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Inleiding en leeswijzer

Dit is de Begroting voor 2015 Deel 1. In dit deel worden per programma de vragen 
‘Wat willen we bereiken?’, ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ en ‘Wat gaat dit kosten?’ 
beantwoord. Verdere specificaties, van onder andere de financiële gegevens, zijn 
opgenomen in Deel 2. Beide delen vormen samen de Begroting 2015.

Bij beantwoording van de bovengenoemde drie ‘W-vragen’ is het coalitieakkoord 
2014-2018 ‘Samen kansen pakken!’ van VVD, D66, Seyst.nu en het CDA het uitgangs-
punt geweest. 

De hoofdthema’s van dit akkoord zijn:

• Financieel gezond
Werken aan een gezonde financiële positie, een efficiënte organisatie, een 
betrouwbare overheid en een veilige en schone stad met verantwoorde 
gemeentelijke lasten.

•  Duurzaam
Werken aan een duurzame samenleving, verduurzaming eigen vastgoed, duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en goede bereikbaarheid en versterking van de 
kwaliteit van groen en water.

• Participatie
Werken aan het creëren van een netwerkorganisatie door korte lijnen tussen 
inwoners, ondernemers en de gemeente en aan het versterken van de rol van de 
burgers.

Daarnaast is een nieuwe paragraaf Decentralisaties opgenomen in Deel 2 van de 
begroting om inzicht te geven in waar de onderdelen van de decentralisaties zijn 
terug te vinden in de (meerjaren-)begroting. Ook bevat deze paragraaf een totaal 
overzicht van de begrote besteding van de integratieuitkering sociaal domein. De 
beleidsteksten over de decentralisaties staan vermeld onder de programma’s (Deel 1) 
waaronder de beleidsterreinen vallen. Voor participatie is dat programma 9 en voor 
jeugdzorg en Wmo is dat programma 10. 

Zeist kent sinds 2009 één begroting waarin zowel de programmabegroting als de 
productbegroting is opgenomen. De programmabegroting stelt de kaders. De Raad 
wijst hierin per programma middelen aan waarmee het College de activiteiten moet 
uitvoeren. Het College gebruikt de productbegroting om te sturen op de uitvoering 
van het vastgestelde beleid.

De cijfers in deze begroting zijn gebaseerd op al vastgesteld beleid.
In het raadsvoorstel Begroting 2015 worden enkele voorstellen met financiële 
consequenties voor de begroting aan de raad voorgelegd. Na instemming door de 
raad worden deze effecten via een begrotingswijziging in de cijfers verwerkt.
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Leeswijzer

Dit is een interactieve pdf, waarin de volgende symbolen worden gebruikt:

In hoofdstuk 1 wordt een samenvatting gegeven ‘2015 in Vogelvlucht’.
In hoofdstuk 2 worden de programma’s 1 t/m 16 behandeld.
Hoofdstuk 3 betreft de budgetautorisatie en hoofdstuk 4 het vaststellingsbesluit.

Duurzaam Zeist 
Blader door items over duurzaam Zeist 

Participatie
Blader door voorbeelden van participatie

Verwijzing naar ander programma

Link terug naar de inhoudsopgave
inhoud
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Hoofdstuk 1
2015 in 
vogelvlucht



6

inhoud

Begroting 2015 gemeente Zeist   p   2015 in vogelvlucht

2015 in vogelvlucht

Kansen pakken in 2015!

Voor u ligt de eerste begroting van ons nieuwe college van VVD, D66, Seyst.nu 
en CDA. Met deze begroting willen we de basis leggen om samen met inwoners, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden kansen te pakken. We 
willen kansen pakken om ervoor te zorgen dat we het groene karakter behouden, 
het centrum laten bruisen, het verkeer veiliger maken en het energieverbruik 
terugdringen. We willen het mogelijk maken dat iedereen goed kan wonen, 
de veiligheid vergroten en overlast terugdringen. Sport en bewegen willen we 
stimuleren. We nemen in 2015 verantwoordelijkheid voor de nieuwe taken die we 
krijgen. We nemen de zorg voor onze jeugd, langdurig zieken, ouderen en mensen 
met onvoldoende inkomen op ons. Het gaat om mensen voor wie we willen 
zorgen en die wij willen helpen weer optimaal mee te kunnen doen in de Zeister 
samenleving. 

p Samen werken aan een mooier Zeist
Al deze ambities willen we samen met onze inwoners realiseren. De Zeister samen-
leving is een haast onuitputtelijke bron van kwaliteiten, kennis en kracht. Het is 
een potentieel waar we meer gebruik van moeten én willen maken door op een 
gelijkwaardige manier samen te werken met inwoners, maatschappelijke organisaties 
en bedrijven.
Het is ons uitgangspunt dat er breed maatschappelijk draagvlak is voor de besluiten 
die we nemen. De afgelopen tijd hebben mensen daarom al uitgebreid mee kunnen 
praten over de toekomst van ons centrum. Ook zijn mensen geconsulteerd over 
zaken als het betaald parkeren. In 2015 krijgen de uitkomsten van de gesprekken 
hun beslag. Zo komt er een programma voor de toekomst van het centrum. We 
installeren een nieuw modern betaalsysteem voor parkeren en we plannen een proef 
met achteraf betaald parkeren zonder slagboom. Op verzoek van inwoners gaan we 
met mensen in gesprek om te kijken of aanpassing van de parkeerrayons nodig is. 
We gaan in beeld brengen hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren. Ook hier is de 
inwoner het uitgangspunt. Door het houden van een belevingsonderzoek kijken we 
wat de wensen zijn. We willen mensen niet alleen laten meepraten, maar ook laten 
meedoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld al bij het onderhoud van de openbare ruimte. 
Het is de bedoeling dat het komende jaar steeds meer mensen zelf een deel van de 
openbare ruimte gaan onderhouden. 

p We werken aan goede zorg voor onze jeugd, langdurig zieken en ouderen 
De gemeenten, dus ook Zeist, worden op 1 januari 2015 verantwoordelijk voor allerlei 
zorgtaken. Het wordt een overgangsjaar waarin we veel zullen leren en ontdekken. 
We hebben de benodigde voorbereidingen getroffen en zijn overtuigd van onze 
visie. We zetten in op preventie, innovatie en het stroomlijnen van de uitvoering. 
Medicalisering gaan we tegen en regeldruk verminderen we. Zorg organiseren we 
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dichterbij mensen en we streven ernaar dat mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. 
We vinden dat mensen in eerste instantie zelf of met hun omgeving naar oplossingen 
moeten zoeken als ze iets willen organiseren, tegen een probleem aanlopen of zorg 
nodig hebben. Pas als mensen er met elkaar niet uitkomen, of als de zorg dusdanig 
specialistisch is dat mensen het niet in hun eigen omgeving kunnen oplossen, kijken 
we naar wat wij als gemeente via vrijwilligers, professionele organisaties of subsidies 
kunnen doen. Voor mensen die er niet zelf uitkomen, is er natuurlijk een vangnet. 

p We werken aan werk voor iedereen
Van bijstandsgerechtigden verwachten we vanaf het komende jaar een tegen-
prestatie. Deze tegenprestatie heeft tot doel er voor te zorgen dat mensen meer 
meedoen in de samenleving. We richten ons hierbij vooral op de grote groep 
mensen die ‘relatief’ gemakkelijk naar werk is toe te leiden. Daarnaast zetten we 
meer in op handhaving en gaan we het instrument loonkostensubsidie actiever 
inzetten om arbeidsgehandicapten aan een (garantie)baan te helpen. We werken 
aan een nieuw minimabeleid waarbij het toeleiden naar werk centraal komt te staan. 
Jeugdwerkloosheid gaan we tegen door jongeren te helpen zich te kwalificeren voor 
de arbeidsmarkt. Jongeren in kwetsbare posities begeleiden we naar werk. 

p We werken aan gezonde financiën
Om de nieuwe zorgtaken uit te kunnen voeren stijgt de omvang van de begroting 
fors. Zeist heeft in 2014 een begroting van 132,3 miljoen euro. In 2015 stijgt deze 
naar 155,0 miljoen euro. De stijgende omvang van de begroting betekent echter niet 
dat Zeist niet te maken heeft met serieuze bezuinigingen. Wij ontvangen in 2015 
minder geld van het Rijk om het huidige takenpakket uit te voeren. Daarnaast is het 
budget dat wij krijgen voor het uitvoeren van de nieuwe taken, flink kleiner dan het 
budget dat de overheden die deze taken nu uitvoeren, op dit moment krijgen. Uit het 
meerjarenperspectief blijkt dat de financiële positie van Zeist naar verwachting ook 
op langere termijn onder druk blijft staan.

Begrotingssaldo 2015-2018 (bedragen x € 1.000)
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Zeist heeft een traditie van gezonde financiën en we willen deze traditie ook in de 
toekomst voortzetten. Dit betekent dat we in 2015 reëel begroten met de insteek 
kwalitatief het budget op orde. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2014 middels het 
LEAN-proces opgestart. Mocht blijken dat aanvullende bezuinigingen noodzakelijk 
zijn in de jaren na 2015, dan zullen we de Zeister samenleving betrekken bij het 
maken van keuzes. 

Zeist krijgt vanaf 2015 een apart budget van het Rijk om de nieuwe taken in de zorg 
uit te voeren. Wij gaan ervan uit dat dit budget voldoende is om deze taken goed te 
kunnen doen. Mochten we in de loop van het jaar merken dat dit toch niet lukt, dan 
financieren wij het tekort in 2015 met de ‘reserve decentralisaties’. Als het budget op 
langere termijn ontoereikend blijkt te zijn, dan stellen we het beleid bij.   
Onze ambities, de nieuwe taken in de zorg in combinatie met de bezuinigingen 
maken dat we voor een flinke uitdaging staan. We zetten hier graag samen de 
schouders onder met de Zeistenaren, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
In deze begroting geven wij aan wat wij als gemeente willen gaan doen, hoe we 
het aan willen pakken en hoe we dit alles financieren. Wij zien 2015 met optimisme 
tegemoet en zijn ervan overtuigd dat we de uitdagingen waarvoor we staan, tot een 
goed einde brengen. We kijken ernaar uit hier samen met u aan te werken, zodat we 
de kansen die zich zullen voordoen, pakken. 
 
Het college van burgemeester en wethouders 
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2.1  Programma 1
Openbare orde en veiligheid

2.1.1 Wat willen we bereiken?

p Veilig zijn en veilig voelen in Zeist
In 2015 blijven we inzetten op de doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan 
IVP 2013-2015. De hoofddoelen uit dit plan zijn het terugbrengen van het aantal 
misdrijven van 4.358 in 2011 naar 3.922 (-10%) en het laten afnemen van het gevoel 
van onveiligheid in de eigen buurt van 20% naar 10% (-50%). 

Om deze doelstellingen te behalen hanteren we de volgende speerpunten:
•	 beperking van overlast en criminaliteit door jeugdgroepen
•	 vermindering van de woninginbraken
•	 aanpak geweld en overlast horeca
•	 professionalisering crisisbeheersing 
•	 vergroting van de brandveiligheid

Voor de uitvoering stellen we jaarlijks een uitvoeringsplan op dat in het najaar 
wordt vastgesteld. Als gemeente voeren we hierop de regie en stemmen we nauw 
af met onze veiligheidspartners: maatschappelijke organisaties, politie, brandweer 
(VRU), Openbaar Ministerie, MeanderOmnium, woningcorporaties, ondernemers 
en natuurlijk ook met onze inwoners zelf. De belangrijkste elementen uit het 
uitvoeringsplan 2015 worden in dit hoofdstuk vermeld. Daarnaast zal in 2015 een 
nieuw Integraal Veiligheidsplan voor 2016-2019 worden opgesteld met nieuwe 
meerjarendoelen.

De decentralisatie van het sociale domein naar gemeenten, gecombineerd met 
bezuinigingen op dit sociale domein en bij Justitie (Openbaar Ministerie en 
gevangeniswezen) zijn niet voorzien bij het opstellen van het IVP. De gevolgen 
hiervan zullen in 2015 steeds meer zichtbaar worden. Wat de effecten zijn op het 
behalen van de doelstellingen kunnen we nu nog niet overzien. 

p Werkwijze
Om de veiligheid te verbeteren vliegen we de problematiek aan volgens de volgende 
uitgangspunten:
1. De praktijk staat centraal 

We richten ons op de behoeften van onze inwoners en doen datgene wat 
betekenis heeft voor de samenleving. We richten ons handelen op (zichtbare) 
effecten.

2. Analyseer het verschijnsel  
We analyseren de wereld achter de cijfers. We kijken bijvoorbeeld op welke 
plaatsen en wanneer wordt ingebroken. We brengen in kaart wie slachtoffer en wie 
de vermoedelijke daders zijn. Vervolgens stemmen we onze interventies hierop af 
om zoveel mogelijk effect te bereiken. 
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3. Prestatie in zicht 
We maken de prestatie inzichtelijk. Zichtbare prestatie verbindt, nodigt uit en biedt 
perspectief. 

4. Ieders bijdrage (h)erkennen  
We eren, wie ere toekomt. Het is belangrijk successen te communiceren. Dat maakt 
het werk zichtbaar en dat motiveert en stimuleert. Ook spreken we mensen aan op 
hun verantwoordelijkheid.

5. Burgerkracht benutten 
Belangrijke partners zitten in de samenleving. Er lopen in Zeist bij wijze van 
spreken 60.000 veiligheidsmedewerkers op straat. We maken gebruik van de kracht 
én expertise van de samenleving. Zo zetten we in op buurtpreventieprojecten en 
bouwen we het project Waaks uit. 

6. Wijkgerichte aanpak 
Elke wijk is anders; andere problemen en andere mogelijkheden. Dit vraagt van elk 
wijkteam een andere aanpak. Door te kiezen voor een wijkgerichte aanpak komen 
leefbaarheid en veiligheid nadrukkelijker in elkaars verlengde te liggen. 

Wijkteam Den Dolder. 

De gemeente Zeist werkt 

samen met de woning-

corporaties, de politie en 

het welzijnswerk om de 

leefbaarheid in de wijken te 

vergroten: het Wijkgericht 

Werken. Elk wijk heeft een 

eigen wijkteam met een 

wijkmanager.

2.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De inzet in 2015 wordt uitgebreid beschreven in het uitvoeringsplan. In deze 
paragraaf gaan we in op een aantal aandachtspunten die hierin worden opgenomen. 
In het uitvoeringsplan zal in elk geval aandacht zijn voor de speerpunten uit het IVP 
en het betrekken van inwoners en organisaties bij het verbeteren van de veiligheid. 
De samenwerking met de gemeente Bunnik op het terrein van veiligheid zetten we 
voort.

lees meer over 
participatie

lees meer over 
participatie
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p Overlast jeugdgroepen
We pakken de problematiek aan met een mix van repressie en preventie (waaronder 
zorg). Wij zetten de groepsaanpak samen met politie en jongerenwerk voort. In de 
eerste helft van 2015 richten we ons in principe op de overlast gevende groep bij 
de voetbalkooi nabij de knik in de L-flat en twee hinderlijke groepen, te weten de 
Bethaniëpleingroep/Jumbogroep en de Kerckeboschgroep. Als de problematiek 
verandert, kan dat natuurlijk aanleiding zijn de focus bij te stellen. 

Om meer grip te krijgen op het ontstaan van probleemgroepen voeren we het 
onderzoeksproject ‘Aan de voorkant’ uit. De focus van het project is het ontstaan van 
problematische jeugdgroepen te voorkomen. We brengen in beeld welke preventieve 
maatregelen aan de voorkant worden genomen, wat het effect daarvan is en hoe we 
de aanpak verder kunnen verbeteren. 

p Woninginbraken
De huidige aanpak werpt zijn vruchten af. Wij gaan daarom door met de 
persoonsgerichte aanpak. 

p Horeca
We zorgen voor een veilige en integere horeca door de boa’s intensief te laten 
controleren op de naleving van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Bij het 
schenken van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar treden we handhavend 
op. Op verzoek van alcoholverstrekkers maken we een uitvoeringskader dat meer 
duidelijkheid moet bieden over de toepassing van de DHW. Er komt een nieuwe 
paracommerciële verordening waarmee we oneerlijke concurrentie tegengaan. De 
Wet Bibob (wet met het oog op het bevorderen van de integriteit van ondernemers 
van met name horecaeigenaren) blijven we scherp toepassen om te voorkomen dat 
we criminele activiteiten faciliteren. Naar aanleiding van signalen uit de samenleving 
verkennen we of er op lange(re) termijn aanpassingen noodzakelijk zijn voor de 
inrichting van de 1e en 2e Dorpsstraat. 

p Crisisbeheersing
In 2014 is het Handboek Bevolkingszorg – Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 
vastgesteld. Het nieuwe handboek is sinds mei 2014 van kracht en is in 2015 volledig 
geïmplementeerd. Het belangrijkste element is dat een aantal cruciale functies op 
hard regionaal piket staat. Daardoor beschikt de gemeente voor deze functies altijd 
over volledig opgeleide en getrainde mensen uit de regio.
Naast de regionale piketfuncties staat de lokale adviseur crisiscommunicatie 24/7 
paraat, zodat de regionale piketfuncties met deze functionaris kunnen overleggen 
en zo altijd over lokale kennis beschikken. Deze functie wordt vervuld door zes 
communicatieadviseurs van Zeist en één communicatieadviseur van de gemeente 
Bunnik. Door de kracht van de regio te benutten en te combineren met onze lokale 
expertise, zorgen we voor een efficiënte en effectieve gemeentelijke crisisorganisatie. 
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p Brandveiligheid
Brandweerzorg is een wettelijk taak van de VRU. De VRU wil in 2015 meer aandacht 
besteden aan preventie. Zo richt de VRU een apart team op dat zich richt op 
preventieve maatregelen. Er komt een onderzoek naar de veiligheid van zelfstandig 
wonende ouderen. In de nieuwe catalogus biedt de VRU een overzicht van alle 
producten die gericht zijn op preventie en die door de gemeente kunnen worden 
afgenomen. Welke producten Zeist afneemt, geven we aan in het uitvoeringsplan 
2015. 

p Inspelen op initiatieven
Inwoners en ondernemers pakken samen met gemeente, politie en brandweer de 
veiligheid in de directe omgeving aan. Het gaat om de veiligheid in de brede zin 
van het woord, variërend van verkeersveiligheid tot het vergroten van het gevoel 
van veiligheid (verlichting, rondhangende jongerengroepen) tot het verbeteren 
van de brandveiligheid en het voorkomen van inbraken. Zo is op bedrijventerrein 
Fornhese het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Dit keurmerk krijg je wanneer 
ondernemers, politie, brandweer en gemeente gezamenlijk een maatregelenpakket 
hebben opgesteld om de veiligheid te verbeteren en zich hebben gecommitteerd 
aan de uitvoering van dit pakket. Ook ondernemers op bedrijventerrein Zeist West 
zijn voornemens de handen ineen te slaan om de veiligheid i te vergroten. We willen 
hier in 2015 verdere stappen in zetten. In het centrum zetten buurtbewoners zich 
in het kader van buurtpreventie in voor de leefbaarheid. Zij houden toezicht in een 
groot deel van het centrum waaronder parkeergarages.

