvesteringen uitgevoerd; wel is het 
spaardeel van de tarieven gestort.

Voorziening egalisatie rioolheffing

Bij de toelichting op de bestemmingsreserves is al vermeld dat op basis van een 
wijziging van het BBV de reserve egalisatie rioolrechten wordt omgezet in een 
voorziening. Het saldo van de reserve is per 31/12/2014 overgebracht naar de nieuw 
gevormde voorziening.

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

Bij de toelichting op de bestemmingsreserves is al vermeld dat op basis van een 
wijziging van het BBV de reserve egalisatie afvalstoffenheffing wordt omgezet in een 
voorziening. Het saldo van de reserve is per 31/12/2014 overgebracht naar de nieuw 
gevormde voorziening.

3 Langlopende schulden

Dit betreft schulden aan derden met een looptijd langer dan één jaar en 
waarborgsommen.

Daarbij gaat het voornamelijk om onderhandse leningen; dit zijn niet 
openbaar aanbestede leningen die zijn opgenomen bij een pensioenfonds, 
verzekeringsinstelling, bank of andere financiële instelling. Daarnaast is sprake van 
waarborgsommen; dit zijn tijdelijk bij de gemeente gestorte gelden, ten behoeve van 
bepaalde projecten c.q. evenementen, die dienen als garantie/borg voor eventueel 
door de gemeente gemaakte kosten.
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Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

31-12-2014 31-12-2013

OG langlopende geldleningen (banken)  47.947  52.272 

OG langlopende geldleningen (overige)  11  14 

Waarborgsommen  130  125 

Totaal langlopende schulden ( looptijd > 1 jaar ) 48.087 52.411 

In de balans zijn de aflossingen op de leningen voor het komende jaar (nu voor 2015) 
overgeheveld van de langlopende naar de kortlopende schulden.
Door deze overheveling ontstaat een verschil tussen de balanswaarde per 31/12/2014 
van € 47.958.000 (= stand – aflossingen 2015) en het saldo van de onderhandse 
leningen per 31/12/2014 van 
€ 52.286.000 (= stand incl. aflossingen 2015).

In 2014 zijn 3 leningen volledig afgelost en is er geen nieuwe lening opgenomen. 
Ultimo 2014 heeft de gemeente 11 leningen, de meeste relatief kort lopend en voor 
een relatief beperkt bedrag. Er zijn 4 leningen die een looptijd hebben langer dan 
2020; hun saldo in de jaarrekening per 31/12/2014 is € 46,5 mln.
De gemiddelde rentekosten over 2014 bedroegen 3,0% over de nog uitstaande 
waarde van de leningen.
In de paragraaf Financiering is toegelicht dat de gemeente in 2014 binnen de normen 
voor de financiering is gebleven.

Vlottende Passiva
De vlottende passiva zijn de betalingsverplichtingen waaraan de organisatie op de 
korte termijn, dat wil zeggen binnen één jaar, moet voldoen.
Deze passiva zijn verdeeld in vlottende schulden en overlopende passiva. 

4 Vlottende schulden

Onder de vlottende schulden is de reeds ontvangen bijdrage opgenomen voor het 
project OV-Driebergen-Zeist. Zodra deze investering tot uitvoering komt, wordt deze 
bijdrage in mindering gebracht op de gemaakte kosten binnen de investering.

De aflossingen op de opgenomen geldleningen die plaats zullen vinden in 2015, 
zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Dit is net zoals in voorgaande 
jaren. Eveneens is het gebruikelijk om achteraf betaalde rente, berekend over het 
verslagjaar, op te nemen als ‘nog te betalen’.

5 Overlopende passiva

Overlopende passiva zijn verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd 
en die eerst in een volgend jaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
Deze post bevat ook de van andere overheidslichamen ontvangen, maar nog niet 
bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die 
dienen ter dekking van de lasten in volgende jaren, hierna aangeduid met de term 
‘Vooruitontvangen geoormerkte middelen’.
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Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2014 31-12-2013

Vooruitontvangen geoormerkte middelen 1.682 2.219 

Nog aan te wenden ontvangen afkoopsommen grafonderhoud 1.559 1.469 

Nog te besteden ontvangen bijdragen sociale woningbouw 593 1.193 

Vooruit gefactureerde inkomsten en overige 263 203 

Totaal overlopende passiva 4.097 5.084 

Ten opzichte van eind vorig jaar is er sprake van een afname met € 537.000 van de 
‘vooruit ontvangen geoormerkte middelen’. Er zijn wat grotere posten afgehandeld 
en een paar kleinere weer nieuw bijgekomen. De afgehandelde posten zijn besteed 
en worden als opbrengst in de exploitatie verantwoord op het moment dat de 
uitgaven plaatsvinden. Vinden die uitgaven niet plaats, dan zal een terugbetaling 
moeten plaatsvinden. Van een groot aantal posten is al zekerheid dat de ontvangen 
gelden in de komende jaren als opbrengst kunnen worden verantwoord.

Begin 2014 is besloten om vanuit de vooruit ontvangen bijdragen sociale 
woningbouw € 600.000 beschikbaar te stellen voor startersleningen. Daartoe is  
€ 600.000 overgebracht naar de algemene reserve.

6 Gebeurtenis na balansdatum

Eind februari 2015 ontvingen wij de conceptjaarrekening van de RDWI. Daaruit blijkt 
dat de RDWI 2014 afsluit met een negatief rekening resultaat. In de rekening is een 
dekkingsvoorstel opgenomen. Als het AB in juli instemt met het dekkingsvoorstel, 
heeft dat tot het gevolg dat alle deelnemende gemeenten bijdragen in het 
tekort. Voor Gemeente Zeist betekent dit een bedrag ad € 70.000. Alternatieve 
dekkingsvoorstellen liggen niet voor de hand, omdat de GR nauwelijks een eigen 
vermogen heeft.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Naast de verplichtingen die hiervoor expliciet op de balans zijn opgenomen, 
bestaan er ook verplichtingen die daaruit niet blijken. Het BBV vermeldt daarover het 
volgende: 
‘In de toelichting op de balans wordt vermeld tot welke belangrijke, niet in de balans 
opgenomen, financiële verplichtingen de organisatie voor een aantal toekomstige 
jaren is verbonden, zoals die welke voortvloeien uit langlopende overeenkomsten.’ 
De volgende categorieën (niet limitatief) kunnen worden onderscheiden:
• garantieverplichtingen;
• verplichtingen uit hoofde van personeelslasten;
• inkoop-, afname- en leveringsverplichtingen;
• operational lease- en huurverplichtingen;
• subsidieverplichtingen.