Buurtbewoners 

houden toezicht 

in een groot deel 

van het centrum, 

waaronder 

parkeergarages.

lees meer over 
participatie
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2.1.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014  
begroting

2015  
begroting

2016
begroting

2017  
begroting

2018  
begroting

1.1 Brandweer en 
rampenbeheersing

L 4.507 4.624 4.687 4.685 4.677 4.675

B 25 36 36 36 36 36

S -4.482 -4.588 -4.651 -4.649 -4.641 -4.639

1.2 Openbare orde en 
veiligheid

L 1.425 1.381 1.105 1.103 1.103 1.101

B 4 0 0 0 0 0

S -1.421 -1.381 -1.105 -1.103 -1.103 -1.101

Programma Openbare orde  
en veiligheid

L 5.932 6.005 5.792 5.788 5.780 5.776

B 29 36 36 36 36 36

S -5.903 -5.969 -5.756 -5.752 -5.744 -5.740

p Toelichting op de budgetten
De toenemende lasten bij het product Brandweer en rampenbeheersing (1.1) hebben 
te maken met indexering ten behoeve van prijs- en loonniveau.
Bij het product Openbare orde en veiligheid (1.2) worden de hogere lasten in 2014 
veroorzaakt door incidentele gelden voor het veiligheidsplan. 
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2.2  Programma 2
Burgerrelaties

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Ons doel is om samen met de burgers van Zeist een leefbare samenleving te creëren, 
waarbij nabijheid, kracht en vertrouwen de uitgangspunten zijn. We streven naar 
een open communicatie op basis van gelijkwaardigheid. Wij werken niet alleen vóór 
de Zeistenaren, maar samen mét de Zeistenaren.

p Nabijheid, kracht en vertrouwen
Wij zijn op diverse manieren nabij. Via de klassieke kanalen zoals het loket, de post 
en de telefoon, maar ook via internet en social media (Twitter/Facebook) zijn wij 
bereikbaar. De burger kan de manier kiezen die het beste bij hem of haar past. Ook 
zijn we fysiek nabij via onder andere de wijkmanagers en de Wmo-consulenten, 
die dagelijks in de wijken aanwezig zijn. In 2015 wordt dit aangevuld met de 
Wmo- en jeugdteams in de wijk. In het bijzonder zetten we de deuren van het 
gemeentehuis open voor onze inwoners en faciliteren we dat nieuwe ontmoetingen 
en verbindingen bij ons kunnen ontstaan.

Wij werken samen met de burgers van Zeist, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder 
en Huis ter Heide. Voor ideeën, plannen, maar ook voor opbouwende kritiek en 
verbeterpunten staan wij open. Wij zien de input van duizenden Zeistenaren als een 
krachtige impuls om de samenleving en onze eigen dienstverlening te verbeteren.

2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

p Ontmoeting
We staan als gemeente midden in de samenleving. De burgers van Zeist staan 
centraal en dat moet zichtbaar en merkbaar zijn op diverse manieren. Heel concreet 
willen we dat de hal van het nieuwe gemeentehuis een ontmoetingsplek is. Daarom 
gaan we in 2015 verder met het faciliteren van ontmoetingen in het gemeentehuis. 
Denk hierbij aan bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden van de muziekschool, 
het Groot Zeister dictee, de vrijwilligersmarkt van Via-Via en wisselende exposities. 
Hierdoor wordt het gemeentehuis steeds meer een echt huis van en voor de 
gemeente. 

Ook in onze dienstverlening staat de burger centraal. We zien dat er veel verandert, 
vooral rondom de zorgtaken die van het Rijk naar de gemeenten komen, en de 
verdergaande digitalisering van een groot aantal diensten. Dit heeft gevolgen voor 
onze dienstverlening en klantcontact. Zo ontstaan er nieuwe manieren waarop 
burgers met de gemeente in contact treden, zoals de vernieuwde Wmo-teams in de 
wijk en teams op het gebied van jeugdzorg. Daarnaast wordt vanuit de gedachte 
van regionale samenwerking gekeken naar hoe we onze dienstverlening beter en 
efficiënter kunnen organiseren. Bijvoorbeeld de uitbesteding van de administratieve 
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kant van de belastingen. We vinden dat de gemeente, ondanks deze ontwikkelingen, 
hét loket moet blijven waar burgers en ondernemers inhoudelijk terecht kunnen. We 
zijn geen doorverwijsloket, maar een waardevolle vraagbaak die dwarsverbanden ziet 
en legt in diensten, producten en mogelijkheden. Want als gemeente zijn en blijven 
wij eindverantwoordelijk voor de taken die we uitbesteden. Die verantwoordelijkheid 
moet ook in onze dienstverlening merkbaar zijn.

High tea tijdens 

de openingsweek. 

We willen dat 

de hal van het 

gemeentehuis een 

ontmoetingsplek is.

p Klantcontact
Het Klant Contact Centrum (KCC) blijft voor burgers die 14 030 bellen de toegangs-
poort tot de gemeente. In 80% van de gevallen kan een medewerker van het KCC de 
vragen direct beantwoorden. De vragen die niet door het KCC beantwoord kunnen 
worden, zetten we door naar een specialist. 

We werken in de publiekshal op afspraak. Burgers kunnen van tevoren een 
afspraak maken en hiermee vermijden we lange wachttijden. Dit blijft in 2015 ons 
uitgangspunt. Wel zien we dat er ook geregeld mensen zonder afspraak de hal 
binnen lopen. Die sturen we niet graag naar huis, maar we willen de mensen met 
een afspraak niet tekort doen. We zoeken naar de maximale flexibiliteit in onze 
dienstverlening om iedereen tevreden de deur uit te laten gaan. 
Om burgers nog beter van dienst te kunnen zijn, starten we in 2015 met de avond-
opstelling van het gemeentehuis en de balies van burgerzaken. We willen dan van 
maandag t/m donderdag tot 20.00 uur ’s avonds open zijn, zodat burgers na hun werk 
de tijd hebben om langs te komen. Ook andere bezoeken, zoals een bezoek aan het 
bouwloket, kunnen desgewenst op afspraak in die avonduren. 

We komen burgers die door ernstige beperkingen onmogelijk naar het gemeentehuis 
kunnen komen, letterlijk tegemoet. Als zij bijvoorbeeld een paspoort moeten 
verlengen, dan regelen we dat, in overleg met de zorginstelling, ter plaatse.

Voor een grote groep van onze inwoners is het nog makkelijker om helemaal niet naar 
het gemeentehuis te hoeven komen maar om digitaal de zaken te kunnen regelen. 
Ook daar wordt aan gewerkt. 



17

inhoud

Begroting 2015 gemeente Zeist   p   Burgerrelaties

p Website
Speerpunt voor 2015 is het vernieuwen van onze website. We maken de omslag van 
een website met heel veel zendinformatie vanuit de organisatie, naar een compacte 
en overzichtelijke site met informatie waar de burger om vraagt. We richten ons 
daarbij op wat de burger nodig heeft, ingericht op basis van statistieken van de 
huidige website. Hierdoor kunnen burgers veel sneller informatie en diensten 
vinden. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om de website beter te beheren 
met informatie die actueel is. De digitale dienstverlening willen we op deze manier 
verbeteren. De digitale formulieren willen we in het kader van de nieuwe website, 
verbeteren en zo compact mogelijk maken zonder overbodige vragen. 

p Gegevensuitwisseling en privacy
We werken steeds meer en intensiever samen met verschillende organisaties, 
bijvoorbeeld in het kader van jeugdzorg en Wmo. Voor burgers is het prettig als we 
informatie met hen delen, zodat mensen die bij diverse loketten langskomen, niet 
opnieuw hun verhaal moeten doen en dezelfde gegevens moeten verstrekken. En 
zodat dwarsverbanden kunnen worden gelegd met andere zaken waar die burger 
ook mee geholpen kan zijn, maar nog niet mee bekend is. We zien dat het delen 
van informatie met andere instanties ook een keerzijde heeft. We willen namelijk 
de privacy van onze burgers beschermen. Dit is een dilemma waar heel veel 
gemeenten en andere organisaties op dit moment een goede weg in proberen te 
vinden. Want we willen onze burgers goed van dienst zijn, maar aan uitwisseling 
van gegevens voor dit doel, kleven ook risico’s. Een stuk bewustwording van die 
kwetsbaarheid binnen de eigen organisatie is dan ook van groot belang. Dit is een 
belangrijk onderwerp waar we in 2015, vooral gezien de ontwikkelingen rondom de 
decentralisaties, over in gesprek gaan. 

p Burgerparticipatie
Geen gemeente zonder burgers. Niet alleen werkt de gemeente voor de burgers, 
maar ook steeds meer samen met de burgers. Inwoners participeren op tal van 
manieren bij beleidsontwikkeling, bij uitvoeringstrajecten en werken samen met de 
gemeente aan de leefbaarheid en veiligheid van hun wijk.

De gemeente is in 2009 begonnen met het interactief werken. In de vorige 
raadsperiode was dit een rode draad door het gehele coalitieakkoord. Een goed 
voorbeeld hiervan is de bezuinigingsdialoog in 2011.
Maar de wereld staat niet stil. Burgers en groepen nemen steeds vaker zelf het 
voortouw en komen met (soms zeer professionele) initiatieven. Soms moet je dit 
ondersteunen, soms moet je gewoon een stap terug doen en loslaten. Maar soms 
ook duidelijke kaders meegeven vanuit een breder belang. Op dit moment heeft nog 
geen enkele gemeente HET antwoord op deze ontwikkeling. 
De nieuwe coalitie heeft de ambitie om als gemeente mee te evolueren met deze 
ontwikkeling van burgerkracht. Hiervoor is niet één aanpak te vinden, maar is 
maatwerk nodig.
In 2014-2015 wordt een aanpak ontwikkeld om de lokale democratie verder te 
versterken (zie ook programma 14).

lees meer over 
participatie

zie ook  
programma 14
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In 2015 starten 

we met de avond-

openstelling van 

het gemeentehuis 

en de balies van 

burgerzaken.

Wijkgericht werken

Het doel van wijkgericht werken is dat de inwoners nog prettiger leven in hun buurt 
of wijk. Dit prettig leven vertaalt zich in de aspecten Schoon, Heel, Veilig en Sociaal. 
Deze leefbare wijk maken we niet als gemeente, maar samen met de partners 
(Woningcorporaties, Meander Omnium en de politie) en natuurlijk de inwoners zelf. 
Met name de inwoners weten het allerbeste wat er moet gebeuren. En als zij samen 
aan de slag gaan, bevordert dat bovendien de sociale cohesie en betrokkenheid in de 
wijk. Dit doen we met de volgende aanpak:
1. De praktijk staat centraal 

Wat we doen moet betekenis voor 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 hun 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, zoals bewoners, organisaties en 
ondernemers Maak gebruik van de kracht van de samenleving. 

Wijkmanagers spelen in deze aanpak een centrale rol. Zij zijn dagelijks in de wijk 
aanwezig, weten wat er speelt en zijn goed te vinden door de bewoners. Ze zijn de 
‘ogen en oren’ van de gemeente in de wijk. Door het vele netwerken, weten zij wat 
er in hun buurten speelt. Wijkwethouders zijn ambassadeur van de wijk(projecten) 
in o.a. het college. Gesignaleerde knelpunten worden door de slagkracht van de 
wijkmanager en de betrokkenheid van de wijkwethouder slagvaardig en integraal 
opgepakt. Ook wordt er proactief ingespeeld op de voorstellen en ideeën van de 
inwoners om de leefbaarheid te vergroten. 
De regierol en daarmee de slagkracht van de wijkmanagers wordt het komend jaar 
verder versterkt.

lees meer over 
participatie
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Elke wijk is anders. Elke wijk heeft daarom haar eigen specifieke problemen, 
behoeften en mogelijkheden en vereist daarom een aanpak op maat. Deze wordt de 
komende periode nader vormgegeven.

p Representatie
Wij vertegenwoordigen de gemeente bij vrolijke en droevige gebeurtenissen. 
Zeistenaren die 100 jaar worden of 60 jaar getrouwd zijn, kunnen als ze dat willen 
rekenen op een bezoek van de burgemeester of een van de wethouders. Wij 
bezoeken ook diverse organisaties die iets te vieren hebben, zoals een jubileum 
of een nieuw gebouw. Bij ernstige ongelukken, rampen of andere aangrijpende 
gebeurtenissen zijn wij er om, naast onze praktische taken, het medeleven dat er in 
de samenleving is, uit te dragen.

2.2.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013
realisatie

2014
begroting

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2.1 Burgerproducten L 1.421 1.674 1.162 1.427 1.489 1.484

B .200 1.350 1.407 1.414 1.414 1.414

S -221 -324 245 -13 -75 -70

2.2 Publieksvoorlichting  
en receptie

L 838 932 910 910 910 910

B 0 194 0 0 0 0

S -838 -738 -910 -910 -910 -910

2.3 Wijkgericht werken L 829 1.181 792 791 791 791

B 191 0 196 196 196 196

S -638 -1.181 -596 -595 -595 -595

Programma Burgerrelaties L 3.088 3.787 2.864 3.128 3.190 3.185

B 1.391 1.544 1.603 1.610 1.610 1.610

S -1.697 -2.243 -1.261 -1.518 -1.580 -1.575

p Toelichting op de budgetten
Bij het product Burgerproducten (2.1) veroorzaakt de terugbetaling in 2015 van het 
Nationale Uitvoeringsprogramma (i-NUP) een daling in de lasten. Verder fluctueert 
het product mee met de verkiezingen. 
Op product Publieksvoorlichting en receptie wordt de lichte daling veroorzaakt door 
lagere doorbelasting van uren contactkanalen door een strakkere centralisatie.
Bij het product Wijkgericht werken is de daling in 2015 te wijten aan het stoppen van 
de horizonfinanciering ten behoeve van buurtbemiddeling en flexbudget wijkgericht 
werken en wijkteams wat t/m 2014 toegekend was. 
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2.3  Programma 3
Fysieke leefomgeving

2.3.1 Wat willen we bereiken?

p Algemeen doel:
Het inrichten en in stand houden van een functionele openbare ruimte die bijdraagt 
aan de leefbaarheid van Zeist. Op een wijze die duurzaam is en waarbij de burger 
wordt betrokken bij de wijze van uitvoering.

p Subdoelstellingen:
•	 Een functionele en bruikbare openbare ruimte die schoon, heel en (technisch) 

veilig is. Hieronder valt het toezicht houden op het gebruik van de openbare 
ruimte als onderdeel van het integrale toezicht. Dit programma omvat niet het 
toezicht in het kader van openbare orde en veiligheid, verkeersveiligheid en milieu 
(dit toezicht valt respectievelijk onder programma 1, 4 en 11).

•	 Het onderhoud verrichten aan de gemeentelijke eigendommen in de openbare 
ruimte, inclusief de benodigde vervangingen. Vooral bij deze subdoelstelling 
worden de burgers betrokken om te komen tot aanpassingen die zoveel mogelijk 
aansluiten op de wensen van de burgers.

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

2.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

p Kwaliteit openbare ruimte
De gewenste kwaliteit van het onderhoud van de buitenruimte is bestuurlijk bepaald. 
Deze kwaliteit is vastgelegd als minimaal aanwezige kwaliteit in beeldbestekken. 
Het beheer van de openbare ruimte wordt in belangrijke mate uitgevoerd op 
basis van beeldbestekken. Dit geldt voor de onkruidbestrijding, straatreiniging, 
zwerfvuilverwijdering en onderhoud groen en bermen. In deze bestekken is vast-
gelegd wat de minimale kwaliteitseisen zijn waar het product aan moet voldoen. Via 
monitoring wordt gecontroleerd of de aannemer zijn taak volgens afspraak verricht. 
Het wegonderhoud vindt plaats op basis van het, via een inspectie verkregen, 
overzicht van de bestaande knelpunten. Als de lijst van te treffen maatregelen is 
opgesteld, wordt getoetst in hoeverre hier straten of straatgedeelten bij zijn waar 
ook maatschappelijke behoefte tot wijziging van de inrichting bestaat, zodat deze 
gelijktijdig kan worden opgepakt. Over de werkzaamheden of mogelijkheden tot 
aanpassing van de openbare ruimte wordt de burger actief geïnformeerd (via brieven, 
de website, bijeenkomsten, ‘RondZeist’). 

zie ook  
programma 1

zie ook  
programma 4

zie ook  
programma 11
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p Groenbeheer
Ook in 2015 is ecologisch groenbeheer een speerpunt. Hierbij houden we binnen 
het beheer aandacht voor de biodiversiteit, zowel qua fauna (zoals mierenkolonies, 
paddentrek, boommarter, hazelworm, maar ook de eikenprocessierups en de 
spintkevers), als qua flora waarbij de bermen afhankelijk van hun specifieke 
beplanting een daarop afgestemde behandeling krijgen. Daar waar in het onderhoud 
voorzieningen als paddentunnels of dassentunnels kunnen worden meegenomen, 
wordt dit opgepakt. Wel vinden we het belangrijk dat de verkeersveiligheid niet in het 
geding komt. We willen voorkomen dat door hoog opgaand groen onoverzichtelijke 
verkeerssituaties ontstaan; daarom zal een deel van de berm wel worden gemaaid. 

p Samen met burgers
In 2015 starten we een belevingsonderzoek onder de inwoners/gebruikers van de 
openbare ruimte. Dit onderzoek moet opleveren welke kwaliteiten van die openbare 
ruimte worden gewaardeerd en waar men juist minder tevreden over is. Op basis van 
de uitkomsten wordt bekeken of met inzet van bestaande middelen de tevredenheid 
over de openbare ruimte kan worden vergroot.
Wij blijven de bewoners betrekken bij het groen, door omvormingen van groen 
in samenspraak / inspraak met aanwonenden uit te voeren. Ook bij de uitvoering 
van taken door burgers zijn in het afgelopen jaar zaken in gang gezet. De eerste 
contracten met burgers die een deel van de openbare ruimte willen onderhouden, 
zijn gesloten. Deze vorm van participatie zullen we verder stimuleren. Hierbij is ons 
doel om mensen verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen buurt. Het gaat dan 
niet altijd om eigen beheer, maar vooral om een bewustwording die ervoor zorgt 
dat burgers met elkaar zorgdragen voor een schone en veilige leefomgeving. De 
samenwerking met wijkgericht werken is hierbij essentieel. 

Vrijwilligers werken 

aan de stadstuin 

Allegro in het 

centrum.

p Bomenbeheerplan
In 2015 leggen we de raad een voorstel voor tot vaststelling van ons bomen-
beheerplan, met inbegrip van een voorstel voor de aanpak van de vervanging van 
ons gemeentelijk bomenbestand. De financiering speelt hierbij een belangrijke rol. 
Gezamenlijk met de gemeenteraad gaan we dan ook op zoek naar dekking om de 
gewenste activiteiten uit te kunnen voeren. 

lees meer over 
participatie

lees meer over 
duurzaam Zeist
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p Verlichting
Bij de openbare verlichting geven we het reeds ingezette pad van energiebesparing 
door de toepassing van led-verlichting bij vervanging verder vorm. Jaarlijks 
vervangen we zo’n 200 tot/ 300 lichtpunten en hierbij kijken we of led de meest 
optimale vervanger is. Deze keuze is afhankelijk van lichtsterkte (in woonwijken zijn 
minder sterkte lichtbronnen nodig dan op doorgaande wegen) en noodzakelijke 
gelijkmatigheid van de verlichting. Uitgangspunt is dat vervangen door led niet mag 
leiden tot hogere jaarlijkse kosten, zodat het binnen het bestaande budget past. In de 
praktijk leidt dat vaak tot vervanging door led op doorgaande wegen en vervanging 
door traditionele armaturen in woonwijken.

2.3.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014 
begroting

2015
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018  
begroting

3.1 Wegen, straten en pleinen L 6.153 4.603 4.230 4.235 4.238 4.237

B 166 212 214 214 214 214

S -5.987 -4.391 -4.016 -4.021 -4.024 -4.023

3.2 Waterlopen L 53 157 109 110 110 109

B 0 0 0 0 0 0

S -53 -157 -109 -110 -110 -109

3.3 Groen L 3.006 3.444 3.336 3.232 3.231 3.226

B 145 15 36 15 15 15

S -2.861 -3.429 -3.300 -3.217 -3.216 -3.211

Programma Fysieke  
leefomgeving

L 9.212 8.204 7.675 7.577 7.579 7.572

B 311 227 250 229 229 229

S -8.901 -7.977 -7.425 -7.348 -7.350 -7.343

p Toelichting op de budgetten
Het saldo van de reserve infrastructuur is per 2014 op het product Wegen, straten  
en pleinen (3.1) begroot en niet langer in programma 16. 
Op het product Groen (3.3) zijn de lasten lager door efficiëntere wijze van 
aanbestedingen van de leveringen van derden.

lees meer over 
duurzaam Zeist
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2.4  Programma 4
Verkeer en vervoer

2.4.1 Wat willen we bereiken?

Duurzame mobiliteit staat voor ons centraal. Dit hebben we vastgelegd in het 
Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) (www.zeist.nl/gvvp). Het GVVP richt 
zich op duurzame stedelijke mobiliteitsontwikkeling voor zowel de mens als het 
milieu. Heel concreet richten we ons op drie punten: veiligheid, leefbaarheid en 
bereikbaarheid. Hieronder staat per punt uitgewerkt wat we in 2015 gaan doen. 

2.4.2 Wat gaan we daarvoor doen?

p Veiligheid
In 2015 wordt gestart met de implementatie van het uitvoeringsprogramma 2015-
2018 vanuit het GVVP, dat in 2014 is vastgesteld. Ook hierbij staan verkeersveiligheid 
en duurzame mobiliteit centraal. Daarnaast zijn we in 2014 gestart met de evaluatie 
van de 30km-inrichting van diverse woonwijken (Valckenbosch, Lyceumkwartier, 
Fazantenplein e.o. en Dichtersbuurt–Patijnpark). Mogelijk leidt dat in 2015 tot aan-
vullende maatregelen om op sommige plekken de snelheid te remmen.

We hebben 

aandacht voor de 

verkeersveiligheid 

van fietsers.

In het bijzonder richten we ons op de verkeersveiligheid van fietsers. Hiervoor voeren 
we een aantal specifieke activiteiten uit. Zo willen we het fietspad langs delen van 
de Utrechtseweg en de Driebergseweg verbreden, zodat fietsers in twee richtingen 
er gebruik van kunnen maken. Gemeentebreed voeren we ook andere maatregelen 
uit om fietsers tegemoet te komen, zoals het aanpassen van haakse bochten, het 
verbeteren van de signalering, het verwijderen van fietspaaltjes en het toevoegen van 
fietsenstallingen. Daarnaast willen we de verkeersveiligheid rondom scholen verbeteren 
en staan we maatwerk per locatie toe. Hiervoor is ook verkeerseducatie belangrijk. 
Daarom worden de lopende acties met Veilig Verkeer Nederland (VVN) voortgezet. 

http://www.zeist.nl/Wonen_en_leven/Plannen_en_projecten/Algemene_plannen_en_projecten/Gemeentelijk_Verkeers_en_Vervoersplan
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In het bijzonder geven we aandacht aan de worteldruk waardoor straatwerk omhoog 
komt, wat leidt tot hinder voor fietsers en voetgangers. We komen met een aanpak 
hiervoor en stellen criteria op voor oplossingen. Zoveel mogelijk doen we dit binnen 
het bestaande budget. 

p Leefbaarheid
We willen gehoor geven aan verzoeken vanuit de samenleving met betrekking 
tot verkeer. Hiervoor toetsen we samen met het wijkmanagement de wensen van 
burgers en indien nodig nemen we kleine verkeersmaatregelen in de wijk. In het 
bijzonder onderzoeken we of we te hoge, irritatie wekkende, verkeersdrempels 
moeten aanpassen. 

p Bereikbaarheid
•	 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, of een andere inrichting mogelijk is (zoals een rotonde). In 2015 
komen we met een uitvoeringsplan hiervoor en in de voorjaarsnota 2015 nemen 
we een voorstel voor financiële dekking op. 

•	 Verlengen busbaan Driebergseweg.  
Ter verbetering van de doorstroming van het busverkeer is verlenging van de 
busbaan op de Driebergseweg richting station Driebergen-Zeist in onderzoek.  
We hopen, na een collegebesluit in september 2014, dat we in 2015 kunnen starten 
met de realisatie hiervan. 

•	 Verbreding Utrechtseweg.  
In 2015 onderzoeken we, door middel van een interactief proces, of verbreding 
van de Utrechtseweg (tussen De Dreef en de Jordanlaan) mogelijk is. Doel is om de 
verbinding tussen Zeist en Utrecht (waaronder de Uithof) te verbeteren. 

p Driebergen-Zeist
In 2015 wordt een start gemaakt met de realisatie van het nieuwe stationsgebied.  
Er wordt gewerkt aan een tijdelijk station, de aanbesteding van het definitieve station 
en de realisatie van een P&R-voorziening aan de zuidkant van het spoor. We doen er 
alles aan om eventuele overlast te minimaliseren. Doel is om de verkeersdoorstroming 
tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk op gang te houden. Waar nodig en 
mogelijk, nemen we hiervoor tijdelijke maatregelen.

p Parkeren
In 2015 zal de Nota Parkeerbeleid worden geactualiseerd. In deze Nota worden onder 
andere keuzes gemaakt ten aanzien van de parkeerexploitatie, faciliteren centrum 
en eventuele uitbreiding van het achteraf parkeren-areaal. In 2014 zijn de nodige 
beleidsuitgangspunten vastgesteld en zijn grote delen van het parkeersysteem 
(straat parkeren) vervangen. In 2015 zullen de overige parkeersystemen aangepast of 
vervangen worden. Ons doel is om achteraf parkeren zoveel mogelijk te faciliteren, 
om het parkeren voor bezoekers van het centrum gemakkelijker en klantvriendelijker 
te maken.

lees meer over 
participatie
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2.4.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014
begroting

2015 
begroting

2016
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

4.1 Verkeer- en (openbaar) 
vervoersbeleid

L 2.628 1.750 820 820 819 817

B 463 208 209 209 209 209

S -2.165 -1.542 -611 -611 -610 -608

4.2 Uitvoering investeringen 
infrastructuur

L 62 3 3 3 3 3

B 0 0 0 0 0 0

S -62 -3 -3 -3 -3 -3

4.3 Verkeersvoorzieningen L 556 967 506 523 539 538

B 138 132 133 133 133 133

S -418 -835 -373 -390 -406 -405

4.4 Parkeren L 2.841 2.485 2.420 2.450 2.405 2.395

B 2.565 3.718 3.744 3.744 3.744 3.744

S -276 1.233 1.324 1.294 1.339 1.349

Programma Verkeer en vervoer L 6.087 5.205 3.749 3.796 3.766 3.753

B 3.166 4.058 4.086 4.086 4.086 4.086

S -2.921 -1.147 337 290 320 333

p Toelichting op de budgetten
Bij het product Verkeer- en (openbaar) vervoersbeleid (4.1) zijn de lasten 2015 lager 
als gevolg van versnelde afschrijving in 2013 (conform besluit). Hiermee zijn de 
kapitaallasten structureel lager. 
De lagere lasten in 2015 bij product Verkeersvoorzieningen (4.3) worden veroorzaakt 
door aanpassing onderhoudsuitgaven.
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2.5  Programma 5
Economische zaken

2.5.1 Wat willen we bereiken?

Goed wonen en leven in Zeist staat en valt met een aanwezig bruisend centrum. 
We zetten ons in om de economische vitaliteit van de gemeente Zeist te bevorderen. 
Door samen te werken met de regio, ondernemers en andere partijen vergroten we 
in 2015 de aantrekkingskracht van de gemeente Zeist. Ons positioneren ten opzichte 
van andere regio’s, zoals de Randstad, is daarbij van belang. 

We ondersteunen en faciliteren daarvoor initiatieven uit de samenleving. 
Nieuwe ondernemersinitiatieven en het vinden van samenwerking in regionale 
samenwerkingsverbanden geven een impuls aan het lokale ondernemersklimaat. 
Deze synergie leidt tot nieuwe innovatieve ideeën en producten en vergroot 
de aantrekkelijkheid van Zeist als vestigingsplaats voor ondernemers. Daarbij 
zorgen deze initiatieven op gebied van natuur, recreatie en cultuur ervoor dat de 
aantrekkelijkheid van Zeist als plek waar het goed vertoeven is, wordt vergoot. 

2.5.2 Wat gaan we daar voor doen?

p Zeist op de kaart
Een goed vestigingsklimaat in Zeist bereiken we niet alleen. We werken daarom 
samen in de regio (o.a. Q4, EBU, U10, Uit op de Heuvelrug) en sluiten waar mogelijk 
aan bij andere regionale samenwerkingsverbanden. We zoeken daar ook nadrukkelijk 
naar synergievoordelen door ook daar de samenwerking op te zoeken. We stimuleren 
initiatieven vanuit de samenleving en zetten samen met de samenleving Zeist in 2015 
duidelijker op de kaart ten opzichte van de Randstad. In regionaal verband wordt 
gekeken of gekomen kan worden tot een gezamenlijke economische agenda ter 
bevordering van de economie in de regio en welke bijdraagt aan ontwikkeling en 
vernieuwing. 

In 2014 hebben we succesvol voor het eerst een Business Event georganiseerd. 
Zowel in het proces ernaartoe als tijdens het event gaf dat een podium voor het 
bedrijfsleven om de verbinding te zoeken en hun prestaties te delen. In 2015 
organiseren we daarom wederom een Business Event. Dit om als voorbeeldfunctie 
te dienen voor andere ondernemers en om innovatief en duurzaam ondernemen 
te stimuleren. Doordat het Zeister bedrijfsleven elkaar beter leert kennen, wordt 
samenwerking gestimuleerd, wat ten goede komt aan het vestigingsklimaat. Het 
ondernemersplein vormt vanuit de gemeente hier een belangrijke schakel in.

lees meer over 
participatie

lees meer over 
participatie
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p Duurzaam en veilig ondernemen
De gemeente neemt deel aan en faciliteert het MVO-platform in Zeist. Het MVO is 
een platform van bedrijven en organisaties uit Zeist en omgeving. Als gemeente 
zetten wij onze faciliterende rol voort en verbinden we bedrijven en ondernemers 
met elkaar door informatie te halen en te brengen over duurzaam ondernemen. We 
onderschrijven ook het belang van Veilig Ondernemen in Zeist en steunen daarom 
van harte nieuwe initiatieven tot het Keurmerk Veilig Ondernemen. In 2014 heeft 
bedrijventerrein Fornhese als eerste bedrijventerrein dit keurmerk gehaald. Ook op 
bedrijventerrein Zeist West zijn de eerste initiatieven genomen om te komen tot 
dit keurmerk om de veiligheid op het bedrijventerrein te vergroten. In 2015 zetten 
we verder in op het begeleiden en faciliteren van initiatieven om de veiligheid te 
vergroten. Dit in onder andere samenwerking met het centrummanagement. 

De markt levert 

een belangrijke 

bijdrage aan de 

aantrekkelijkheid  

van het centrum.

p Detailhandel en Centrummanagement
In 2014 is gestart met de visie op het Centrumplan. In 2015 gaan we aan de 
hand van die visie werken aan een aantrekkelijk centrum met een gevarieerd 
aanbod van voorzieningen. Vanzelfsprekend doen we dit niet alleen, maar 
samen met belangengroepen, winkeliers en bewoners. Concreet zal met het 
centrummanagement nauw samengewerkt worden aan quick wins en actuele 
initiatieven van ondernemers en bewoners die ten goede komen aan de uitstraling 
van het centrum. We streven daarbij naar een evenwichtige spreiding van winkel-
voorzieningen over Zeist, zodat deze voor ieder goed toegankelijk zijn.  

Winkelcentra zijn belangrijke ontmoetingsplekken voor Zeister inwoners en van 
economisch belang voor de ondernemers die er werken. In 2013 is onderzoek 
gedaan naar de wens onder burgers en ondernemers voor openstelling van winkels 
op zondagen. Resultaten van de in 2014 gehouden evaluatie worden in 2015 
geëffectueerd. Ook zal in 2015 uitvoering gegeven worden aan het raadsbesluit 
evaluatie reclamebelasting om te kijken in hoeverre de reclamebelasting bijdraagt 
aan de beoogde doelstelling. 

lees meer over 
participatie

lees meer over 
duurzaam Zeist
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Om Zeist aantrekkelijk te houden willen we ook leegstand voorkomen. We onder-
steunen initiatieven om tot invulling te komen van kantoren en winkels. Ook het 
Walkartpark heeft daarbij onze aandacht, waarbij we samen met inwoners en andere 
partijen bekijken hoe we het Walkartpark meer bij het centrum kunnen betrekken om 
daarmee de aantrekkelijkheid van het centrum extra te bevorderen. 

De markt draagt in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van het winkel-
centrum. Samen met vertegenwoordigers van de marktkooplieden gaan we in 2015 
verder werken aan de verhoging van de kwaliteit van de markt. De markt heeft 
aan de Gemeente Zeist gevraagd een faciliterende rol te spelen richting de markt 
door promotiegelden te winnen bij de marktkooplieden. Dit met als doel deze 
promotiegelden vervolgens aan te wenden om de markt te promoten. 

p Onderzoek DNA gemeente Zeist
Wij hechten er waarde aan dat Zeist een aantrekkelijke recreatieve verblijfplaats is 
voor bewoners, bezoekers en het zakelijk en recreatief toerisme. We spannen ons 
daarom in om Zeist als aantrekkelijke gemeente op de kaart te zetten. Om nog 
scherper in beeld te krijgen waar kansen liggen op dit gebied, vindt in 2015 een 
onderzoek plaats naar het ‘DNA’ van Zeist. Hiermee ontstaat beter inzicht in waar de 
kracht van Zeist ligt en kan dat gebruikt worden in de profilering van de gemeente 
Zeist. 

p Regionale samenwerking VVV’s
In 2015 gaan de VVV en de campagne Uit op de Heuvelrug in de regio’s meer 
gezamenlijk optrekken. De samenwerking wordt gedragen door ondernemers en 
de aangesloten gemeenten. Hierbij zoeken we waar mogelijk de aansluiting bij de 
regionale agenda’s van andere samenwerkingsverbanden, zoals Q4.
We bekijken daarbij ook of we verschillende functies op het gebied van toerisme 
kunnen combineren, door bijvoorbeeld te kijken of we de VVV’s kunnen huisvesten in 
of bij andere toeristische plekken. 

Om evenementen tot een optimaal succes te laten worden, is het van belang dat er 
verbindingen worden gelegd met de partijen die eveneens belang hebben bij het 
slagen. Stichting Zeist Promotie speelt hierin een belangrijke rol. Doelstelling van de 
stichting is Zeist in de meest brede zin te promoten door het leggen, onderhouden 
en verbeteren van contacten met en tussen overheid, inwoners, bedrijfsleven en 
maatschappelijke, culturele en sociale organisaties. Voorbeeld van een evenement 
waarin de Stichting deze rol heeft gespeeld is Het Slot van Sinterklaas. De gemeente 
Zeist speelt een rol bij het behalen van deze doelstelling en heeft daarom zitting in 
het bestuur. 

Het evenement Zeist Sinterklaasstad is een belangrijk evenement voor de promotie 
van Zeist en zal ook in 2015 vorm krijgen. Dit in samenwerking met Stichting Zeist 
Promotie, de ondernemers en andere voor dit evenement belangrijke spelers. 

lees meer over 
participatie
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Promotie voor Zeist: 

het evenement Zeist 

Sinterklaasstad

Zeist legt ook nadrukkelijk de verbinding met de ondernemers in Zeist. Zij hebben 
een belangrijke rol in de promotie van Zeist en doormiddel van zogenaamde partner-
pakketten trekken we samen met ondernemers daarin op. Wij helpen daarmee 
ondernemers in het promoten van hun activiteiten en bieden ook mogelijkheden aan 
Zeister ondernemers om activiteiten en evenementen ineen bijzondere ambiance uit 
te voeren. 

p Vliegbasis Soesterberg en Nationaal Militair Museum
Het Park Vliegbasis Soesterberg en het Nationaal Militair Museum worden eind 
2014 voor publiek geopend en zijn zo’n locatie waar het mogelijk is ondernemers 
bijzondere activiteiten te laten uitvoeren. 
Samen met de samenleving bekijken we in 2015 de mogelijkheid voor het 
organiseren van een jaarlijks terugkerend evenement op het vliegveld. De oude 
vliegbasis biedt door de aantrekkingskracht van het museum ook kansen om Zeist  
en de regio te promoten.
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2.5.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014
begroting

2015
begroting

2016 
begroting

2017
begroting

2018 
begroting

5.1 Sociaal economisch 
beleid

L 695 832 586 586 586 586

B 215 233 235 235 235 235

S -480 -599 -351 -351 -351 -351

5.2 Ruimtelijk economisch 
beleid

L 91 404 212 212 212 212

B 0 0 0 0 0 0

S -91 -404 -212 -212 -212 -212

5.3 Marktaangelegenheden L 108 74 92 92 92 91

B 91 122 112 112 112 112

S -17 48 20 20 20 21

Programma Economische zaken L 894 1.310 890 890 890 889

B 306 355 347 347 347 347

S -588 -955 -543 -543 -543 -542

p Toelichting op de budgetten
De lagere lasten vanaf 2015 op het product Sociaal economisch beleid (5.1) ontstaan 
doordat de middelen die onder horizonfinanciering zijn toegekend voor verbetering 
van het centrum, na 2014 niet meer begroot zijn. 
De lagere lasten in 2015 bij product Ruimtelijk economisch beleid (5.2) kennen door 
hun aard (onderhoud van en investeringen in panden) een wisselend karakter.
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2.6 Programma 6
Onderwijs

2.6.1 Wat willen we bereiken?

We streven naar een sociaal duurzame samenleving waarin iedereen meetelt en 
meedoet. Onderwijs vormt de basis van onze samenleving. Goed onderwijs is de 
sleutel tot persoonlijke groei en geeft (jonge) kinderen en volwassenen de kans 
zich te ontwikkelen en te vormen tot actieve en zelfstandige deelnemers van de 
Nederlandse samenleving. Goed onderwijs is ook de basis van maatschappelijke en 
economische ontwikkeling. 