De meest in het oog springende categorie betreft de verplichtingen uit hoofde van 
door de gemeente gegarandeerde geldleningen.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen: (bedragen x € 1.000)

31-12-2014 31-12-2013

Gewaarborgde geldleningen 320.486 306.605 

In tabelvorm is de verdeling als volgt:

(bedragen x € 1.000)

totaal
aantal

totaal
bedrag

aanvankelijk

 totaal 
 bedrag 

 ultimo 2014 

risico voor gemeente

Gegarandeerde geldleningen 75 350.003 320.486 

waarvan voor:

- sportverenigingen 9 1.572 861 zie toelichting

- sociale woningbouw 64 341.976 316.757 zie toelichting

- zorginstellingen 2 6.455 2.868 volledig

Bij de sportverenigingen zijn er 6 leningen die via het waarborgfonds SWS (Stichting 
Waarborgfonds Sport) lopen, waardoor de het risico voor de gemeente beperkt is tot 
50% van het leningbedrag.
Voor de sociale woningbouw zijn alle leningen gegarandeerd via het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW). Dat betekent dat er uiteindelijk slechts een beperkt 
uitwinningsrisico is voor de gemeente. Op veel leningen wordt afgelos; er zijn 37 
aflossingsvrije leningen.
Bij de zorginstellingen is het uitwinningsrisico geheel voor de gemeente. Op alle 
leningen wordt jaarlijks afgelost.
Ten behoeve van de gemeentegaranties particuliere woningen is géén bedrag 
opgenomen. Hiervoor is een afkoopsom betaald aan het ‘Nationaal Garantiefonds’.

Er zijn geen aanwijzingen om de garantieverplichtingen anders te waarderen 
dan voorgaande jaren. De waarborgfondsen bieden voor het merendeel van de 
leningen een belangrijke eerste borgstelling. Daarnaast is er sprake van een goed 
aflossingsregime en vindt monitoring via de rapportages van de waarborgfondsen 
plaats. Voor het verlenen van nieuwe garanties is een aangepast beleid geformuleerd. 
Dat houdt in dat de automatische achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW) voor de Zeister woningbouwverenigingen vervangen 
is door een werkwijze waarbij jaarlijks een achtervangovereenkomst per 
woningbouwvereniging wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. Zie 
hierover desgewenst ook de paragraaf Financiering.
Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen (per 31-12-2014)
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Overige niet uit balans blijkende verplichtingen (per 31-12-2014) (bedragen x € 1.000)

Lease  - 

Assurantiën  1.257 

Huur theater  1.384 

Organisatie gemeentelijk theater  799 

Contracten beheer openbare ruimte (onderhoud etc.)  - 

Contracten groen (onderhoud)  1.138 

Software en ICT contracten  1.197 

Ontwikkeling stationsgebied Driebergen-Zeist  2.400 

Het Rond  - 

Beukbergen  4.538 

Leerlingenvervoer  275 

Wmo hulpmiddelen  720 

Schoonmaakonderhoud en andere faciliteiten  605 

Energie  2.210 

AWBZ / WMO begeleiding, inclusief vervoer  5.000 

Jeugdzorg  13.500 

Uitvoering parkeertaken  2.250 

Telefonie  920 

Totaal overige  38.193 

In de tabel zijn de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen 
vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. De vermelde 
bedragen zijn een optelling van de jaarbedragen gedurende de nog resterende 
looptijd van het contract.

Verdere niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen:
Uit het participatiebudget 2014 is € 104.120 overgebleven voor integratie. Volgens 
de zgn ‘meeneemregeling’ wordt dit bedrag door de RDWI overgeheveld naar 2015; 
het staat bij de RDWI op de balans onder de overlopende passiva. In 2015 zal dit geld 
besteed worden aan integratie, zo niet moet het (via de gemeente) terug worden 
betaald aan het rijk.
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Onderhanden werk

De omvang van het ‘onderhanden werk’ is een belangrijke indicator voor de druk op 
de capaciteit van de organisatie. Onder onderhanden werk verstaan we in dit verband 
de werkzaamheden die voortvloeien uit de van 2014 naar 2015 overgehevelde 
budgetten, de van het rijk vooruit ontvangen gelden (= geoormerkte middelen), 
de naar 2015 doorlopende investeringen, en de voor 2015 opgenomen nieuwe 
investeringen.
Het totaal van het onderhanden werk geeft ook zicht op de vraag of geen beslag 
wordt gelegd op middelen die, achteraf bezien, nog niet nodig waren.

Om dit inzicht nu direct in de jaarstukken te bieden, wordt hierna in tabelvorm 
aandacht besteed aan de omvang van het onderhanden werk.

Onderhanden werk 2012 2012 2013 2013 2014

Bedragen in € mln Incl.pH Excl.pH Incl.pH Excl.pH

Reserve (rnam/verpl/bedrijfsv) 3,1 3,1 1,8 1,8 0,6

Geoormerkte middelen 1,9 1,9 2,2 2,2 1,7

Nog niet afgeronde investeringen 29,9 12,8 13,8 13,3 7,7

Nieuwe investeringen jaar t+1 4,3 4,3 1,1 1,1 5,9

Totaal 39,2 22,1 18,9 18,4 15,9

In bovenstaand overzicht is het onderhanden werk inclusief en exclusief de 
investeringen voor het project Het Rond inzichtelijk gemaakt, gezien ook de 
bijzondere aard en omvang van dit project. 
Het totale saldo onderhanden werk is per ultimo 2014 ten opzicht van 2013 opnieuw 
(€ 3 mln.) afgenomen.