Wij willen dat kinderen en jongeren alle kansen krijgen om zich zo goed mogelijk 
te ontwikkelen passend bij hun niveau en mogelijkheden. Ouders, onderwijs 
en maatschappelijke partners leveren elk hun bijdrage om dit doel te bereiken. 
Met de invoering van Passend Onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg 
krijgen schoolbesturen en gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor de 
onderwijsondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben, 
zowel in als buiten het onderwijs.

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. 
We zetten in dit jaar met kracht de ingezette voorbereidingen op het gebied van 
Jeugdzorg voort, en we zoomen hierbij in op preventie en afvang binnen de eerste 
lijn. De ervaringen in het jaar 2015 zullen leren of bijstellingen nodig zijn. Dit doen we 
samen met alle betrokken spelers in het veld. Het belang van de cliënten staat hierbij 
centraal en voorop. 

Vanuit een deels regisserende, deels faciliterende rol zorgen we dat de zorg veel meer 
zichtbaar in de wijk wordt georganiseerd.
Uitgangspunt is dat we de nieuwe taken binnen het sociaal domein uitvoeren met het 
budget dat we hiervoor vanuit het rijk ontvangen.

2.6.2 Wat gaan we daarvoor doen?

p Algemeen
Een groot deel van onze leerlingen, ongeveer 90%, redt zich prima en heeft geen 
andere ondersteuning nodig dan die welke binnen het onderwijs wordt geboden. 
Om deze leerlingen in hun kracht te zetten en te houden beschikt Zeist over een 
goede infrastructuur op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg, sport, cultuur en 
recreatie. Deze zorgt ervoor dat een grote groep leerlingen in staat wordt gesteld hun 
schoolloopbaan succesvol af te ronden. Aan deze infrastructuur koppelen we ook 
onze subsidiemiddelen.

lees meer over 
duurzaam Zeist

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
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p Kansen en uitdagingen door Passend Onderwijs en de drie decentralisaties
De drie decentralisaties (Zorg, Jeugd en Participatie) bieden samen met Passend 
Onderwijs kansen. Kansen om het anders te regelen. Anders dan dat we het 
afgelopen decennium gewend zijn. De gemeente staat dichter bij haar inwoners 
dan de landelijke overheid. Preventie, coördinatie, afstemming tussen professionele 
en vrijwillige ondersteuning, kijken naar wat mensen wel kunnen en zorg op maat 
zijn gemakkelijker als ze zo lokaal mogelijk zijn georganiseerd. Het gaat bij de 
decentralisaties enerzijds om een overdracht van taken, en anderzijds om het anders 
inrichten van de processen. Ook omdat we door de bundeling van taken beter 
invulling kunnen geven aan het principe van één gezin, één plan en één regisseur. Dit 
alles vraagt om creatieve oplossingen en intensieve (integrale) samenwerking, ook 
met het onderwijs.

p Bovenstaande levert kansen en uitdagingen:
•	 Zorg en ondersteuning rondom het onderwijs op een andere manier organiseren 

met de beperkt beschikbare middelen in relatie tot de nieuwe taken in de 
jeugdhulp.

•	 Het bewerkstelligen van een cultuuromslag bij scholen en schoolbesturen, waarbij 
het principe ‘zelf doen, samen doen, laten doen’ gemeengoed wordt binnen de 
kaders van het Passend Onderwijs (meer maatwerk).

•	 Betere afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen en de verschillende 
organisaties.

•	 Meer preventie en minder hulpverleners.
•	 Meer lichtere vormen van ondersteuning in het regulier onderwijs, minder 

instroom in speciaal (voortgezet) onderwijs.
•	 Slim combineren van dienstverlening.

Alle kinderen 

moeten de kans 

krijgen om zich zo 

goed mogelijk te 

ontwikkelen passend 

bij hun niveau en 

mogelijkheden.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/decentralisatie-van-overheidstaken-naar-gemeenten
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Hieronder gaan we specifiek in op wat dit betekent voor de nieuwe taken binnen het 
onderwijs. 

p Passend Onderwijs
Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende 
onderwijsplek. Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen, volgens de Wet Passend 
Onderwijs, een passende onderwijsplek geven aan leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een 
reguliere school.  
De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van onderwijskansen aan alle 
kinderen, bij voorkeur in de eigen omgeving met eventueel daaraan gekoppelde 
ondersteuning van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De budget verantwoorde-
lijkheid ligt echter bij het onderwijs zelf en dus buiten de gemeente.

Het schooljaar 2014-2015 is een overgangsjaar. De uitdaging voor de gemeente 
en het onderwijsveld is om gezamenlijk de gemaakte afspraken in relatie tot de 
decentralisatie van de jeugdzorg vorm te geven.
Gemeenten hebben te maken met beleidsontwikkelingen rondom Passend 
Onderwijs. De zorgstructuren binnen het onderwijs worden geharmoniseerd en 
waar nodig lokaal geïntegreerd binnen de gemeentelijke zorgstructuren. Onderwijs 
en jeugdzorg moeten daar waar nodig elkaar aanvullen en samen voorkomen dat 
kinderen in de zwaardere zorg terecht komen. 

p Het vergroten van onderwijskansen
Elke vier jaar wordt er een nieuwe lokale educatieve agenda (LEA) opgesteld. In het 
najaar van 2014 wordt in nauwe samenwerking met het onderwijs en zijn partners de 
LEA 2015-2018 opgesteld. Hierin zullen in ieder geval de volgende onderwerpen een 
plek krijgen:
•	 Krimp 

In overleg met de schoolbesturen primair onderwijs zal in deze periode nagegaan 
worden hoe we met de mogelijke gevolgen van de verwachte krimp omgaan. 
Daarbij speelt vooral de onderwijshuisvesting een rol.

•	 Overheveling buitenonderhoud naar basisscholen 
Per 1 januari 2015 wordt het buitenonderhoud van de gebouwen voor het primair 
onderwijs volledig overgeheveld naar de schoolbesturen. De gemeente houdt zich 
vanaf 2015 alleen nog bezig met renovatie, nieuwbouw en verbouw van school-
gebouwen. In overleg met het LEAZ (Lokale Educatieve Agenda Zeist) wordt 
afgesproken hoe dit wordt vormgegeven.

•	 Vrije schoolkeuze/plaatsingsbeleid 
In de LEA 2015-2018 zal gezamenlijk met het onderwijs het plaatsingsbeleid voor  
zowel primair als voortgezet onderwijs worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

•	 Doorontwikkeling Passend Onderwijs 
Het Passend Onderwijs biedt kinderen met een zorgbehoefte meer mogelijkheden 
om onderwijs in de eigen omgeving te volgen. In samenwerking met de samen-
werkings verbanden in onze regio en het CJG wordt de invoering van het Passend 
Onderwijs begeleid. Scholen werken samen om alle mogelijke typen leerlingen 
een passende plek te bieden. Niet elke reguliere school hoeft alle kinderen op te 
kunnen vangen. Dit biedt scholen kansen om zich van elkaar te onderscheiden.



34

inhoud

Begroting 2015 gemeente Zeist   p   Onderwijs

•	 Brede schoolbeleid 
In samenwerking met scholen wordt het brede schoolconcept verder door-
ontwikkeld en ingebed in de wijken. Brede scholen bieden de mogelijkheid om 
onderwijs en buurt dichter bij elkaar te betrekken en zo betere onderwijskansen 
voor de leerlingen te bieden. In de komende planperiode wordt het recentelijk 
verbeterde brede schoolconcept verder uitgerold. 
In het 1e kwartaal 2015 wordt een start gemaakt met de bouw van de nieuwe 
Brede School-Kerckebosch.

Ouders hebben een 

belangrijke rol bij  

het stimuleren van 

de taalontwikkeling 

van het kind.

p Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
We richten ons op het verbeteren van de kansen van kinderen. Taal is hierbij een 
belangrijk sleutelwoord. Een betere taalbeheersing leidt tot een hoger uitstroom-
niveau naar het voortgezet onderwijs en heeft daarnaast ook invloed op het voor-
komen van schooluitval. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen met een achterstand 
in de Nederlandse taal al op jonge leeftijd extra taalonderwijs krijgen. We betrekken 
daar ook de ouders bij. Als ouders hun kind thuis, in het verlengde van school, 
stimuleren, heeft dit een positief leereffect op het kind.

We zijn actief in het signaleren van taalachterstanden bij jonge kinderen en zorgen 
er samen met het consultatiebureau voor dat die peuters die dat nodig hebben, 
op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf extra taalondersteuning krijgen. We 
streven ernaar om in 2015 het percentage doelgroeppeuters (peuters die extra taal-
ondersteuning nodig hebben) dat voorschoolse educatie krijgt, van 85% naar 90% uit 
te breiden. 

Verder zorgen we dat de pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen zo 
nodig extra scholing krijgen om hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid 
te verbeteren, zodat zij deze jonge kinderen nog beter kunnen stimuleren in hun 
taalontwikkeling.

lees meer over 
participatie

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-een-brede-school.html
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Ook gaan we in 2015 door met intensief taalonderwijs in het basisonderwijs in de 
vorm van schakelklassen, speciaal voor die kinderen die bijvoorbeeld een mindere 
woordenschat hebben.
Voor de periode vanaf 2016 heeft het Rijk nieuwe wet- en regelgeving voor het 
onderwijsachterstandenbeleid aangekondigd. In het jaar 2015 bereiden we ons daar 
samen met de ketenpartners van onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang en 
consultatiebureau op voor.

p Combinatiefuntionarissen
Sinds 2014 zijn er combinatiefunctionarissen actief op de terreinen sport en cultuur. 
In de tweede helft van 2015 zal het aantal combinatiefunctionarissen sport-onderwijs 
verder worden uitgebreid. Onze ambitie is om vooral de verbinding tussen de 
combinatiefuncties en het onderwijs in 2015 te versterken, waarbij rekening wordt 
gehouden met de wensen van het onderwijs zelf, vooral op het terrein van sport en 
bewegen.

p Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
Wij willen dat zoveel mogelijk leerlingen hun schoolcarrière minimaal met een 
startkwalificatie afronden. Wij doen dit door jongeren tot 23 jaar onderwijs, maatwerk 
en ondersteuning waar nodig te bieden. Hierbij staat de persoon voorop. We 
focussen op de behoefte en de leefwereld van de jongere en kijken wat nodig is om 
deze goed mee te laten draaien in de maatschappij.

Om de effectiviteit van de dienstverlening aan (potentiële) voortijdig schoolverlaters 
te vergroten ontwikkelen wij in 2015 in samenwerking met partijen in de arbeids-
marktregio Utrecht Midden een nieuw meerjarenbeleid. Nieuw is dat wij dit doen 
door integraal te kijken naar de transities in het sociaal domein, ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en wijzigingen binnen het onderwijs, zoals het Actieplan mbo Focus op 
Vakmanschap 2011-2015 en de invoering entreeopleiding per 1-8-2014.

In 2015 willen we in Zeist minimaal 150 potentiële voortijdig schoolverlaters binnen 
het onderwijs houden en 100 voortijdig schoolverlaters terugleiden naar school of 
helpen met het vinden van een (leerwerk)baan.

lees meer over 
participatie

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/16/actieplan-mbo-focus-op-vakmanschap-2011-2015.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/16/actieplan-mbo-focus-op-vakmanschap-2011-2015.html
http://mbo15.nl/node/327
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2.6.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014 
begroting

2015
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

6.1 Onderwijs, onderwijs- 
huisvesting

L 6.606 10.267 5.399 5.544 5.429 5.340

B 94 703 78 2.233 98 98

S -6.512 -9.564 -5.321 -3.311 -5.331 -5.242

6.2 Onderwijs, gymnastiek-/
sportaccommodaties

L 502 574 562 487 596 769

B 140 132 134 134 134 134

S -362 -442 -428 -353 -462 -635

6.3 Leerlingenvervoer, 
Schoolzwemmen en 
Logopedie

L 550 664 669 669 669 669

B 11 1 1 1 1 1

S -539 -663 -668 -668 -668 -668

6.4 Leerplicht en LEAZ L 82 115 35 35 35 35

B 0 0 0 0 0 0

S -82 -115 -35 -35 -35 -35

6.5 RMC Voortijdige  
schoolverlaters

L 753 791 731 731 731 731

B 332 398 337 334 334 334

S -421 -393 -394 -397 -397 -397

6.6 Onderwijs Achterstanden 
Beleid ( Wet OKE)

L 965 958 0 0 0 0

B 962 958 0 0 0 0

S -3 0 0 0 0 0

6.7 Brede scholen L 195 198 122 122 123 122

B 0 0 0 0 0 0

S -195 -198 -122 -122 -123 -122

6.8 Educatie L 385 442 442 442 442 442

B 298 420 422 422 423 423

S -87 -22 -20 -20 -19 -19

Programma Onderwijs L 10.038 14.009 7.960 8.030 8.025 8.108

B 1.837 2.612 972 3.124 990 990

S -8.201 -11.397 -6.988 -4.906 -7.035 -7.118

p Toelichting op de budgetten
De producten Onderwijshuisvesting (6.1) en Gymnastieklokalen (6.2) kennen door 
hun aard (onderhoud van en investeringen in onderwijshuisvesting) een wisselend 
karakter. Dit wisselende karakter wordt opgevangen via de bestemmingsreserve 
huisvestingsvoorzieningen onderwijs (de bestemmingsreserves vallen onder de 
algemene dekkingsmiddelen in programma 16). 
De lasten bij het product Leerlingenvervoer, Schoolzwemmen en Logopedie (6.3) zijn 
geïndexeerd.
De lasten van het product Leerplicht en LEAZ (6.4) laten een daling zien, welke wordt 
veroorzaakt door een besluit in 2010 om de middelen voor leerplichthandhaving op 
een andere manier in te zetten over de jaren.
De daling van zowel de lasten als baten bij het product RMC Voortijdige school-
verlaters (6.5) wordt veroorzaakt door het vervallen van de provinciale bijdrage voor 
convenantmiddelen.
Het product Onderwijs Achterstanden Beleid (Wet OKÉ) (6.6) kent vanaf 2015 geen 
baten en lasten meer, omdat de rijksgelden slechts tot en met 2014 zijn toegekend.

zie ook  
programma 16
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Binnen het product Brede Scholen (6.7) is tot en met 2014 sprake van horizon-
financiering; dat veroorzaakt de terugval in budget vanaf 2015.
De afname van baten en lasten bij product Educatie (6.8) heeft te maken met  
de afname van rijksmiddelen voor vergoedingen aan derden.
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2.7  Programma 7
Cultuur

2.7.1 Wat willen we bereiken?

Onze belangrijkste doelstelling op het gebied van cultuur is het bevorderen van een 
levendig kunst- en cultuurklimaat waar allereerst de inwoners van Zeist graag aan 
deelnemen, maar ook bezoekers van profiteren. 

Zeist kent veel actieve inwoners en organisaties binnen het culturele veld. We willen 
vooral ruimte geven aan initiatieven van inwoners zelf. Voor onszelf zien we daarbij 
vooral een verbindende en faciliterende rol. Ook de onderlinge samenwerking willen 
we graag verder bevorderen. Juist ook door partijen van buiten het cultuurveld te 
betrekken, zoals de Zeister ondernemers. Het leggen van nieuwe verbindingen kan 
leiden tot extra dynamiek die weer ten goede komt aan het aanbod van culturele 
activiteiten in Zeist. 

Een belangrijk streven voor 2015 is om te komen tot een meer samenhangend geheel, 
waardoor de diversiteit aan activiteiten en initiatieven elkaar meer versterkt dan nu 
het geval is. Kunst en cultuur brengen mensen samen en versterken op die manier 
(sociale) netwerken. Door verbindingen te versterken met andere beleidssectoren 
kunnen kunst en cultuur ook andere beleidsdoelen en actuele innovaties en transities 
versterken. 

Het jaar 2015 wordt ook het eerste jaar voor het Park Vliegbasis Soesterberg (PVS). 
Als gemeente zijn we met onder meer de Gemeente Soest, Utrechts Landschap en 
Provincie Utrecht direct betrokken bij het uitwerken van verdere ambities voor het 
PVS. 

In 2015 kijken we kritisch naar bestaande werkverhoudingen, subsidies, lopende 
contracten en actuele prestatieovereenkomsten met culturele en maatschappelijke 
partners. Ook kijken we naar onze betrokkenheid bij de Culturele ambities in en om 
Slot Zeist (Culturele Vleugel, Theater Slot Zeist). We willen op deze manier een aantal 
beleidsambities verder actualiseren. Op het gebied van kunst, cultuur en innovaties 
zoeken we daarin nadrukkelijk naar nieuwe kansen en nieuwe combinaties met 
andere beleidsterreinen. We benutten 2015 als een overgangsjaar naar een verder 
vorm te geven nieuwe Cultuurvisie en Kunst en Cultuurbeleid (2016-2020). 

2.7.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Vooralsnog blijven we het bestaande cultuuraanbod ondersteunen. We hebben 
goede voorzieningen en instellingen zoals de bibliotheek (cultuurcentrum Idea), het 
theater bij Figi, een actieve Adviescommissie beeldende kunst, die steeds zorgt voor 
nieuwe en ‘oude’ kunstobjecten in de openbare ruimte en bij nieuwbouwprojecten, 
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de Zeister muziekschool en het Kunstenhuis. Deze laatste twee instellingen werken 
steeds intensiever samen. Eind 2014 moet dit leiden tot een daadwerkelijke fusie. 
Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij deze ontwikkeling. De nieuwe samen-
werking leidt tot een krachtiger kunst- en muziekklimaat waar inwoners van Zeist 
profijt van hebben. 
De waarde van samenwerken zien we ook bij ‘Het geheugen van Zeist’ waar  
10 erfgoedpartners met elkaar samenwerken om de geschiedenis en het cultureel 
erfgoed van Zeist voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. 
Samenwerking die we ook graag terugzien bij anderen in het culturele veld. Door 
gebruik te maken van elkaars kennis en kwaliteiten, netwerken en competenties 
kunnen ze het cultureel leven in Zeist verder versterken. Zeker ook op het niveau van 
communicatie, presentatie, promotie en profilering. 

Het historisch 

informatiepunt in  

de publiekshal.

Cultureel aanbod kan een extra uitwerking hebben op het woon-, werk- en leef-
klimaat in Zeist. Zeist kent nu al een rijk en gevarieerd cultureel aanbod. In 2015 willen 
we samen met het cultureel veld, ondernemers en vrijwilligers de diversiteit verder 
versterken door het aanbod in een festivalvorm extra zichtbaar en aantrekkelijk te 
maken voor een breder publiek. Hiermee willen we naamsbekendheid, uitstraling 
en profilering creëren in de regio en liefst in het hele land. Waarmee na drie jaar een 
traditie is neergezet die zowel uitdagend is voor nieuwe bezoekers als laagdrempelig 
voor de eigen inwoners. 

Kinderen in aanraking brengen met kunst en cultuur vinden we belangrijk. 
Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen op jeugdige leeftijd met cultuur in 
aanraking komen, zij hier de rest van hun leven profijt van hebben. Daarom 
worden in het basis- en voortgezet onderwijs cultuurprogramma´s aangeboden. 
De combinatiefunctionarissen cultuur vervullen hierin ook buiten school een 
 stimulerende rol. De lokale culturele instellingen verzorgen samen dit cultuur-
programma op scholen. Hierdoor komen nog meer Zeister kinderen op jonge leeftijd 
in contact met kunst en cultuur, en kunnen talentvolle kinderen doorstromen naar 
andere cultuurprojecten. 
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Voor de realisatie van een nieuw en nog beter cultuuraanbod heeft de gemeente 
vanaf medio 2014 3,8 fte formatie combinatiefunctionarissen beschikbaar. Het 
netwerk Cultuureducatie Zeist, waarin de muziekschool, de bibliotheek en het 
Kunstenhuis participeren, heeft de ambitie om cultuuronderwijs te realiseren 
voor alle kinderen in Zeist. Zowel binnen als buiten de school. Dit gebeurt in 
samenwerking en verbinding met de lokale instellingen, scholen en wijken. Deze 
opdracht draagt tegelijkertijd bij aan de samenwerking tussen instellingen en 
culturele partijen. De inzet van de combinatiefunctionarissen moet leiden tot 
een beter, meer gestructureerd en meer gedragen cultureel educatief aanbod 
dat aansluit bij de behoefte van kinderen. We gebruiken 2015 om de inzet van 
combinatiefunctionarissen verder te optimaliseren. 

Wij blijven ook in 2015 aangesloten bij het jeugdcultuurfonds. Dit fonds ondersteunt 
kinderen van wie de ouders te weinig financiële middelen hebben om cultuurlessen 
en materialen te betalen. Daarnaast subsidiëren we het Kunstenhuis voor het project 
Kunstexpress, dat zich ook richt op kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor 
cultuureducatie. Kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 met een talent op het gebied van 
kunst en cultuur worden een schooljaar lang aan een maatje gekoppeld om samen op 
ontdekking te gaan in de kunstwereld. Jaarlijks gaat het om 20 koppels. 

Zeist heeft veel mooie plekjes die voor de eigen inwoners, maar ook voor mensen 
buiten Zeist, interessant zijn om te bezoeken. Graag zouden we nog meer mensen 
dan nu laten meegenieten van ons mooie Zeist. In 2015 heeft het gebied rondom het 
Slot onze speciale aandacht. Door het leggen van een betere verbinding tussen het 
Slot en de pleinen van de Evangelische broedergemeente  met het Rond en de rest 
van het centrum,  willen we dit unieke gebied versterken. Daarnaast kijken we hoe de 
plek van het Slot binnen de Stichtse Lustwarande nog beter kan worden benut.

De rechtervleugel van het Slot heeft een belangrijke culturele functie voor tentoon-
stellingen. In het gehele gebouw en het Slotpark vinden activiteiten plaats voor een 
breed publiek: rondleidingen, concerten, voorstellingen (in het Slottuintheater) en 
de Dag der Kunsten. Ook worden speciale evenementen georganiseerd, zoals de 
jaarlijkse Pinksterfair en Kerstmarkt.
We gebruiken het jaar 2015 om een nieuwe invulling te geven aan Slot Zeist. 
Veel nieuwe ideeën zijn al ingediend. Samen met initiatiefnemers gaan we op 
weg om de toekomst van Slot Zeist verder te onderzoeken en vorm te geven. 
Ondertussen continueren we de bestaande activiteiten in het Slot, inclusief 
de huwelijksvoltrekkingen. Waar mogelijk kijken we ook naar extra kansen in 
aanvullende (vrienden)programma’s en arrangementen en proberen we de actuele 
culturele activiteiten en programma’s in en om Slot Zeist te re-inspireren. 
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2.7.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014 
begroting

2015
begroting

2016
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

7.1 Openbare bibliotheek L 1.569 1.481 1.455 1.451 1.446 1.441

B 0 0 0 0 0 0

S -1.569 -1.481 -1.455 -1.451 -1.446 -1.441

7.2 Kunstzinnige vorming, 
professionele kunsten en 
amateurkunst

L 2.138 1.863 1.785 1.785 1.785 1.785

B 10 0 0 0 0 0

S -2.128 -1.863 -1.785 -1.785 -1.785 -1.785

7.3 Masterplan beeldende 
kunst/ 
kunstprojecten

L 35 28 27 27 27 27

B 0 0 0 0 0 0

S -35 -28 -27 -27 -27 -27

7.4 Monumentenzorg L 136 122 98 87 102 91

B 2 8 3 3 3 3

S -134 -114 -95 -84 -99 -88

7.5 Het Slot L 1.144 1.130 1.326 1.280 1.503 1.190

B 475 694 1.270 1.270 1.270 1.270

S -669 -436 -56 -10 -233 80

7.6 Mediabeleid L 41 43 8 8 8 8

B 0 0 0 0 0 0

S -41 -43 -8 -8 -8 -8

Programma Cultuur L 5.063 4.667 4.699 4.638 4.871 4.542

B 487 702 1.273 1.273 1.273 1.273

S -4.576 -3.965 -3.426 -3.365 -3.598 -3.269

p Toelichting op de budgetten
Bij de producten Openbare bibliotheek (7.1), Kunstzinnige vorming, professionele 
kunsten en amateurkunst (7.2) en Mediabeleid (7.6) wordt de daling in de lasten 
veroorzaakt door de effecten van de bezuinigingsdialoog.
Het wisselende karakter aan de lastenkant bij de producten Monumentenzorg (7.4) 
en Het Slot (7.5) wordt veroorzaakt door sterk wisselende onderhoudsbudgetten per 
jaar, die bepaald worden op basis van beheerplannen. Dit wisselende karakter wordt 
opgevangen via de egalisatiereserve onderhoud kapitaalgoederen (programma 16).
  

zie ook  
programma 16
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2.8  Programma 8
Sport en recreatie

2.8.1 Wat willen we bereiken?

Sport is leuk, is gaan voor een prestatie, individueel of in teamverband. Jezelf 
gezond en fit voelen maakt sport een prettige bezigheid. Daarnaast vormt sport een 
sociale binder en kan het worden gezien als een investering in de gezondheid en 
een middel tot participatie en integratie. Sportverenigingen zijn maatschappelijke 
verbanden waarin mensen zich ‘verenigen’. Zij doen dit in de eerste plaats, omdat ze 
dezelfde sport willen beoefenen, maar het is een feit dat ze hierdoor tegelijkertijd 
hun gezondheid bevorderen en sociale contacten opdoen of onderhouden. Het 
versterken van de sociale binding is een steeds belangrijker criterium, ook vanuit ons 
coalitieakkoord ‘Samen kansen pakken’. 
Wij gaan ons naar inwoners en maatschappelijke organisaties meer toeleggen op het 
verbinden van mensen, organisaties en initiatieven. Doel is daarmee de samenleving 
bewuster te maken hoe sport kan bijdragen aan diverse maatschappelijke 
vraagstukken. 

Het (intern en extern) verbinden van samenwerkingspartners op het gebied van 
sport en bewegen en aanpalende beleidsterreinen, en het op peil houden van 
ons voorzieningenniveau en het daarmee optimaal benutten van (gemeentelijke) 
sportaccommodaties heeft onze focus. 
 
Recente ontwikkelingen die zich in de toekomst versterkt zullen doorzetten, zijn de 
toenemende vergrijzing, de afname van de belangstelling van actieve deelname 
aan georganiseerde (competitie)sport onder volwassenen en de toename van 
ongeorganiseerd sporten en bewegen. Deze ontwikkelingen vormen ook een 
belangrijke basis voor de te ontwikkelen sportvisie. Wij gaan de komende periode in 
nauw overleg met interne en externe samenwerkingspartners deze visie formuleren, 
waarin duidelijk wordt waar we met sport naar toe willen in Zeist. 

De Zeist Cup is 

een straatvoetbal-

buurtcompetitie 

die op initiatief 

van de gemeente 

Zeist wordt 

georganiseerd.

lees meer over 
participatie
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Onze activiteiten op het gebied van recreatie en sport zijn gericht op het verhogen 
van de (mogelijkheden tot) sport- en beweegdeelname en het stimuleren van de 
inwoners van Zeist om hier gebruik van te maken. Dit om zodoende een spin off 
teweeg te brengen op andere (beleids)terreinen binnen het sociaal domein. 

2.8.2 Wat gaan we daar voor doen?

p Sportvisie formuleren en implementeren
Met de samenleving komen we in 2015 tot een integrale visie op sport en bewegen. 
We gaan hierbij een interactief traject doorlopen om met elkaar de juiste ambities, 
uitgangspunten en voorwaarden te formuleren. Deze visie dient als kapstok voor 
toekomstige keuzes en wordt gekoppeld aan een uitvoeringsagenda. Samen vormen 
deze de rode draad op sportgebied voor de komende jaren. 

p Sportstimuleringsactiviteiten 
Wij stimuleren dat inwoners naar eigen interesse en passend bij hun aanleg en 
mogelijkheden verantwoord kunnen deelnemen aan diverse sport- en beweeg-
activiteiten. Uitgangspunt is sport voor iedereen toegankelijk te maken. We richten 
ons hierbij onder andere op non-deelname en burgers die wel willen sporten, 
maar de weg naar een sportclub niet weten te vinden, omdat ze jong zijn, of juist 
ouder, een lichamelijke beperking hebben of de Nederlandse taal niet goed spreken 
en op alle andere inwoners binnen de gemeente Zeist. Door het stimuleren van 
sport dragen we bij aan het voor iedereen mogelijk maken deel te nemen aan de 
samenleving. Het is belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk blijft en wij zullen 
ons daarvoor blijven inspannen. 

p Buurtsportcoaches
Daarnaast stimuleren we externe partners om sportactiviteiten en –projecten 
te ontwikkelen en uit te voeren die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen. Hierbij worden waar mogelijk buurtsportcoaches ingezet. De 
buurtsportcoaches vormen een belangrijke schakel in het leggen en onderhouden 
van verbindingen tussen de verschillende partijen op het gebied van sport en 
bewegen en de verbreding en vervlechting van sport met sectoren als zorg, welzijn, 
jeugdzorg, kinderopvang, onderwijs, et cetera. Ze organiseren onder meer sport- en 
beweegaanbod in de buurt en spelen zo een belangrijke rol in het realiseren van 
de maatschappelijke waarde van sport. In 2015 zetten we daarom ook in op het 
doorzetten van de activiteiten van de buurtsportcoaches, die voor 40% worden 
gesubsidieerd door het Rijk. 

Het project ‘Wijkgezonder’ is een voorbeeld van een project waarbij nadrukkelijk 
de verbinding is gezocht met de samenleving. Binnen het project hebben diverse 
partijen gezamenlijk nagedacht hoe de ambities kunnen worden bereikt op het 
gebied van sport, economie en gezondheid. Kenmerkend van het project is dat 
daarin niet de gemeente leidend is geweest, maar juist de samenleving. Deze aanpak 
zetten we door in 2015, waarbij we initiatieven op dit gebied verder stimuleren en 
ondersteunen. 

lees meer over 
participatie

lees meer over 
participatie
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De Modderdag, 

onderdeel van 

het project 

Wijkgezonder

p Ondersteuning sportverenigingen
De gemeente faciliteert en ondersteunt sportverenigingen om sterk en vitaal te 
blijven dan wel te worden. Dat doen we onder andere door advisering, maar ook door 
sportsubsidies. Daarnaast bevorderen we de samenwerking tussen sportverenigingen 
onderling en tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen. 
Intern streven we naar een klantgerichte interne sportorganisatie met een duidelijk 
en centraal aanspreekpunt en efficiënte bedrijfsvoering. We bestendigen het 
overleg met de samenleving en nemen de drempels weg die het verzilveren 
van maatschappelijke initiatieven tegengaan. Dat doen we bijvoorbeeld door 
een duidelijk en centraal aanspreekpunt te organiseren en door bestaande 
overlegstructuren op het gebied van sport te bestendigen en waar mogelijk te 
verbeteren op basis van signalen uit de samenleving. 

p Beheer Sportaccommodaties
Als gemeente hechten we een groot belang aan het gebruik van onze sport-
accommodaties. Wij streven naar laagdrempelige, toegankelijke sportaccommodaties 
met een goede benutting. Voor ons als gemeente zien wij een nadrukkelijke rol 
weggelegd in de stichting en de instandhouding van binnensportaccommodaties, 
sportparken en (overdekt) zwemwater. Dat betekent niet dat we alles zelf doen. Waar 
mogelijk stimuleren we dat marktpartijen deze rol invullen. 

Wij kiezen er voor om in 2015 tenminste te zorgen voor het handhaven van het 
huidige niveau van sportvoorzieningen en waar mogelijk, als dat wenselijk is, uit te 
breiden. We zetten daarbij ook in om de toegang zo optimaal mogelijk te organiseren 
en wachtlijsten te voorkomen. 

Daarnaast blijven we werken aan de verduurzaming van onze sportaccommodaties. 
In 2015 zullen concreet maatregelen worden voltooid om te komen tot verlaging van 
de CO2 uitstoot en energiekosten van gymnastieklokalen. 
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p Gebruik sportaccommodaties
Een evenwicht tussen de verantwoordelijkheid die de gemeente neemt voor de 
ontwikkeling en instandhouding van sportvoorzieningen, en de bijdrage die 
gebruikers(groepen) daar aan kunnen leveren, is cruciaal. Mede in dat kader betalen 
sinds medio 2012 de sportverenigingen zelf hun nutskosten. Samen met gebruikers 
zullen we bekijken waar mogelijkheden zitten om de bezettingsgraad rondom 
sportaccommodaties te verhogen en hoe we efficiënter om kunnen gaan met de 
accommodaties. We zoeken daarbij ook de verbinding in de regio en in 2015 zal ook 
meer duidelijkheid ontstaan of het mogelijk is om de kracht van de samenleving en 
de markt aan te wenden voor het uitvoeren van uitvoerende taken. We onderzoeken 
daarbij ook of we nieuwe markten kunnen aanboren door kansen te pakken rondom 
de decentralisaties die op de gemeente af komen. 

p Clustering sportactiviteiten, Dijnselburg
In 2015 maken we keuzes hoe we de sporthoek verder kunnen versterken. We 
onderzoeken of door clustering voordelen zijn te behalen en we maken keuzes hoe 
we het beste met de sporthal om kunnen gaan. Het gaat daarbij om activiteiten in de 
sporthoek, zwembad Dijnselburg en omliggend gebied. Binnen de financiële kaders 
gaan we op zoek naar hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren. 
Op basis van de sportvisie en eerdere besluitvorming gaan we ook aan de gang met 
clustering van sportactiviteiten in andere gebieden. We zoeken daar samen met 
verenigingen naar kansen om ons hierdoor te versterken. 

p Recreatietaken Gemeente Zeist
In 2014 is besloten het recreatieschap op te heffen. De keuze en behoefte om 
meer over te laten aan de samenleving, evenals de behoefte om de bestaande 
financiële middelen voor recreatie gerichter in te zetten voor voorzieningen die 
direct aansluiten bij het belang van de inwoners en ondernemers van Zeist, liggen 
ten grondslag aan de keuze van Zeist. In 2015 maken we in overleg met de partners 
afspraken over de recreatietaken die niet meer door het recreatieschap worden 
ingevuld. We gaan samen met de samenleving op zoek naar hoe we de recreatietaken 
zo goed mogelijk kunnen vormgegeven. We stimuleren initiatieven op dat gebied 
en streven ernaar om (ruimtelijke) beperkingen opgelegd door ons als gemeente zo 
veel mogelijk te beperken. We stimuleren ook kansen die zich voordoen voor nieuwe 
sportactiviteiten en voor het in ere herstellen van oude sportevenementen. 
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2.8.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013
realisatie

2014
begroting

2015
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018
begroting

8.1 Sportbeleid L 340 1.144 807 795 806 824

B 20 55 56 56 56 56

S -320 -1.089 -751 -739 -750 -768

8.2 Buitensportaccommo-
daties

L 1.077 1.238 991 958 953 959

B 223 267 269 269 269 269

S -854 -971 -722 -689 -684 -690

8.3 Binnensportaccommo-
daties

L 779 1.122 664 818 660 927

B 255 280 282 282 282 282

S -524 -842 -382 -536 -378 -645

8.4 Zwembad L 2.809 2.607 2.756 2.572 2.652 2.825

B 1.033 1.239 1.291 1.337 1.337 1.337

S -1.776 -1.368 -1.465 -1.235 -1.315 -1.488

8.5 Overige accommoda-
ties sport en recreatieve 
voorzieningen

L 211 397 187 186 186 185

B 0 0 0 0 0 0

S -211 -397 -187 -186 -186 -185

8.6 Recreatieschappen L 116 142 123 123 123 123

B 0 0 0 0 0 0

S -116 -142 -123 -123 -123 -123

Programma Sport en recreatie L 5.332 6.650 5.528 5.452 5.380 5.843

B 1.531 1.841 1.898 1.944 1.944 1.944

S -3.801 -4.809 -3.630 -3.508 -3.436 -3.899

p Toelichting op de budgetten
Bij het product Sportbeleid (8.1) worden de wisselende budgetten veroorzaakt 
door de budgetten voor combinatiefunctionarissen t/m 2014 en de effecten van de 
bezuinigingsdialoog.
De lasten van het programma Sport en recreatie (product 8.2 t/m 8.5) worden 
voor een belangrijk deel bepaald door het benodigde onderhoud aan de sport-
accommodaties en het zwembad. De uitgaven hiervoor worden bepaald op basis van 
beheerplannen en kunnen jaarlijks sterk wisselen. Die schommelingen in de uitgaven 
worden opgevangen door de egalisatiereserve onderhoud kapitaalgoederen 
(programma 16). De overige verschillen worden veroorzaakt door de effecten van  
de bezuinigingsdialoog.
  

zie ook  
programma 16
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2.9  Programma 9
Werk en inkomen

2.9.1 Wat willen we bereiken?

Vanaf 1 januari 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, 
werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken 
voeren wij nu al uit. Vanaf 2015 komen daar taken op het gebied van zorg en werk 
en inkomen bij. In 2014 is de basis gelegd voor de decentralisaties, waarbij in 2015 de 
uitvoering zal worden verricht. 2015 zal in het teken staan van het verder stroomlijnen 
en optimaliseren van de uitvoering. 