Het onderhanden werk dat via het onderdeel niet aangewende middelen uit de 
reserve egalisatiesystematiek wordt meegenomen, bedraagt € 0,6 mln. Bij de 
Bestuursrapportage (Berap) was het niveau nog onbekend en daarom op p.m. 
gesteld. 

De stand van de nog niet afgeronde investeringen is ten opzichte van 2013 duidelijk 
gedaald. De oorzaak daarvan ligt vooral bij de (gedeeltelijke) afwikkeling in 2014 van 
een aantal grotere kredieten, zoals de BOR-kredieten voor de  1e en 2e fase station, de 
overname van de Saestum-velden, diverse onderwijskredieten. Ook de splitsing van 
het investeringskrediet naar investeringsjaar voor de riolering Beukbergen heeft een 
rol gespeeld bij de daling van stand van de doorlopende investeringen.

Ten opzichte van de bestuursrapportage 2014 stijgt de stand van de nog niet 
afgeronde investeringen met ca. € 1,2 mln. Dit komt vooral doordat bij enkele 
onderwijskredieten en bij het krediet voor de riolering Beukbergen geldt, dat de 
uitgaven 2014 te hoog waren ingeschat.
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Investeringen
In de volgende tabellen zijn de kredieten per programma opgenomen. Daarbij is per 
krediet (of groep kredieten) aangegeven wat de hoogte van de raming is, wat er op 
de investering is besteed in de jaren vóór 2014, wat er is besteed in 2014, wat er totaal 
is besteed en wat dus het saldo is op het krediet.

De tabel is verdeeld in twee delen. 

In de eerste tabel zijn de nog niet afgeronde projecten opgenomen. Deze projecten 
lopen dus door in 2015. De belangrijkste kredieten zijn van een korte toelichting 
voorzien.

In de tweede tabel zijn de in 2014 afgeronde projecten opgenomen. De projecten 
met een negatieve eindstand, dat wil zeggen dat meer is besteed dan het krediet 
toestond, zijn van een toelichting voorzien.

Overzicht investeringen met een vervolg in 2015 (Investeringsbedragen x €1.000)

Gepland 
jaar  

investing

Totaal 
krediet 

t/m 2014

Geboekt 
t/m 

2013

Boekingen 
2014

Boekingen 
Totaal

Saldo 
eind 
2014

Brandweerpost Den Dolder (C-II 2008) 2008 u 502 0 0 0 502

Cameratoez.2e dorpst.(B1/01)(C-II 2008) 2008 u 61 14 0 14 47

VRU Kantine Meubilair Brandweer 2014 u 25 0 0 0 25

Programma 1 Openbare orde en veiligheid 587 14 0 14 573

BOR OV overstappunt (CII-2007) 2007 u 311 112 0 112 199

BOR OV overstappunt (CII-2007) 2007 i -291 6 0 6 -297

BOR investeringsruimte (B2008061) - u 460 189 193 382 78

Voet-en Fietstunnel/DDolder (BWN500201) 2008 u 1.000 572 0 572 428

Voet-en Fietstunnel/DDolder (BWN500201) 2008 i 0 -31 0 -31 31

Driebergsew.Koeburgw.Odijkerw.C-II 2008 2008 u 890 411 1.019 1.430 -540

Driebergsew.Koeburgw.Odijkerw.C-II 2008 2008 i -490 0 0 0 -490

Verv. Uitbreid. handterminals (B2008066) 2010 u 15 0 0 0 15

Park./Upgr.overdekte parkeerterr(B700126 2007 u 992 950 0 950 42

Verv. Parkeerapp.Remise (B2008066) 2011 u 290 0 67 67 223

Verv.Parkeerapparatuur (C-II 2008) 2012 u 521 0 272 272 250

Parkeerinstall. gar.De Slof (C-II 2008) 2012 u 94 0 0 0 94

Programma 4 Verkeer en vervoer 3.793 2.209 1.550 3.759 34

OSO Meerklank Geiserlaan nieuwbouw 2010 u 214 0 0 0 214

BSO CP v Leersum grond 2012 u 484 0 0 0 484

BSO CP v Leersum vervangende nieuwbouw 2012 u 3.145 3.101 377 3.478 -333

BSBO Stuifheuvel perm.uitbr 2010 u 694 621 2 623 71

BSO Zonnehuizen Noordw. 8 nwb gymlok. 2011 u 776 75 0 75 701

MFA Kerckebosch 1e inrichting gymlokalen 2013 u 98 0 0 0 98

MFA Kerckebosch nwb gymlokalen 2013 u 1.627 0 1.178 1.178 449

BVO SVS uitbr. Gymzaal (2e) 2014 u 789 0 700 700 89

OBS Op Dreef Brede School (aanp. 9 gr.) 2014 u 967 0 100 100 867

CBS De Sluis algehele aanpassing 2014 u 854 0 315 315 539

Programma 6 Onderwijs 9.648 3.797 2.672 6.469 3.179
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Sporthal De Koppeling (CII) 2011 u 1.822 1.693 113 1.806 16