We creëren daarbij een breed maatschappelijk en politiek draagvlak door maat-
schappelijke en politieke partijen mee te laten denken aan de tekentafel van deze 
besluiten. Hiermee willen we bereiken dat ieders perspectief en belang, waar 
mogelijk, een plaats krijgen in de wijze waarop Zeist deze omvangrijke taken gaat 
uitvoeren. We zetten daarbij nadrukkelijk de inwoner centraal. 

2.9.2 Wat gaan we daar voor doen?

p Werk en Inkomen
Met ingang van 1 januari 2015 valt iedereen die zich bij de Regionale Dienst Werk 
en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI) meldt en kan werken, maar niet in 
staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, onder één regeling. Tot die tijd is 
dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw 
(de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. 
Tegelijkertijd worden er aanscherpingen van kracht voor bijstandsgerechtigden. 
Onder andere worden tegenprestaties ingevoerd voor bijstandsgerechtigden. Deze 
tegenprestaties hebben tot doel er voor te zorgen dat deze mensen meer meedoen 
in de samenleving.

Vanaf 2015 zullen de integratiemiddelen (W-deel) als integratieuitkering deel gaan 
uitmaken van de algemene uitkering. De nieuwe gelden afkomstig van de rijks-
overheid voor deze doelgroep zullen hieraan worden toegevoegd. De integratie-
uitkering is onderdeel van de algemene uitkering waarin de gelden voor jeugdzorg, 
nieuwe Wmo-taken en participatie zijn opgenomen. Het inkomensdeel (I-deel) zal 
hiervan geen onderdeel gaan uitmaken en een aparte doeluitkering blijven waaraan 
de middelen voor loonkostensubsidie worden toegevoegd. 
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We willen zoveel 

mogelijk mensen 

begeleiden naar 

werk.

p Ontschotting RDWI
Met betrekking tot het inkomensdeel (I-deel) hebben de RDWI-gemeenten nu 
nog afspraken over een ontschottingssystematiek, waarbij tekorten van de ene 
gemeente worden verevend met overschotten van de andere gemeente. Gemeenten 
evalueren op korte termijn de huidige afspraken over ontschotting. Hierbij worden 
de nieuwe ontwikkelingen rondom de Participatiewet, inclusief bij behorende 
financieringssystematiek, meegenomen. Los van de algehele evaluatie liggen in 
2015 voor de gemeente Zeist keuzes voor, hoe we onze middelen op dit gebied 
willen inzetten. De gewijzigde financieringssystematiek maakt het in ieder geval 
noodzakelijk dat er nieuwe afspraken worden gemaakt. De uitgangspunten in de 
brede sociale visie staan daarbij centraal.

p Stijgend cliëntenbestand
Voor 2015 is het noodzaak dat we er alles aan doen om mensen naar een baan te 
begeleiden. We doen dit door middel van een integrale creatieve benadering en 
in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties. Dit geheel in lijn met 
de doelstellingen die centraal staan vanuit de decentralisaties. Dit houdt onder 
andere in dat we ons voornamelijk richten op de grote groep mensen die ‘relatief’ 
gemakkelijk naar werk zijn toe te leiden. Daarnaast zal er meer ingezet worden op 
handhaving en gaan we het instrument loonkostensubsidie actiever inzetten om 
arbeidsgehandicapten aan een (garantie)baan te helpen. 

Het nemen van effectieve maatregelen wordt in 2015 nog belangrijker. Dit door de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en doordat we een stijging zien van het aantal 
aanvragen voor levensonderhoud. Het cliëntenbestand stijgt daarmee met 10% ten 
opzichte van 2014. In 2014 bedroeg de stijging al 12% ten opzichte van 2013. Dit alles 
gaat gepaard met kortingen op de budgetten vanuit het Rijk. 

p Biga
Per 1 januari 2015 is het contract met Biga afgelopen voor het uitvoeren van de Wsw 
en zal er een nieuwe samenwerkingsvorm ontstaan. Hoe dit wordt vormgegeven, 
wordt de komende tijd verder duidelijk. Nieuwe instroom van Wsw’ers stopt in ieder 
geval per 1 januari. 

lees meer over 
participatie

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/participatiewet
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p Afnemende budgetten
Gelijktijdig met de toename van de doelgroep, neemt het budget verder af. Er wordt 
onder andere een efficiencykorting toegepast op het participatiebudget (W-deel). 
Daarnaast daalt het subsidiebedrag per plaats in de Sociale Werkvoorziening, 
terwijl de medewerkers hun rechten behouden. Met de RDWI worden nieuwe 
prestatieafspraken gemaakt. We zetten daarbij in om binnen de financiële kaders 
zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar werk. 

p Werkgevers
De werkgeversdienstverlening is misschien wel het belangrijkste instrument in de 
re-integratieaanpak, omdat de RSD afhankelijk is van de bereidheid van werkgevers 
om werknemers met verminderde loonwaarde dan wel een grotere afstand tot 
arbeidsmarkt in dienst te nemen. Uitbreiding van de doelgroep en de mogelijkheid 
om meer gebruik te maken van loonkostensubsidies vraagt een andere benadering. 
Het Werkgeversservicepunt (WGSP) ontwikkelt in samenwerking met BIGA, het UWV 
en de gemeenten een integrale regionale werkgeversbenadering, waarin social return 
on investment een rol speelt. We zetten daarbij vooral ook in op het midden- en 
kleinbedrijf en maatschappelijke instellingen, omdat we daar kansen zien om met 
minder middelen en maatwerk, meer mensen aan werk te helpen. In samenwerking 
met maatschappelijke organisaties als de Kinderboerderij en de Kringloop helpen we 
mensen weer arbeidsritme op te doen, waardoor we de stap naar werk gemakkelijker 
maken.

p Schuldhulpverlening
Vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening hebben alle inwoners vanaf 18 jaar 
- met uitzondering van de zelfstandig ondernemers - recht op schuldhulpverlening; 
schuldhulpverlening is daarbij uitdrukkelijk iets anders dan een schuldregeling. We 
zien een sterke groei van het aantal aanvragen. Om de oplopende wachtlijsten te 
verminderen is sinds 2014 een nieuwe werkwijze ingevoerd. Bij de nieuwe manier van 
werken wordt het screeningsinstrument Klantprofielen (van Stadsring 51 Amersfoort) 
ingezet en wordt intensief samengewerkt met lokale ketenpartners. Hierdoor bestaan 
er op dit moment geen wachtlijsten meer. 

Het jaar 2015 zal in het teken staan van een verdere optimalisering van de samen-
werking van de ketenpartners en het werven, opleiden en inzetten van vrijwillige 
budgetcoaches en schuldhulpmaatjes. Het oplossen van schulden is landelijk al 
langer niet meer het doel van de schuldhulpverlening; in een substantieel aantal 
dossiers is de schuldsituatie niet of voorlopig nog niet oplosbaar. In deze situaties 
wordt het huishouden op weg geholpen om, al dan niet met ondersteuning vanuit 
de ketenpartners, verantwoord door te kunnen leven en wonen. In 2015 zullen we, 
naast het bieden van gratis cursussen op het gebied van budgetbeheer, nog meer 
inzetten op preventie. Het proactief aanbieden van budgetadvies bij voorzienbare 
inkomstendaling is daar een onderdeel van. Vanzelfsprekend is het lastig 
inkomensdaling te voorzien. Vandaar dat we kansen pakken om, samen met onder 
andere coöperaties en andere instellingen, signalen op dit gebied zo vroeg mogelijk 
te herkennen en op waarde te schatten. 

lees meer over 
participatie
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p Minimabeleid
In 2015 zullen we binnen het huidige budget, aan de hand van de huidige 
uitgangspunten uitvoering geven aan het minimabeleid. Om de uitvoering zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten bij onze ambities, gaan we in 2015 aan de gang met 
het opstellen van een nieuw minimabeleid waarin we keuzes maken hoe we de 
bestaande middelen zo goed mogelijk kunnen inzetten. Insteek voor het nieuwe 
minimabeleid is om meer te investeren in het toeleiden naar werk en hoe daar 
het minimabeleid als tijdelijke voorziening voor ingezet kan worden. We moeten 
voorkomen dat de minimaregelingen belemmerend werken voor mensen om aan het 
werk te gaan

p Jeugdwerkloosheid
In 2014 is de gemeente Zeist in samenwerking met 14 gemeenten uit de arbeids-
marktregio Utrecht Midden gestart met de uitvoering van het actieplan jeugd-
werkloosheid. Een deel van de projecten wordt voortgezet in 2015. Speerpunten zijn 
jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt, jongeren in kwetsbare posities 
begeleiden naar werk en jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt. De lokale 
initiatieven ‘Sportnetwerkt’ en ‘NLWorkxx’ zijn in 2014 afgerond. De gemeente Zeist 
heeft zich gecommitteerd aan de ambitie om zelf het goede voorbeeld te geven 
door meer werk/stages aan jongeren aan te bieden. In 2015 zal dat verder ingevuld 
worden. 

O.a. door het bieden 

van gratis cursussen 

op het gebied van 

budgetbeheer willen 

we voorkomen 

dat mensen in 

een schuldsituatie 

terecht komen.
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2.9.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014 
begroting

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

9.1 Bijstandsverlening L 20.325 22.326 21.684 21.684 21.684 21.684

B 15.699 17.544 17.473 17.473 17.473 17.473

S -4.626 -4.782 -4.211 -4.211 -4.211 -4.211

9.2 Individueel gericht  
minima beleid

L 1.210 1.170 1.582 1.581 1.582 1.582

B 0 0 0 0 0 0

S -1.210 -1.170 -1.582 -1.581 -1.582 -1.582

9.3 Kwijtschelding  
gemeentelijke  
belastingen

L 278 295 296 296 296 296

B 0 0 0 0 0 0

S -278 -295 -296 -296 -296 -296

9.4 Groepsgericht  
minimabeleid

L 566 662 658 662 673 682

B 0 0 0 0 0 0

S -566 -662 -658 -662 -673 -682

9.5 Schuldhulpverlening L 344 366 781 366 366 366

B 0 52 0 0 0 0

S -344 -314 -781 -366 -366 -366

9.6 Werkgelegenheid L 8.218 7.975 7.468 7.075 6.693 6.391

B 7.005 6.869 0 0 0 0

S -1.213 -1.106 -7.468 -7.075 -6.693 -6.391

Programma Werk en inkomen L 30.941 32.794 32.469 31.664 31.294 31.001

B 22.704 24.465 17.473 17.473 17.473 17.473

S -8.237 -8.329 -14.996 -14.191 -13.821 -13.528

p Toelichting op de budgetten
De daling op product Bijstandsverlening (9.1) wordt veroorzaakt door enerzijds 
een verschuiving van de post ‘eigen risico inkomensdeel bijstand’ naar product 
Individueel minimabeleid (9.2) en anderzijds door de extra middelen tot en met 
2014 voor schuldhulpverlening welke geraamd werden op dit product. Deze extra 
middelen zijn er met ingang van 2015 niet meer.
De stijging van de lasten op product Schuldhulpverlening (9.5) is in 2015 hoger als 
gevolg van besluitvorming conform raadsvoorstel 14RV.0040
De daling op product Werkgelegenheid (9.6) vanaf 2015 is het effect van de 
decentralisatie participatie. De rijksuitkering bestaat niet meer en deze loopt van 2015 
via de algemene uitkering gemeentefonds.
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2.10  Programma 10
Welzijn en Zorg 

2.10.1 Wat willen we bereiken?

p Inhoudelijk
Onze verantwoordelijkheid op het gebied van ondersteuning aan inwoners wordt 
vanaf 1 januari 2015 fors uitgebreid. Het gaat om een transformatie van het hele 
sociale domein. Eén grote decentralisatie met een integrale aanpak van werk, passend 
onderwijs, jeugdzorg, en begeleiding. 

In maart 2014 zijn door de gemeenteraad het Lokaal Beleidsplan Transitie Jeugd 2014-
2015 en het Beleidsplan decentralisatie AWBZ/Wmo vastgesteld. Hierin worden onder 
andere de contouren van de toegang vanaf 2015 geschetst en zijn uitgangspunten 
bepaald voor het gehele sociaal domein zoals: zorg dichter bij burgers organiseren, 
preventie en tijdige inzet van ondersteuning, versterken nulde en eerste lijn, 
verschuiving formele naar informele zorg, minder snel medicaliseren, meer ontzorgen 
en normaliseren, vermaatschappelijking van de zorg, vermindering regeldruk en 
minder middelen geven noodzaak voor vernieuwing.

Naast de aparte lokale plannen voor de Wmo en Jeugdwet heeft elke decentralisatie 
zijn eigen plan gemaakt op regionaal niveau. We werken intensief samen met de 
gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Daarnaast 
ligt er lokaal nog een gezamenlijk Transitieplan. De aanpak vertoont bij alle 
decentralisaties een sterke overeenkomst, omdat deze beleidskeuzes bevat binnen 
de kaders van de Brede Sociale Visie. Het gaat steeds om het bevorderen van 
zelfredzaamheid en meedoen aan de maatschappij. Alles is erop gericht minder 
specialistische zorg te verlenen en mensen meer aan te spreken op hun eigen kracht. 
Daar waar die eigen kracht niet voldoet, is er ondersteuning op maat. Wij hebben 
ervoor gekozen om te werken met de insteek één gezin, één regisseur en één plan.

Een ruime meerderheid van onze inwoners, ongeveer 80%, heeft de ondersteuning 
waarover het hier gaat niet nodig. Deze mensen kunnen zonder hulp van 
professionals. Rond de 15% van de inwoners heeft incidenteel hulp nodig. Ongeveer 
5% heeft - soms langdurig of zelfs permanent - (zeer) gespecialiseerde hulp nodig.

De uitbreiding van verantwoordelijkheid is vertaald naar een drietal wetten die per  
1 januari 2015 ingaan:
1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015). 
2. Jeugdwet
3. Participatiewet 

www.zeist.nl/bis/dsresource?objectid=85076
www.zeist.nl/bis/dsresource?objectid=85076
www.zeist.nl/dsresource?objectid=85873&type=org
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/07/01/jeugdwet.html
https://www.zeist.nl/dsresource?objectid=71645&type=org
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo-2015
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdzorg/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/07/01/jeugdwet.html
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/participatiewet
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p Ad 1: Wmo 2015
Deze wet vervangt de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning. Een deel van de 
AWBZ-middelen gaat over naar het Gemeentefonds. Op basis van de ‘Wmo 2015’ gaan 
we op een andere manier invulling geven aan de ondersteuning. Daarnaast wordt 
de AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet 
wordt uitgebreid.

De belangrijkste veranderingen binnen de Wmo 2015 zijn:
•	 Decentralisatie naar gemeenten van de extramurale ondersteuning, waaronder 

begeleiding, inclusief vervoer, kortdurend verblijf en de doventolk ondersteuning.
•	 Decentralisatie van het beschermd wonen en de inloopvoorziening Geestelijke 

Gezondheidzorg.
•	 Maatregelen ten aanzien van de huishoudelijke verzorging.
•	 Aanvullende financiële middelen gemeentelijk maatwerk na afschaffing van de Wet 

tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie 
Eigen Risico (CER).

•	 De middelen voor cliëntondersteuning worden naar het gemeentefonds 
overgebracht.

•	 Het mantelzorgcompliment wordt afgeschaft. Gemeenten worden 
verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers. 
Het budget van het mantelzorgcompliment wordt overgeheveld naar het 
gemeentefonds. 

p Ad 2: Jeugdwet
Door deze nieuwe Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor vrijwel alle 
ondersteuning en hulp aan gezinnen, jeugdigen en ouders die dat nodig hebben. 
Een forse toename ten opzichte van onze huidige taken op het gebied van jeugd. We 
krijgen ook te maken met nieuwe doelgroepen, zoals jeugdigen die gebruik maken 
van dagbesteding, logeeropvang en jeugdigen met een lichamelijke en verstandelijke 
beperking. Voorheen werden deze gefinancierd vanuit de AWBZ. 

Wat valt er onder de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten: 
•	 De provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg
•	 De gesloten jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen
•	 De zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking
•	 De begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen
•	 Vervoer bij begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen
•	 Kortdurend verblijf ten behoeve van jeugdigen
•	 Jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht (forensische zorg)
•	 Uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en van jeugdreclassering

Niet alle taken die overkomen naar Zeist, kunnen ook lokaal worden uitgevoerd. We 
zoeken zoveel mogelijk aansluiting bij de regionale en provinciale situatie en hebben 
dit vastgelegd in het regionaal beleidskader met de titel Jeugdhulp…Route Zuidoost.

www.zeist.nl/bis/dsresource?objectid=85073
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Door de Jeugdwet 

krijgt de gemeente 

te maken met een 

forse toename ten 

opzichte van haar 

huidige taken op het 

gebied van jeugd.

p Ad 3: Participatiewet
Meer informatie over de Participatiewet is terug te vinden in programma 9 Werk en 
Inkomen.

Financieel

Uitgangspunt is dat we de nieuwe taken binnen het sociaal domein uitvoeren met 
het budget dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt. Dit doen we op een doelmatige en 
kostenefficiënte manier. We gaan flexibel om met de beschikbare middelen. Mensen 
krijgen de zorg die ze nodig hebben. Maar er wordt wel kritisch gekeken naar wat de 
meest passende zorg is. Vaker dan nu het geval is, zal dat een algemene voorziening 
zijn. Ofwel een oplossing binnen het eigen netwerk.

Maatschappelijk effect

Het maatschappelijk effect dat we willen bereiken, is dat inwoners van Zeist zoveel 
mogelijk zelfredzaam zijn en in eerste instantie zelf of samen met hun omgeving 
zoeken naar oplossingen als ze iets willen organiseren, tegen een probleem aanlopen 
of zorg nodig hebben. Pas als mensen er met elkaar niet uitkomen, of als de zorg 
dusdanig specialistisch is dat dit het eigen netwerk te boven gaat, kijken we naar wat 
wij als gemeente, via vrijwilligers dan wel professionele organisaties kunnen doen. 
Door naast iemand te gaan staan en samen te kijken naar het vraagstuk. Of door het 
verlenen van subsidies. Voor mensen die er niet zelf uitkomen, bestaat een vangnet. 

2.10.2 Wat gaan we daarvoor doen?

p Klaar voor de start
Het invoeringsproces van de transities AWBZ en Jeugdzorg vindt werkende weg vanaf 
2015 plaats. Daar is rust en geduld voor nodig. Evenals een goede samenwerking 
met de partijen die deze taken nu al uitvoeren. Het goede wordt de ruimte gegeven 
en het overbodige wordt weggelaten. We zoeken naar innovatie in de bestaande 
samenwerking en staan open voor differentiatie. Vanuit een groeimodel op kwaliteit 
en ambitie. 

We zijn klaar voor de start om alle nieuwe taken binnen het sociaal domein uit te 
voeren. Een zorgvuldige overgang met ruimte voor de beantwoording van vragen 

lees meer over 
participatie

zie ook  
programma 9
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en de afhandeling van ondersteuningsverzoeken. We zetten sterk in op preventie 
en intensivering en versterking met de eerstelijnszorg. We laten los en geven ruimte. 
Dit jaar zal blijken of alles wat we de afgelopen jaren hebben bedacht, in de praktijk 
ook werkt. Dat we er nog niet zijn, is duidelijk. In 2015 bouwen we verder. We volgen 
de ontwikkelingen nauwgezet en stellen bij waar nodig om zo tot een optimale 
uitvoering te komen. 

Dit doen we samen met alle betrokken spelers in het veld. Het belang van de cliënten 
staat hierbij voorop. Vanuit een deels regisserende, deels faciliterende rol zorgen we 
dat de zorg meer in de wijk wordt georganiseerd.

Aan de hand van de centrale thema’s laten we zien hoe we onze nieuwe taken gaan 
uitvoeren:

• Integrale toegang
De toegang komt op verschillende manieren tot stand. Bij eenvoudige vragen gaat de 
toegang via bestaande loketten (RDWI, Centrum Jeugd en Gezin, gemeentelijk Klant 
Contact Centrum (KCC), huisartsen etc.). Via deze toegangspoorten wordt de vraag zo 
snel mogelijk tot een antwoord geleid. 

Voor vragen die 

samenhangen met  

toegang tot onder-

steuning en zorg, 

kunnen inwoners in 

2015 terecht bij Wmo-

teams. In 2014 is de 

proeftuin Wmo-teams 

gestart.

Voor andere vragen die samenhangen met toegang tot ondersteuning en zorg, vooral 
bij wat complexer en meervoudige problematiek, kunnen inwoners in 2015 terecht 
bij Jeugdteams en Wmo-teams. Deze teams zullen de hulpvragen integraal oppakken 
en de toeleiding verzorgen naar algemene (vrij toegankelijke) voorzieningen en 
(niet vrij toegankelijke) maatwerkvoorzieningen, via oplossingen in de wijk of via 
gespecialiseerd professioneel zorgaanbod. De teams werken volgens het principe 
één huishouden, één plan, één regisseur. Om dat te kunnen bereiken worden de 
teams multidisciplinair samengesteld met mensen die verschillende expertises in huis 
hebben om de vraag goed te kunnen beoordelen en van een antwoord te voorzien.

• Inkoop 
In 2014 zijn twee regionale inkooptrajecten gestart om vormen van jeugdhulp en 
maatwerkvoorzieningen Wmo in te kopen. De gemeente Zeist is trekker van het 
inkoopproces voor de Wmo en de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor de jeugdhulp. 
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Gekozen is voor een zogenaamde bestuurlijke aanbesteding. Dit betekent dat het 
inkoopproces niet eindigt bij het afsluiten van contracten, maar tevens voorziet in 
een overlegstructuur voor de langere termijn, waardoor vorm kan worden gegeven 
aan de transformatie. 

• Cliëntondersteuning 

Cliëntondersteuning is gericht op een zo integraal mogelijke dienstverlening op het 
gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Doelstelling is dat mensen worden 
ondersteund in hun zelfredzaamheid en participatie. De cliëntondersteuning is echt 
gericht op ondersteuning van de cliënt, niet op behandeling. Zij is gepositioneerd 
in de Wmo, maar richt zich op ondersteuning van cliënten in de Wmo, Jeugdwet, 
Participatiewet en de zorg, ofwel het brede sociale domein.

• Monitoring en sturing 

Het is de taak van de gemeente Zeist om binnen de gegeven kaders zorg te dragen 
voor optimaal functionerende hulp en zorg. Vanaf 2015 werkt de gemeente Zeist 
( i.s.m. gemeenten Zuid-Oost) volgens een integrale sturingsvisie met eenduidige 
doelen en resultaten. Hierbij wordt aangesloten bij landelijk ontwikkelde indicatoren 
en worden huidige indicatoren doorontwikkeld volgens het principe ‘niet meer, maar 
anders’. Dat zorgt er voor dat we tussentijds kunnen bijsturen.

• Communicatie 
De decentralisaties raken vele doelgroepen, waaronder cliënten, inwoners, 
zorgpartners. We zetten in op goede en heldere communicatie om de doelgroepen 
te informeren over de ontwikkelingen. Daarnaast wordt de haalbaarheid en 
wenselijkheid bekeken van een gemeentelijk ombudsman voor alle vragen, signalen 
en klachten van inwoners over de decentralisatie. 

En verder
Daarnaast hebben gemeenten te maken met beleidsontwikkelingen rondom ‘langer 
thuis wonen’ en de ambulantisering van de GGZ. 
Wij bieden maatwerk door in gesprek te gaan met inwoners die ondersteuning 
vragen, en hun netwerk, en vervolgens gezamenlijk de ondersteuning te organiseren 
die nodig is. De afgelopen jaren zijn ervaringen opgedaan met De Kanteling en 
Welzijn Nieuwe Stijl (diverse pilots o.a. integrale vraagverheldering en sociaal wijk-
team). We krijgen extra middelen om integraal werken in de wijk (sociale wijkteams) 
te organiseren. Naast de decentralisatie spelen ook andere ontwikkelingen die 
voor gemeenten van belang zijn, zoals hulp op afstand en het Advies- en Meldpunt 
Huiselijke geweld en Kindermishandeling (AMHK). Beleidsterreinen en onderwerpen 
die geen onderdeel zijn van de decentralisatie binnen de Wmo krijgen een plek in de 
kadernota Wmo die in 2015 wordt opgesteld.

lees meer over 
participatie
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2.10.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014 
begroting

2015
begroting

2016 
begroting

2017
begroting

2018 
begroting

10.1 Gezondheid L 2.799 2.774 2.665 2.665 2.665 2.665

B 0 0 0 0 0 0

S -2.799 -2.774 -2.665 -2.665 -2.665 -2.665

10.2 Ondersteuning en 
doelgroepen

L 743 779 18.860 18.601 18.012 18.117

B 0 0 0 0 0 0

S -743 -779 -18.860 -18.601 -18.012 -18.117

10.3 Sociale samenhang L 3.660 3.751 3.363 3.286 3.243 3.224

B 266 0 0 0 0 0

S -3.394 -3.751 -3.363 -3.286 -3.243 -3.224

10.4 Wmo voorzieningen L 6.760 7.677 6.451 6.383 6.267 6.267

B 1.366 1.356 1.366 1.366 1.366 1.366

S -5.394 -6.321 -5.085 -5.017 -4.901 -4.901

10.5 Wmo dienstverlening L 30 36 7.419 7.815 7.574 7.551

B 0 0 0 0 0 0

S -30 -36 -7.419 -7.815 -7.574 -7.551

10.6 Algemene Geestelijke 
GezondheidsZorg

L 82 214 99 99 99 99

B 13 13 13 13 13 13

S -69 -201 -86 -86 -86 -86

10.7 Maatschappelijke 
dienstverlening

L 1.625 1.897 1.642 1.642 1.642 1.642

B 8 0 0 0 0 0

S -1.617 -1.897 -1.642 -1.642 -1.642 -1.642

Programma Welzijn en zorg L 15.699 17.128 40.499 40.491 39.502 39.565

B 1.653 1.369 1.379 1.379 1.379 1.379

S -14.046 -15.759 -39.120 -39.112 -38.123 -38.186

p Toelichting op de budgetten
De stijging van de lasten die in Programma 10 zijn opgenomen, wordt vooral 
veroorzaakt door de effecten van de decentralisatie.
De lasten in product Ondersteuning doelgroepen (10.2) nemen sterk toe door de 
transitie AWBZ en Jeugdzorg ingaande 2015 als gevolg van de decentralisatie.
De lasten in product Sociale samenhang (10.3) dalen vanaf 2013 door afname van de 
rijksbijdrage voor participatie.
De lasten in product Wmo voorzieningen (10.4) daalt al gevolg van rijksbezuinigingen 
op het voorzieningenniveau. 
De lasten in product Wmo dienstverlening (10.5) nemen sterk toe door de 
decentralisatie van taken per 2015.
De schommelingen in de hoogte van budgetten bij product Algemene Geestelijke 
GezondheidsZorg (10.6) worden veroorzaakt door de ontwikkeling van het 
veiligheidshuis. 
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2.11  Programma 11
Milieu

2.11.1 Wat willen we bereiken?

In lijn met het coalitieakkoord Samen kansen pakken en het lopende Programma 
Zeist Duurzaam streeft Zeist duurzame ontwikkeling na. Het programma 
duurzaamheid (2012-2016) bestrijkt een breed terrein waarmee we op basis van twee 
sporen streven naar duurzame ontwikkeling. We borgen de bestaande pluspunten 
en aan de hand van een drietal iconen van Zeist doen we extra inspanningen op het 
gebied van duurzaamheid. Zeist richt zich daarbij op de iconen duurzame buurten’, 
‘duurzame bedrijven’ en een ‘duurzame organisatie’.

Gemeente Zeist is zich bewust van haar rol en pakt haar verantwoordelijkheid. Dat 
kan ze niet alleen. Ze richt zich daarom ook op de energie, initiatieven en ideeën die 
daarvoor in de samenleving al zijn en bijdragen aan een duurzame samenleving.

Samen met de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en in lijn met het coalitie-
akkoord ‘Samen kansen pakken’ en het lopende Programma Zeist Duurzaam zal 
verder gewerkt worden aan de klimaatdoelstellingen. Gemeente Zeist wil in 2050 
klimaatneutraal zijn. Om dit te bereiken geeft het landelijke Energieakkoord uit 2013 
aanknopingspunten. Vermindering van het energieverbruik in de eigen gemeentelijke 
gebouwen, woningen en bedrijven zal dan ook in 2015 door gemeente en de ODRU 
opgepakt worden. 

2.11.2 Wat gaan we daar voor doen?

p ODRU op orde
In 2015 krijgt het programma ‘ODRU op orde’ zijn vervolg. Dit uitvoeringsprogramma, 
met een looptijd van 2013 tot en met 2016, voorziet in activiteiten en maatregelen 
gericht op een stabiele en gezonde exploitatie van de omgevingsdienst. Dit 
uitvoeringsprogramma is noodzakelijkerwijs opgesteld in antwoord op de, begin 
2013, bekend geworden grote financiële en organisatorische problemen als gevolg 
van de niet goed afgeronde fusie tussen de twee voormalige milieudiensten 
Noordwest en Zuidoost Utrecht, het nagenoeg gelijk oplopende proces tot vorming 
van een Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de achterblijvende acquisitie als 
gevolg van de economische crisis. In 2013 en 2014 zijn diverse maatregelen getroffen 
die er toe leiden dat ODRU in control komt en dat leiding en bestuur van ODRU tijdig 
over goede sturingsinformatie beschikken. In 2015 wordt de ODRU verder op orde 
gebracht op het gebied van personeel en organisatie. 

p Verduurzaming 3000 woningen
In het coalitieakkoord is als ambitie opgenomen dat in 2018 3000 woningen 
verduurzaamd zijn. Dit met als doel een reductie van de CO2 footprint. Het realiseren 

lees meer over 
duurzaam Zeist

lees meer over 
duurzaam Zeist

http://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief_2014_lopend_jaar/14RV0028_Coalitieakkoord_2014_2018_Samen_kansen_pakken_en_benoeming_wethouders/14RV0028_Bijlage_1_Samen_kansen_pakken
www.zeist.nl/dsresource?objectid=74041&type=org
www.zeist.nl/dsresource?objectid=74041&type=org
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van de ambitie om 3000 woningen te verduurzamen kan de gemeente niet alleen. 
Daartoe heeft zij particuliere woningeigenaren en corporaties nodig. Dat vraagt een 
faciliterende rol van de gemeente. Voor het beschikbaar krijgen van de hiervoor 
benodigde middelen wordt in het najaar van 2014 een separaat traject gevolgd. 

p Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed
In het programma duurzaamheid is de ambitie uitgesproken voor het verduurzamen 
van het gemeentelijk vastgoed. Als gemeentelijke organisatie nemen we onze 
verantwoordelijkheid en geven daarmee het voorbeeld aan de samenleving 
(inwoners en bedrijven). 

Als vervolg op de pilot naar verduurzaming gemeentelijke vastgoed gaan we aan 
de gang met het verduurzamen van onze andere meerjarige onderhoudsplannen. 
Uitvoering daarvan start in 2014 en loopt door in 2015. Afhankelijk van de uitkomsten 
daarvan wordt in beeld gebracht welke fysieke aanpassingen uitgevoerd moeten 
worden. 

p Brede Milieu Visie
Gemeente Zeist zal in 2015 de Brede Milieuvisie vaststellen. Deze visie, op te stellen 
in interactie met de samenleving, gaat over de milieuambities van de gemeente voor 
de komende jaren. Waar dragen we extra zorg voor de komende tijd? Het resultaat 
is een gemeenschappelijke basis van waaruit we met elkaar kunnen werken aan de 
maximale verbetering van de leefkwaliteit in Zeist. 

p Educatie, participatie en campagnes.
Het coalitieakkoord zet in op het meer betrekken van de inwoners bij ontwikkelingen 
van/in de gemeente, waarbij de rol van de gemeente verschuift van ondersteunend 
naar faciliterend. Bewonersinitiatieven worden toegejuicht. Aan het thema ‘milieu’ 
geven we hier, samen met bewoners, invulling via projecten op het gebied van 
duurzaamheid, (zwerf)afval, natuur/groen en water. Gebruik van de groene locatie De 
Boswerf in de Zeister bossen kan deze projecten versterken. Hier worden jaarlijks vele 
duizenden kinderen en volwassenen op een uitnodigende manier betrokken bij hun 
leefomgeving. Ze krijgen een waardevolle natuurervaring mee en gaan zich daardoor 
verantwoordelijker gedragen en meer milieubewuste keuzes maken.

Bij de Boswerf worden 

de bezoekers op een 

uitnodigende manier 

betrokken bij hun 

leefomgeving. 

lees meer over 
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p Omgevingswet en Wet VTH 
De komende jaren vindt een aantal veranderingen plaats in het omgevingsrecht. 
De Omgevingswet treedt in 2018 in werking en betekent een bundeling van 
omgevingstaken, milieu, bouwen en veiligheid. Vooruitlopend daarop treedt 
op 1 januari 2015 de Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) in 
werking. Die wet wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 
essentiële onderdelen en borgt niet alleen de kwaliteitseisen met betrekking tot de 
regionale uitvoeringsdiensten, maar geeft ook verplichtingen ten aanzien van het 
vergunningen- en handhavingsbeleid. 

p Energieakkoord en het Energie Prestatie Keur 
In het Energieakkoord (eind 2013) zijn er meer taken bij de gemeenten neergelegd 
op het gebied van energie. Gemeenten zijn nu aan het kijken wat dit voor hen 
betekent. Implementatie van veranderingen zal in 2015 plaatsvinden. In 2015 komt 
ook het landelijk een nieuw instrument (Energie Prestatie Keur) beschikbaar, waarmee 
eenvoudiger energiemaatregelen bij bedrijven kunnen worden afgedwongen. 

Voor Externe Veiligheid (EV) gaan we een nieuwe subsidieperiode in (2015-2018). De 
huidige PUEV Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid) -periode 2011-
2014 is daarmee afgerond. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2015 vond 
op rijksniveau nog overleg plaats over de verdeling van de subsidiegelden en was 
er nog geen zekerheid of de gelden beschikbaar komen voor de reguliere Externe 
Veiligheidstaken, of dat deze uitsluitend projectmatig worden verstrekt. Uitkomsten 
hiervan hebben impact op de werkzaamheden van 2015. 