Sporthal De Koppeling (CII) 2011 i 0 -4 0 -4 4

Programma 8 Sport en recreatie 1.822 1.689 113 1.802 20

Uitbr. begraafpl/2005 B/400143 VJnota 2006 u 105 4 0 4 101

Uitbr. begraafpl/2005 B/400143 VJnota 2006 i 0 -4 0 -4 4

Alg. Begraafpl/ Uitbr. groen (500205) 2006 u 238 5 0 5 233

Riolering Beukbergen 2012 u 1.850 0 388 388 1.462

Leiber diesel IIID 2014 u 33 0 0 0 33

Railscherm D. Dolder Fase II (B ../2001) 2011 u 79 148 3 151 -72

Railscherm D. Dolder Fase II (B ../2001) 2011 i -79 -108 -75 -183 104

Programma 11 Milieu 2.226 45 317 362 1.864

(ZRP) Het Stedelijk Kerngebied 2007 u 926 975 0 975 -49

(ZRP) Het Stedelijk Kerngebied 2007 i -926 -88 0 -88 -838

(ZRP) Austerlitz /Onderzoek Woningb. 2007 u 81 89 17 106 -25

(ZRP) Austerlitz /Onderzoek Woningb. 2007 i -36 0 0 0 -36

(ZRP) Voorber.kstn /Huis ter Heide Zuid 2009 u 50 24 2 25 25

(ZRP) Voorber.kstn /Huis ter Heide Zuid 2009 i -40 0 0 0 -40

Plankosten Kerckebosch 2007 u 575 92 74 167 408

Plankosten Kerckebosch 2007 i -575 0 -363 -363 -212

Vooronderzoek project De Clomp 2006 u 1.419 1.129 33 1.162 257

Vooronderzoek project De Clomp 2006 i -1.419 -1.178 0 -1.178 -240

Grondwaarde MFA De Koppeling 2012 u 369 360 0 360 9

Opstalwaarde MFA De Koppeling 2012 u 2.921 2.892 0 2.892 29

Koop en doorlevering de Clomp 2012 u 1.205 591 15 606 599

Koop en doorlevering de Clomp 2012 i -1.205 0 0 0 -1.205

Afrondende werkzaamh. Oud-Zandbergen 2013 u 557 184 3 187 370

Afrondende werkzaamh. Oud-Zandbergen 2013 i -240 0 -221 -221 -19

Programma 12 Ruimtelijke ordening 3.662 5.068 -439 4.629 -967

Krediet nazorg Centrale Huisvesting 2012 u 500 0 0 0 500

Vervanging. auto toez.&handh.RO (C-II 2008) 2011 u 11 0 0 0 11

Vervanging ATD 43-BR-LL (A225) (C-II 2008) 2012 u 17 0 0 0 17

Vervanging afval&rein. 19-BX-JR (C-II 2008 2013 u 37 0 0 0 37

Ter vervanging auto 33-BT-HG 2012 u 21 0 0 0 21

Vervanging auto A-199 33-BT-HG 2012 u 28 0 0 0 28

Vervanging vrachtauto A223 BN-VH-20(C-II 
2008)

2013 u 87 0 0 0 87

Vervanging vrachtauto A224 BN-VH-91(C-II 
2008)

2013 u 87 0 0 0 87

Vervanging auto 64-BZ-TH 2014 u 26 0 0 0 26

Vervanging auto A212 31-DB-XR 2013 u 17 0 0 0 17

Vervanging auto A213 51-VJ-KR 2013 u 27 0 0 0 27

Hefbrug 7 ton/Staat C-II 2006 2007 u 19 0 0 0 19

Programma 15 College en middelen 876 0 0 0 876

Totaal 22.615 12.822 4.212 17.035 5.580

Vooruitontvangen bijdragen

OV-project Driebergen-Zeist (B2010064) 2002 u 2.900 -368 627 259 2.641

OV-project Driebergen-Zeist (B2010064) 2002 i -2.900 -2.900 0 -2.900 0

Totaal incl. vooruitontvangen bijdragen 22.615 9.555 4.839 14.394 8.221
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Toelichtingen investeringen met een vervolg in 2015

p Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Brandweerpost Den Dolder

Het krediet is nog niet besteed in afwachting van duidelijkheid of de VRU de 
kazerne al of niet in deze vorm wilde behouden. Op basis van een door de VRU 
gedaan onderzoek is inmiddels duidelijk dat de kazerne in Den Dolder moet worden 
aangepast aan de huidige eisen. Het krediet kan hiervoor aangewend worden. 
Er wordt een werkgroep gevormd om nader te onderzoeken hoe een en ander 
vormgegeven moet worden.

Cameratoezicht 2e Dorpstraat

Dit project maakt onderdeel uit van onderzoek naar het uitbesteden van toezicht 
naar Utrecht. Indien dat niet doorgaat, wordt in 2015 de vervanging van camera’s 
vanuit dit krediet bekostigd. 

VRU kantine meubilair brandweer

Dit krediet wordt niet eerder dan in 2016 uitgegeven.

p Programma 4 Verkeer en vervoer
Voetgangers-en Fietstunnel Den Dolder

De bestemmingsplanprocedure wordt gestart; daarna volgt de 
aanbestedingsprocedure. Verwachte start van de bouw in (of eind) 2016. De 
gemeente heeft een bijdrage van € 500.000 afgesproken, die uit dit krediet moet 
komen. Het moment van betalen is nog niet bekend.
Er moet in 2015 nog een verrekening plaatsvinden van € 50.000 met de 
grondexploitatie Den Dolder.

BOR-kredieten OV-overstappunt

De financiële afwikkeling van dit krediet met de BRU loopt nog. De verwachting was 
dat hierover in 2014 meer duidelijkheid kwam, maar de gesprekken lopen nog. De 
afwikkeling schuift daardoor op naar 2015.

BOR Investeringsruimte

Dit krediet wordt o.a. gebruikt voor de afwikkeling van de Krakelingweg en het OV-
overstappunt. De definitieve afwikkeling vindt plaats in 2015.

Driebergseweg, Koeburgweg, Odijkerweg

Hiervoor zijn momenteel gesprekken gaande in verband met aanvullende 
werkzaamheden. In 2015 wordt het project financieel afgewikkeld. Een eventuele 
overschrijding wordt vanuit budget Onderhoud wegen bekostigd. 

Vervanging. Parkeerapparatuur Remise / Vervanging Parkeerapparatuur / 

Parkeerinstallatie garage De Slof / Parkeren upgrade overdekte parkeerterreinen / 

Vervanging/uitbreiding handterminals

Deze kredieten maken onderdeel uit van het project Actualisatie Parkeren. Deze 
parkeeropgave is in 2014 gestart en zal naar verwachting medio 2016 volledig 
afgerond zijn. 
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p Programma 6 Onderwijs
OSO Meerklank Geiserlaan nieuwbouw

In de zomer van 2015 wordt meer duidelijkheid verwacht over de toekomst van het 
gammaterrein. 

BSO CP v Leersum grond

Het project wordt begin 2015 afgerond en afgesloten. Momenteel is men bezig 
met de financiële afwikkeling. De verwachting is dat er geen overschrijding zal 
plaatsvinden. 

BSBO Stuifheuvel permanente uitbreiding

Project wordt begin 2015 afgerond en afgesloten. Momenteel worden de laatste 
betalingen verricht. 

BSO Zonnehuizen Noordweg 8, nieuwbouw gymlokaal

In afwachting van de afwikkelingen van het faillissement. 

BSO CP v Leersum vervangende nieuwbouw

Project wordt begin 2015 afgerond en afgesloten. Momenteel wordt gewerkt aan de 
financiële afwikkeling. De verwachting is dat er geen overschrijding zal plaatsvinden. 

MFA Kerckebosch nieuwbouw gymlokalen en 1e inrichting

De nieuwbouw is in uitvoering en wordt medio 2015 opgeleverd. 

BVO SVS uitbreiding 2e Gymzaal

De voorbereidingen voor de uitbreiding zijn reeds gedaan. In het eerste kwartaal 
2015 wordt gestart met de bouw, waarna in de zomer 2015 de oplevering plaatsvindt. 

OBS Op Dreef Brede School aanpassing, groep 9

De aanpassing van Op Dreef wordt in zomer 2015 afgerond. 

CBS De Sluis algehele aanpassing

De algehele aanpassing van De Sluis wordt in het 1ste kwartaal 2015 afgerond. 

p Programma 8 Sport en recreatie
Sporthal De Koppeling

Op dit krediet is grotendeels uitgevoerd, alleen nog sprake van enkele resterende 
kostenposten.

p Programma 11 Milieu
Uitbreiding begraafplaats

Doorschuiven naar 2015 in afwachting van de ontwikkelingen rondom de 
begraafplaats. Wordt hoogstwaarschijnlijk niet besteed.

Algemene begraafplaats uitbreiding groen

Doorschuiven naar 2015 in afwachting van de ontwikkelingen rondom de 
begraafplaats. Wordt hoogstwaarschijnlijk niet besteed.
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Riolering Beukbergen

De riolering is een onderdeel van het project Beukbergen, waarbij de uitgaven voor 
riolering voor een groter deel naar 2015 opschuiven.

Leiber diesel IIID

Doorschuiven naar 2015, in afwachting van de ontwikkelingen rondom de 
begraafplaats en nadere invulling (efficiënte) inzet materieel.

Railscherm Den Dolder Fase II

Dit project loopt nog. Recentelijk is het eerste deel van een extra bijdrage ontvangen 
van het ministerie. In 2015 wordt het tweede deel ontvangen. 

p Programma 12 Ruimtelijke ordening
Stedelijk Kerngebied (zelfregulerend project)

Afhankelijk van de vraag of er een grondexploitatie voor het Centrumplan komt en 
de mate waarin de kosten daarin kunnen worden opgenomen, zal er al dan niet een 
beroep op de reserve Zelfregulerende projecten gedaan worden.

Austerlitz onderzoek woningbouw (zelfregulerend project)

Ten behoeve van de uitvoering van het dorpsplan Austerlitz worden kosten gemaakt 
ter voorbereiding op de bouw van woningen en een school. Deze kosten zullen ten 
laste worden gebracht van de grondopbrengsten die hier worden gerealiseerd. De 
ontwikkelaar zal de grondopbrengsten afhankelijk van de voortgang van de verkoop, 
maar uiterlijk op 1 januari 2018 voldoen.

Voorbereidingskosten Huis ter Heide Zuid (zelfregulerend project)

Op dit moment vinden er geen activiteiten plaats in Huis ter Heide Zuid. 
Wanneer hier op termijn een grondexploitatie voorkomt, zal duidelijk worden of de 
kosten hierin ondergebracht kunnen worden of dat er een beroep op de reserve 
Zelfregulerende projecten gedaan zal moeten worden. 

Plankosten Kerckebosch

Looptijd krediet hangt af van voortgang project Kerckebosch. Gegeven de huidige 
situatie zullen de uitgaven (meer dan) gecompenseerd worden door de toekomstige 
grondopbrengsten.

Vooronderzoek project De Clomp

Aan Rialto moet nog 2 x € 85.000 betaald worden en verder worden nog kosten 
gemaakt voor juridisch advies en overige plankosten. In eerste kwartaal 2015 komt er  
vermoedelijk duidelijkheid over het al dan niet doorgaan van het project. Dan zal ook 
duidelijk worden wanneer evt. betalingen plaatsvinden.

Grondwaarde en opstalwaarde MFA De Koppeling

In 2015 vinden nog enkele afrondende werkzaamheden aan de MFA plaats.

Koop en doorlevering de Clomp

De (door-)leveringen zijn afhankelijk van alle ontwikkelingen bij project De Clomp. 
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Afrondende werkzaamheden Oud-Zandbergen

De afronding wordt eind 2015 verwacht na de aanleg van de laatste arm van de 
Ovonde bij autoboulevard en betaling van de overige resterende kosten. 

p Programma 15 College en middelen
Nazorg Centrale huisvesting

In 2014 hebben nog diverse afrondende werkzaamheden aan de Centrale Huisvesting 
plaatsgevonden. Het ging daarbij om de afwikkeling van opleverpunten binnen 
garantietermijnen en zaken als fine tuning van technische installaties.  
Vanwege deze activiteiten zijn we nog niet toegekomen aan de nazorgfase en wordt 
het nazorgkrediet doorgeschoven naar 2015. 

Vervanging auto ATD 43-BR-LL

Het besluit voor vervanging van deze wagen is doorgeschoven naar het eerste 
kwartaal van 2015. 

Vervanging auto toezicht & handhaving RO / Vervanging auto afval & reiniging  

19-BX-JR /

Ter vervanging auto 33-BT-HG / Vervanging auto A-199 , 33-BT-HG / Vervanging. 
vrachtauto. A223,  BN-VH-20 / Vervanging vrachtauto A224, BN-VH-91 / Ter 
vervanging auto 64-BZ-TH / Vervanging  auto A212, 31-DB-XR / Vervanging auto A213, 
51-VJ-KR
In 2014 is gestart met het uitwerken van een optimalisatieplan voor het wagenpark. 
Gekeken wordt naar het huidige wagenpark en de toekomstige vervangingen. 
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar overstap op hybride/elektrisch rijden. Dit 
proces loopt door tot in 2015. 

Hefbrug 7 ton/Staat C-II 2006

Deze vervanging is afhankelijk van de toekomst van de Gemeentewerf. Het krediet 
wordt daarom doorgeschoven naar 2016. 

Vooruitontvangen
OV-project Driebergen-Zeist

Naast de inmiddels bestede kredieten voor de 1e en 2e fase stationsgebied (zie 
tabel met kredieten die in 2014 afgesloten worden) is het resterende bedrag voor 
het stationsgebied opgenomen onder de vooruitontvangen gelden. De huidige 
inschatting is dat dit bedrag voor het grootste deel in de tweede helft van 2015 moet 
worden doorbetaald. 

Overzicht investeringen die per eind 2014 zijn afgesloten (Investeringsbedragen x € 1.000)

jaar  
investering

Totaal 
krediet 

t/m 2014

Geboekt 
t/m  

2013

Boekingen  
2014

Boekingen  
Totaal

Saldo  
eind  
2014

BOR/1e fase station Drieb.-Zeist.B500201 2006 u 267 272 -197 74 193

BOR/1e fase station Drieb.-Zeist.B500201 2006 i -193 0 0 0 -193

BOR/2e fase station Driebergen-Zeist 2007 u 2.158 108 2.074 2.182 -24

BOR/2e fase station Driebergen-Zeist 2007 i -1.558 0 -1.582 -1.582 24
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Programma  4 Verkeer en vervoer 674 380 294 674 0

BSO Zonnehuizen Noordweg 8 aanpassing 2010 u 87 29 0 29 57

BBS Damiaan Gr Lodewijkln nwb vbkrediet 2009 u 100 87 14 101 -1

CBS Comeniusschool algehele aanpassing 2013 u 1.102 848 103 952 150

CBS Comeniusschool algehele aanpassing 2013 i -150 0 0 0 -150

BVO Montessori Herman Jordan uitbreiding 2013 u 1.106 781 751 1.532 -426

BVO Montessori Herman Jordan inrichting 2013 u 611 0 185 185 426

BBS Griffel verv. Dakbedekking 2014 u 264 0 239 239 25

Gymlokaal Jagerlaan-Verduurzaming 2014 u 66 7 65 72 -6

Gymlokaal Bisonpark-Verduurzaming 2014 u 77 6 76 83 -6

Gymlokaal Javalaan - Verduurzaming 2014 u 80 6 80 85 -5

Gymlokaal Nicolaas Beetsl.-Verduurzaming 2014 u 68 6 67 73 -6

Gymlokaal Laan van Vollen.-Verduurzaming 2014 u 69 6 69 75 -5

Gymlok. Laan van Eiken.-Verduurzaming 2014 u 106 6 108 114 -8

Gymlokaal Noordweg 8-Verduurzaming 2014 u 106 6 106 112 -6

Gym.lok. Koppelweg-Verduurzaming 2014 u 82 6 81 87 -6

Sporthal Den Dolder-Verduurzaming 2014 u 79 6 79 85 -6

Programma 6 Onderwijs 3.853 1.799 2.023 3.823 30

Saestum Veld 1 toplaag 2013 u 50 0 50 50 0

Saestum Veld 1 onderlaag 2013 u 90 0 90 90 0

Saestum Veld 2 toplaag 2013 u 99 0 99 99 0

Saestum Veld 2 onderlaag 2013 u 159 0 159 159 0

Saestum Veld 1 hekwerk verl en plaza 2013 u 60 0 60 60 0

Saestum Veld 2 hekwerk verlichting 2013 u 42 0 42 42 0

Saestum Kleed en wasaccommodaties 2013 u 203 0 202 202 0

Programma 8 Sport en recreatie 703 0 702 702 0

(ZRP) Stationsgebied Driebergen-Zeist u 30 168 -168 0 n.v.t.

Programma 12 Ruimtelijke ordening 30 168 -168 0 0

40 kavels Beukbergen grond 2014 u 0 0 1.846 1.846 -1.846

8 kavels Beukbergen grond 2014 u 0 0 369 369 -369

Vervangen woonwagen 72 (B2008066) 2014 u 70 0 0 0 70

40 kavels Beukbergen bergingen 2014 u 0 0 582 582 -582

8 kavels Beukbergen bergingen 2014 u 0 0 116 116 -116

40 kavels Beukbergen bestratingen 2014 u 0 0 352 352 -352

8 kavels Beukbergen bestratingen 2014 u 0 0 70 70 -70

Programma 13 Wonen 70 0 3.335 3.335 -3.265

MPD-Digitalisering post (4 jr) 2012 u 50 0 0 0 50

Infrastructuur en servicelaag (4 jr) 2012 u 670 617 19 636 34

HNW-Aanschaf laptops (3 jr) 2013 u 200 18 -18 0 200

GIV-Geo-Informatie centr beheren (5 jr) 2012 u 39 22 0 22 17

HNW-Inrichting werkplek (4 jr) 2013 u 150 119 30 149 1

BGT verv. Tech. Beheerspakketten (5jr) 2013 u 90 0 0 0 90

Bovenloopkraan (Staat C-II 2003) 2004 u 16 0 0 0 16

Glasvezel begraafplaats 2014 u 0 0 92 92 -92

Programma 15 College en middelen 1.214 776 123 899 316

Totaal 6.543 3.122 6.310 9.432 -2.919
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Toelichtingen investeringen die in 2014 zijn afgerond

p Programma 4 Verkeer en vervoer
BOR 1e en 2e fase station Driebergen-Zeist 
De kredieten voor de 1e en 2e fase zijn in 2014 afgewikkeld en kunnen nu zonder 
overschrijding worden afgesloten.

p Programma 6 Onderwijs
BBS Damiaan Graaf Lodewijklaan nieuwbouw en verbouwingskrediet
Voorbereidingen zijn afgerond en uiteindelijk resteert een klein negatief verschil van 
€ 600.

BVO Montessori Herman Jordan uitbreiding en inrichting
De totale kosten voor uitbreiding en inrichting vielen binnen het beschikbare budget. 
De verdeling tussen de uitbreiding en de inrichting is in overleg met de gemeente 
aangepast. 

BBS Griffel vervanging Dakbedekking
De oorspronkelijke offerte van het schoolbestuur was hoger dan de definitieve 
aanneemsom.

Gymlokalen en sporthal Verduurzaming
De werkzaamheden voor de verduurzaming van negen sportaccommodaties zijn 
succesvol afgesloten met een kleine overschrijding per accommodatie. Totaal komt 
de overschrijding neer op een bedrag van € 52.000. Deze overschrijding is ontstaan 
omdat er niet voldoende rekening is gehouden met de kostprijsverhogende btw, als 
gevolg van het onderwijsgebruik van de accommodaties.

p Programma 12 Ruimtelijke ordening
Stationsgebied Driebergen-Zeist (zelfregulerende project)
De kosten zijn tot de raming van € 30.000 onttrokken aan de reserve Zelfregulerende 
projecten. Daardoor kan het krediet nu worden afgesloten.

p Programma 13 Wonen
Vervangen woonwagen 72
Geplande vervangingsinvestering van een woonwagen gaat niet door vanwege 
overgang naar vaste woning. 

Kavels Beukbergen grond / bergingen / bestratingen
Dit jaar zijn de eerste 48 huurstandplaatsen op Beukbergen gereedgekomen. Bij 
afsluiting van het boekjaar 2014 zijn deze, met een waarde van ca. € 3,3 miljoen, 
van de grondexploitatie Beukbergen (onderhanden werk) overgebracht naar de 
balanspost gereedgekomen product (vaste activa).
Dit is een administratieve overdracht die op de balans normaliter niet wordt begroot. 
De kredietvotatie heeft plaatsgevonden in het project (grondexploitatie). Bij de 
behandeling van de jaarrekening 2014 zal aan de raad worden verzocht deze 
kredietvotatie binnen het project nu ook van toepassing te verklaren voor deze vaste 
activa.
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p Programma 15 College en middelen
MPD-Digitalisering post (4 jr) / HNW-Aanschaf laptops (3 jr) / HNW-Inrichting 
werkplek (4 jr)
Investeringen met looptijden van 3 en 4 jaar hoeven niet geactiveerd te worden. Deze 
kredieten kunnen daarom vervallen. 

Glasvezel begraafplaats / Infrastructuur en servicelaag (4 jr) / GIV-
Geo-Informatie centraal beheren (5 jr) / BGT vervanging technische 
beheerspakketten (5jr)
Vanuit investeringen uit voorgaande jaren en investeringen in 2014 voor ICT zijn 
er kapitaallasten (€ 661.000) gedekt uit de egalisatiereserve voor ICT. In 2014 is 
er o.m. glasvezel gelegd tussen het gemeentehuis en de begraafplaats en is de 
laatste termijn betaald voor de inrichting van de nieuwe kantoorwerkplekken. Bij 
de behandeling van de jaarrekening zal de kredietvotatie voor de aanleg van de 
glasvezel alsnog aan de raad worden voorgelegd.

Bovenloopkraan (Staat C-II 2003)
Krediet werd doorgeschoven in verband met toekomst Gemeentewerf. Inmiddels 
worden werkzaamheden waarvoor een bovenloopkraan nodig is, grotendeels extern 
gedaan. Het krediet kan hierdoor vervallen. 
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Vaststellingsbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist verklaren dat vorenstaande 
jaarrekening inclusief het jaarverslag als bedoeld in art. 197 lid 2 Gemeentewet op  
7-7-2015 is overlegd aan de raad en tegelijk algemeen verkrijgbaar is gesteld.

    Zeist,

    Burgemeester en wethouders voornoemd,

    , burgemeester

    , secretaris

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zeist in de openbare vergadering 
van

    , voorzitter

    , griffier
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Bijlage 1 
Kerngegevens

In onderstaande tabel wordt een aantal kerngegevens benoemd. Deze gegevens 
geven een beeld van de omvang van het gemeentelijk takenpakket. Een aantal van 
deze gegevens wisselt regelmatig (bijvoorbeeld inwoneraantal).
Deze bijlage is bedoeld als ordegrootte, voor exacte statistische gegevens is deze 
bijlage niet bedoeld.

Kerngegevens Jaarrekening 2014 (peildatum 31/12/2014)

Sociale structuur

Aantal inwoners

< 20 jaar 14.651

20 t/m 64 jaar 34.569

65 jaar en ouder 12.030

waarvan 75 – 85 jaar 3.850

Totaal aantal inwoners 61.250

Aantal personen dat een periodieke uitkering ontvangt

WWB *) 1.024

IOAW *) 39

IOAZ *) 3

Totaal aantal personen met een periodieke uitkering 936

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente Zeist in hectare 4.851

Waarvan bebouwing 278

Waarvan binnenwater 14

Aantal Woningen

Woonruimten 32.519

Bron: 
Specificatie overzicht Algemene uitkering Ministerie van Binnenlandse Zaken 
d.d. 21 november 2014. Op basis van deze gegevens wordt de omvang van het 
Gemeentefonds voor 2014 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
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Bijlage 2 
Begrippenlijst

Onderstaand is een lijst opgenomen van begrippen die gehanteerd zijn in deze 
jaarstukken. 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.

p 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 
periode afgeschreven, daarmee komen de kosten van de investering geleidelijk in de 
exploitatielasten van de gemeente terecht.

p 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.

p 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.

p Afvalstoffenheffing
Belasting die van de bewoners wordt geheven voor de dekking van de kosten van het 
ophalen en verwerken van afval.

p 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.

p Algemene reserve
Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. 
De algemene reserve is (meestal voor een te bepalen deel) onderdeel van de 
weerstandscapaciteit.
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p Algemene uitkering
Rijksuitkering aan de gemeenten uit het Gemeentefonds, verdeeld via 
verdeelmaatstaven.

p Apparaatskosten
Kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten 
functioneren.

p 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.

p 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). 

p 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.

p 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).

p Baten, incidentele
Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar 
vaststaan.

p Baten, structurele
Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meer jaren, in ieder geval 
meer dan drie jaar, vast liggen.

p 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.

p 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.
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p 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.

p Begrotingsevenwicht
Geraamde baten en lasten in de begroting zijn gelijk; het begrotingssaldo 
(gerealiseerd resultaat na bestemming van reserves) is nul.

p Begrotingssaldo
Het verschil tussen de baten en de lasten in de begroting.

p Begrotingswijziging
Besluit van de Raad tot wijziging van de begroting per programma.

p Begrotingswijziging, technische
Wijziging van de begroting op administratieve gronden zonder politieke impact.

p 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.

p Belasting
Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven aan de overheid waar 
tegenover geen rechtstreekse individuele prestatie van de overheid staat.

p Belastingcapaciteit
Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren.

p Belastingcapaciteit, onbenutte
Het verschil tussen het maximum aan belastingen dat geheven kan worden en de 
feitelijke (begrote) belastingopbrengst.

p Belastingverordening
Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten.

p Bestaand beleid
Beleid waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden.

p 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 
is niet vrij aanwendbaar. Dit is het geval als sprake is van ‘dekkingsreserves’ of andere 
reeds bestaande verplichtingen. 
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p 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.

p Boekwaarde
De waarde waartegen activa en ook wel passiva op de balans zijn opgenomen.

p 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.

p BTW-compensatiefonds
Rijksfonds waar de gemeenten de door hen betaalde btw over de gemeentelijke 
taken kunnen terugvorderen.

p 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.

p Cofinanciering
Overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven afspraken maken over de 
gezamenlijke financiering van een investering.

p Collegeprogramma
Uitvoeringsplan van het College voor het beleid gedurende de zittingsperiode.

p Dekking
Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven op welke wijze nieuwe lasten 
door baten worden afgedekt.

p Dekkingsmiddelen
Middelen die worden aangewend om de lasten in de begroting op te vangen.

p 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.

p Doelmatigheid
Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van 
middelen. Doelmatigheid wordt ook wel efficiëntie genoemd.

p 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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p Doeluitkering
Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf 
bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is specifieke uitkering.

p 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.

p 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, bestendigt.

p Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerd resultaat (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.

p Exploitatie
De bedrijfseconomische baten en lasten van alle gemeentelijke taken die tot 
uitdrukking komen in de begroting, de meerjarenraming en de jaarrekening.

p 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.

p 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 
informatievoorziening. 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.

p 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.
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p 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).

p 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.

p 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 is momenteel gekoppeld aan de 
jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (samen de trap op, 
samen de trap af).

p Heffingen
Belastingen en retributies.

p Indexeren
Aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering als gevolg van inflatie.

p Integrale afweging
Dit betekent dat de besluitvorming het totale beleid / alle baten en lasten betreft, 
niet alleen een specifiek voorstel.

p Investering
Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere 
jaren uitstrekt.

p Kasgeldlimiet
Een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van 
het openbare lichaam bij aanvang van het jaar.

p Kwijtschelding
Opheffen van de invordering van bijvoorbeeld een gemeentelijke belasting, omdat de 
belastingplichtige voldoet aan de kwijtscheldingsregels die de Raad vastgesteld heeft.

p 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.
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p 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.

p Onttrekkingen
Beschikken over de reserves ten gunste van de exploitatie / het resultaat.

p 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.

p 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.

p 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 aspecten die belangrijk zijn: financieel, politiek of 
anderszins. De verplichte paragrafen zijn (in alfabetische volgorde):
• Paragraaf bedrijfsvoering
• Paragraaf financiering
• Paragraaf grondbeleid
• Paragraaf lokale heffingen
• Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
• Paragraaf verbonden partijen
• Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

p Passiva
Vermogensbestanddelen: eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen 
(voorzieningen en schulden).
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p Planning- en controlcyclus
Voorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting, de tussentijdse rapportages 
en de verantwoording erover in jaarverslag en jaarrekening.

p 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).

p Programma
Een samenhangend geheel van activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken 
van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren 
gekoppeld zijn.

p Rechtmatigheid
Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook 
begrepen zijn de gemeentelijke verordeningen, raads- en collegebesluiten.

p 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.

p Renteomslag
Een berekeningsmethodiek waarbij de totale netto rentekosten van zowel de 
vreemde als de eigen financieringsmiddelen worden omgeslagen over de totale 
investeringen.

p 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.

p Reserves
Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van 
overschotten of planmatig zijn bestemd.

p Reserve, egalisatie-
Reserve waarmee ongewenste schommelingen (in tarieven of lasten) kunnen worden 
opgevangen, bij bijvoorbeeld rioolheffingen.

p Resultaat
Saldo van baten en lasten in de begroting of de jaarrekening.
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p  Resultaat gerealiseerd (vroeger: resultaat na bestemmen), ook wel 
‘financieel resultaat’ 

Het saldo van baten en lasten plus de toevoegingen aan de reserves minus de 
onttrekkingen aan de reserves.

p Rioolheffingen
Heffing die van de gebruikers wordt geheven ter dekking van de kosten van het 
rioolbeheer.

p Risico’s
Kans op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang.

p 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.

p  Saldo van baten en lasten (vroeger: resultaat voor bestemmen), ook wel 
‘exploitatieresultaat’ 

Saldo van baten en lasten van de programma’s, de algemene dekkingsmiddelen 
en onvoorzien bij de begroting. Bij de jaarrekening hetzelfde, maar dan zonder 
onvoorzien.

p Specifieke uitkeringen
Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf 
bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is doeluitkering.

p 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.

p 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.

p 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.
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p Vaste schuld
Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar.

p 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 per se 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.

p Verordeningen
Algemene regels, vastgesteld door de Raad.

p 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.

p Verordening artikel 213
Gemeentelijke verordening waarin de gemeente de controle op het financiële beheer 
en de financiële organisatie door de accountant regelt.

p 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.

p Verplichtingen
Door opdrachtverstrekking ontstaat voor de gemeente de verplichting tot betaling 
op enig moment.

p Voorjaarsnota
Tussentijds financieel overzicht van de lopende begroting dat gebruikt wordt als 
uitgangspunt voor de komende begroting en de raming van de drie daarop volgende 
jaren.

p 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.

p 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.
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p 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.

p 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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