Zeist wil huishoudelijk 

afval zoveel mogelijk 

gescheiden inzamelen.

p Afval
Zeist heeft de ambitie om zoveel mogelijk huishoudelijk afval gescheiden in te 
zamelen, om zo hergebruik van materialen en grondstoffen mogelijk te maken. 
Het volume aan restafval zou hierdoor moeten afnemen. Diverse maatregelen om 
afvalscheiding te faciliteren zijn de afgelopen jaren al genomen. Zo zijn in 2015 de 
effecten meetbaar van de eerder in gebruik genomen ondergrondse containers voor 
glas, papier en textiel. We blijven ons inzetten om meer containers ondergronds te 
krijgen, zodat de kwaliteit van het straatbeeld wordt verbeterd. Zo worden er ook 
ondergrondse containers bij de hoogbouw in Vollenhove gerealiseerd. Hiervoor 

lees meer over 
duurzaam Zeist
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hebben we van de Provincie Utrecht subsidie ontvangen. Het ministerie van 
Financiën bereidt tevens een nieuwe belastingmaatregel voor op het gebied van 
afvalverbranding. Naar verwachting zal per 2015 een extra belasting op verbranding 
van afval worden geheven van 14 euro per ton. Dit dient om gemeenten, bedrijven 
en huishoudens te stimuleren om meer afval te scheiden, waardoor meer materialen 
kunnen worden gerecycled. 

p Riolering
Een goed werkend rioolstelsel draagt bij aan een gezonde en prettige leefomgeving. 
Het rioolstelsel in Zeist is goed op orde. Om dat ook voor de toekomst zo te houden 
wordt gewerkt met een rioleringsplan. In 2015 wordt het rioleringsplan geactualiseerd 
en\ aan de Raad ter vaststelling voorgelegd. Hierbij houden we rekening met 
ontwikkelingen zoals klimaatverandering en nieuwe gemeentelijke zorgtaken 
o.a. voor grondwater en hemelwater. Het rioolstelsel moet ook betaalbaar blijven. 
Daartoe zoekt Zeist de samenwerking in Winnet-verband met het waterschap en de 
overige gemeenten in ons gebied. Doel van de samenwerking is kostenbesparing, 
kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van de waterketen. 
Deze samenwerking zullen we in 2015 verder intensiveren.

p Gemeentelijke begraafplaats
De Gemeentelijke Begraafplaats Zeist is een voorziening waar veel Zeistenaren hun 
laatste rustplaats vinden en hebben gevonden. De kosten die gemoeid zijn met 
het in standhouden van de begraafplaats, bestaan uit het op peil houden van het 
onderhoudsniveau van het park met de graven die in gebruik zijn, en het faciliteren 
voor het begraven. Vooral voor deze laatste activiteit zijn er op de Begraafplaats 
kostbare voorzieningen aanwezig. Voorzieningen die los van de mate van gebruik 
veel lasten met zich meebrengen. Landelijk, en dus ook in Zeist, is een trend 
waarneembaar dat de voorkeur voor begraven ten opzichte van cremeren verschuift 
naar een voorkeur voor cremeren. Dit betekent dat de lasten van de voorzieningen op 
steeds minder begrafenissen gaan drukken. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden 
op basis waarvan kaders ontstaan waarbinnen de begraafplaats kan functioneren. 
Kaders die leiden tot een maatschappelijk draagvlak en een financieel verantwoorde 
toekomst. De besluitvorming hierover zal eind 2014, eerste helft 2015 vorm moeten 
krijgen.

http://www.winnet.nl/
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2.11.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014 
begroting

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

11.1 Begraafplaatsen en 
begraafrechten

L 911 1.115 1.136 1.002 1.084 1.051

B 776 1.097 1.129 1.130 1.130 1.129

S -135 -18 -7 128 46 78

11.2 Bestrijding plaagdieren L 28 39 39 39 39 39

B 0 0 0 0 0 0

S -28 -39 -39 -39 -39 -39

11.3 Milieubeheer L 1.727 2.137 1.681 1.681 1.629 1.645

B 98 40 0 0 0 0

S -1.629 -2.097 -1.681 -1.681 -1.629 -1.645

11.4 Buitengebied L 13 57 57 57 57 57

B 0 0 0 0 0 0

S -13 -57 -57 -57 -57 -57

11.5 Afval L 4.353 4.459 4.581 4.582 4.582 4.582

B 86 90 100 0 0 0

S -4.267 -4.369 -4.481 -4.582 -4.582 -4.582

11.6 Afvalstoffen-heffingen  
en reinigingsrechten

L 0 0 0 0 0 0

B 5.101 5.024 5.240 5.447 5.555 5.663

S 5.101 5.024 5.240 5.447 5.555 5.663

11.7 Riolering L 2.827 2.743 3.232 3.348 3.426 3.501

B 71 10 10 11 10 10

S -2.756 -2.733 -3.222 -3.337 -3.416 -3.491

11.8 Rioolheffing L 0 0 0 0 0 0

B 4.040 3.982 3.734 3.869 3.959 4.034

S 4.040 3.982 3.734 3.869 3.959 4.034

11.9 Milieu educatie L 296 261 263 262 262 262

B 0 0 0 0 0 0

S -296 -261 -263 -262 -262 -262

Programma Milieu L 10.155 10.811 10.989 10.971 11.079 11.137

B 10.172 10.243 10.213 10.457 10.654 10.836

S 17 -568 -776 -514 -425 -301

p Toelichting op de budgetten
Het wisselende karakter van de lasten bij het product Begraafplaatsen en begraaf-
rechten (11.1) wordt veroorzaakt door sterk wisselende onderhoudsbudgetten per 
jaar en een toename van kapitaallasten vanaf 2014 door de nog begrote uitbreiding 
van de begraafplaats. Beiden hebben geen effect op de hoogte van de tarieven. 
Het wisselende verloop van de baten bij dit product wordt veroorzaakt door tegen-
vallende inkomsten in 2013 en een verwachte verhoging van inkomsten vanaf 2015 
als uitbreiding van de begraafplaats doorgang vindt. Hoewel wordt gerekend vanuit 
100% kostendekkendheid laat dit product een saldo zien. Dit heeft enerzijds te 
maken met de wisselende onderhoudsbudgetten aan de lastenkant, terwijl in de 
tariefberekening (batenkant) wordt gerekend met een gemiddelde, en anderzijds met 
de overheadkosten die niet in dit product landen (lastenkant) maar in programma 15 
en wel zijn meegenomen in de tariefberekening (batenkant). zie ook  

programma 15
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De lagere last in 2015 bij product Milieubeheer (11.3) betreft het saldo van de reserve 
bodemsanering dat op dit product begroot is en niet langer in programma 16.
De producten Afval (11.5) en Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (11.6) zijn aan 
elkaar gekoppeld, omdat wordt gerekend met 100% kostendekkende tarieven. Ook 
de producten Riolering (11.7) en Rioolheffing (11.8) zijn aan elkaar gekoppeld, omdat 
wordt gerekend met 100% kostendekkende tarieven. Een daling of stijging van de 
lasten veroorzaakt een even grote daling of stijging van de baten. Hoewel wordt 
gerekend vanuit 100% kostendekkendheid laten beide een saldo zien. Dit heeft 
enerzijds te maken met meeropbrengsten en lagere kosten die worden gestort in een 
egalisatiereserve, wat via een vast ritme terugvloeit naar de burger in de tarieven, en 
anderzijds met de overheadkosten die niet in dit product landen (lastenkant) maar in 
programma 15 en wel zijn meegenomen in de tariefberekening (batenkant).
  zie ook  

programma 15
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2.12  Programma 12
Ruimtelijke ontwikkeling

2.12.1 Wat willen we bereiken?

De fysieke leefruimte is iets waar inwoners continu mee in aanraking komen.  
Zeist blijft op ruimtelijk gebied in ontwikkeling. Samen met inwoners, bedrijven en 
andere betrokkenen zijn we aan de gang om duurzame, leefbare ruimte te creëren 
die aansluit bij de wensen en behoeften van de samenleving. Door te investeren in 
wijken, woningen en voorzieningen creëren en pakken we kansen. We doen dit niet 
alleen en zijn zeker niet altijd leidend. Als gemeente sturen we daarbij nadrukkelijk op 
een breed draagvlak voor ruimtelijke plannen. We zoeken actief naar mogelijkheden 
om Zeist vanuit de kernwaarden van de structuurvisie te verbeteren. Kwaliteit staat 
daarbij in alles voorop.

Daarbij verandert de rol van het ruimtelijk beleid. Door wijziging in wetgeving zijn 
taken gedecentraliseerd naar lagere overheden. Steeds meer wordt er een beroep 
gedaan op burgers en bedrijven om een rol te pakken en te investeren in ruimtelijke 
plannen. Vanuit dit perspectief stimuleert en faciliteert de gemeente Zeist initiatieven 
en probeert partijen met elkaar te verbinden. Daarbij houden we oog voor onze 
eigen uitgangspunten. Als gemeente stellen we ons uitnodigend op en sturen daarbij 
vanuit kaders. 

2.12.2 Wat gaan we daar voor doen?

p Kwaliteit bewaken, drempels verlagen
Als gemeente zorgen we ervoor dat alle bestemmingsplannen actueel zijn. Concreet 
betekent dit dat alle bestemmingsplannen elke 10 jaar herzien worden. We doen 
dit om duidelijkheid te creëren naar de samenleving en om te voorkomen dat we 
het risico lopen op financiële inkomstenderving. Aan het niet tijdig herzien van 
een bestemmingsplan kleeft namelijk een risico, omdat de gemeente voor de 
behandeling van een omgevingsvergunning (zoals de vroegere bouwvergunningen 
nu heten) geen leges mag heffen indien de aanvraag betrekking heeft op gebied dat 
in een verouderd bestemmingsplan valt. 

In 2015 verouderen de twee vigerende plannen die in 2005 zijn vastgesteld: 
‘Buitengebied Zuid-West’ en ‘Oud Zandbergen’. In 2015 zullen daarom deze twee 
plannen worden herzien. We stellen de plannen zo op dat ze flexibel en uitnodigend 
zijn voor de samenleving, maar tevens duidelijkheid en zekerheid creëren. We 
richten ons op het aangeven van kaders, in plaats van strikte voorschriften. Daarbij 
creëren we ruimte en flexibiliteit in de bestemmingsplannen voor het zoeken naar 
oplossingen die aansluiten bij de wensen van de samenleving. 

lees meer over 
participatie
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p Omgevingswet 2018
Op rijksniveau is de Omgevingswet in voorbereiding. Uitgangspunt van deze wet 
is integratie van alle wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. De 
planning is gericht op inwerkingtreding in 2018. Gestreefd wordt naar snellere 
besluitvorming, vermindering van onderzoekslasten en doelmatig onderzoek. 
Hierdoor wordt het makkelijker om projecten te starten. In 2015 zal de gemeente 
Zeist de zich verder voorbereiden op de wetswijziging en de eerste acties nemen.. 

p Projecten
Torteltuin

Wat betreft de Torteltuin in Den Dolder heeft de buurt het initiatief genomen hoe om 
te gaan met de Torteltuin. Als gemeente Zeist steunen wij het nemen van dit initiatief. 
We gaan hierover in gesprek met de betrokkenen en bekijken dan ook welke ruimte 
we als gemeente aan de buurt kunnen geven rondom de invulling van de Torteltuin. 
In 2015 vloeien hier mogelijk acties uit voort waarmee we aan de gang gaan. 

Hart van de Heuvelrug

Voor het programma Hart van de Heuvelrug loopt medio 2014 een constructief 
overleg met provincie en gemeente Soest om te komen tot nieuwe afspraken over 
realisering van het programma en de projecten daarbinnen. Naar verwachting zal dat 
overleg eind 2014 hebben geleid tot een nieuwe set afspraken die op dat moment 
aan de raad wordt voorgelegd en in 2015 hun vervolg hebben. 

Fiets-/voetgangerstunnel Den Dolder

In het coalitieakkoord is verwoord dat een spoedige aanleg van een fiets-/
voetgangerstunnel in Den Dolder van groot belang is. We zullen ons best doen om 
met respect voor de gemaakte afspraken met alle partijen een zo spoedig mogelijke 
realisering te bewerkstelligen.  

Station Driebergen-Zeist

Station Driebergen-Zeist nadert het moment waarop de uitvoering kan starten. 
Een project waarbij de verbetering van de vervoersverbindingen ook zal leiden tot 
economische versterking van Zeist en de regio. In 2015 zal gestart worden met de 
bouw van het tijdelijke station en de aanbesteding van het definitieve station. Ook 
wordt in 2015 begonnen met de bouw van de P+R voorziening aan de zuidzijde van 
het spoor. Van groot belang is de bereikbaarheid van Zeist tijdens deze voor Zeister 
begrippen enorme infrastructurele klus. Wij zullen er alles aan doen om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken.

Leefbaarheidsplan Austerlitz

Het leefbaarheidsplan Austerlitz gaat in uitvoering. Daarbij is een grote rol weggelegd 
voor de betrokken en actieve bevolking van Austerlitz. Met name de samenhang en 
de samenwerking tussen de nieuwe (brede) school, de nieuwe (zorg)woningen en het 
bestaande dorpshuis bieden kansen die juist in deze fase benut moeten worden. 

lees meer over 
participatie

lees meer over 
participatie
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Project Beukbergen

Het project Beukbergen wordt voortvarend vervolgd. Het project dat in nauw overleg 
en goede samenwerking met de bewoners wordt uitgevoerd, blijkt steeds meer een 
voorbeeld van hoe je met de juiste aanpak ook minder eenvoudige projecten toch tot 
uitvoering kunt brengen. 

We gaan samen 

met inwoners en 

andere gebruikers 

kijken hoe we het 

Walkartpark kunnen 

verlevendigen.

Walkartpark

Ook rondom het Walkartpark gaan we op zoek naar kansen voor het verlevendigen 
van het park. We gaan de verbinding maken tussen inwoners, gebruikers en andere 
betrokken en gezamenlijk op zoek naar de invulling van het park. Aan de hand van 
de visie van Copijn zal in het najaar van 2014 in de week van het Walkartpark verder 
gesproken worden met betrokkenen. Aan de hand van de uitkomsten komen hier in 
2015 acties uit naar voren. 

Kerckebosch

De vernieuwingen in de wijk Kerckebosch worden steeds zichtbaarder. De eerste 
huizen zijn opgeleverd en bewoond door nieuwe mensen en ‘oude’ bewoners van 
elders uit de wijk. Verder wordt gebouwd aan de multifunctionele accommodatie, de 
brede school, het nieuwe speelgebied en meer nieuwe woningen door verschillende 
projectontwikkelaars. Kortom, veel dynamiek en verandering. Deze veranderingen 
vragen aandacht voor het met elkaar samenleven in de wijk. We willen dat iedereen 
zich thuis voelt. Het leefbaar houden van de omgeving en het voorkomen dat 
mensen een bouwputgevoel ervaren, heeft onze aandacht. Daar valt ook de sociale 
veiligheid onder.
Daarnaast bereiden we de overdracht voor van openbaar groen naar het Utrechts 
Landschap dat gaat zorgen voor onderhoud en beheer van de Heidevelden. Dit alles 
om Kerckebosch een aantrekkelijke plek te laten zijn om te wonen.
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Veel veranderingen  

in Kerckebosch.

Centrumvisie

Eind 2014 vindt besluitvorming plaats over de nieuwe Centrumvisie. Hierin worden 
verbeteringen in het centrum voorgesteld, die we gefaseerd willen uitvoeren. 
Afhankelijk van de keuzes die de raad maakt. Het uitvoeren van een aantal verkeers-
kundige ingrepen heeft prioriteit. Daaraan gekoppeld de herinrichting van het 
openbaar gebied. Daarnaast zetten we sterk in op het tegengaan van verrommeling, 
door het centrum schoon, heel en veilig te houden. Zodat het aantrekkelijk is om in 
Zeist te winkelen en te verblijven. 

p Grondbeleid en Vastgoed
Aangezien het afstoten van gemeentelijk vastgoed in de praktijk erg tegenvalt en 
we als gevolg daarvan nog steeds een omvangrijke vastgoedportefeuille hebben, 
vonden wij het noodzakelijk voor ons vastgoed een visie en beleid te formuleren. 
Niet om nieuwe richtingen in te slaan, maar om duidelijkheid te scheppen voor alle 
partijen waar de gemeente staat als het gaat om alle facetten van het gemeentelijk 
vastgoed. Uitgangspunt blijft dat het hebben van vastgoed geen gemeentelijke 
doelstelling is, maar als je dan toch vastgoed hebt als middel om maatschappelijke 
doelen na te streven, moet je helder zijn in de kaders en het beleid die daarvoor 
gelden. Daarnaast blijven wij ernaar streven om samen met andere gemeenten te 
komen tot samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van vastgoed. 
Dat duurt langer dan verwacht, omdat de materie aanzienlijk complexer is dan zich 
aanvankelijk liet aanzien. In 2015 zullen essentiële besluiten worden genomen.

De geldende Nota Grondbeleid is verouderd. Medio 2014 is onderzoek gestart naar 
de wenselijkheid en de vorm van een nieuwe nota grondbeleid. Afhankelijk van de 
uitkomsten daarvan wordt dit in 2015 mogelijk verder opgepakt. 
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2.12.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014 
begroting

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018
begroting

12.1 Planvorming L 701 945 802 802 797 820

B 148 135 136 136 136 136

S -553 -810 -666 -666 -661 -684

12.2 Vergunning en  
handhaving

L 1.433 1.448 1.390 1.391 1.391 1.391

B 1.463 1.911 3.095 3.299 3.299 3.299

S 30 463 1.705 1.908 1.908 1.908

12.3 Stedelijke vernieuwing L 1.028 3.045 1.542 438 442 445

B 7.048 1.504 465 0 0 0

S 6.020 -1.541 -1.077 -438 -442 -445

12.4 Bouwgrond- 
exploitatie

L 346 67 22 22 22 22

B 134 0 0 0 0 0

S -212 -67 -22 -22 -22 -22

12.5 Actief grondbeleid L 0 0 0 0 0 0

B 0 0 0 0 0 0

S 0 0 0 0 0 0

12.6 Niet publieke  
eigendommen

L 1.623 1.979 1.460 1.364 1.346 1.240

B 2.258 1.678 1.334 1.281 1.281 1.281

S 635 -301 -126 -83 -65 41

Programma Ruimtelijke  
ontwikkeling

L 5.131 7.484 5.216 4.017 3.998 3.918

B 11.051 5.228 5.030 4.716 4.716 4.716

S 5.920 -2.256 -186 699 718 798

p Toelichting op de budgetten
De oplopende baat bij product Vergunning en handhaving (12.2) wordt veroorzaakt 
door oplopende legesopbrengsten.
De dalende lasten bij product Stedelijke vernieuwing (12.3) betreffen de effecten van 
de bezuinigingsdialoog.
De kosten van het product Niet publieke eigendommen (12.6) kennen door hun aard 
(onderhoud van en investeringen in panden) een wisselend karakter. Dit wisselende 
karakter wordt opgevangen via de egalisatiereserve onderhoud kapitaalgoederen 
(programma 16). zie ook  

programma 16
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2.13  Programma 13
Wonen

2.13.1 Wat willen we bereiken?

We vinden het belangrijk dat iedereen in Zeist prettig kan wonen. Austerlitz, Bosch 
en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en Zeist zijn schitterende plekken om te wonen. 
Allemaal met een eigen identiteit, die we koesteren.

Op woongebied gaat het ons om een goede kwaliteit van wonen. We hebben 
daarbij aandacht voor een goede verdeling van sociale huurwoningen, voldoende 
keuze / aanbod in koopwoningen en gedifferentieerde wijken. Op het gebied van 
wonen zijn er landelijk veel ontwikkelingen in gang gezet. Dit heeft zijn uitwerking 
op het woonbeleid van de gemeente. In 2015 zullen we dan ook de effecten gaan 
merken en hier op een zo goed mogelijke manier mee om moeten gaan. Het gaat om 
veranderingen in de corporatiewereld, waarbij corporaties zich steeds meer moeten 
focussen op sociale huurwoningen en de woonruimteverdeling. Ook het scheiden 
van wonen en zorg heeft impact.

2.13.2 Wat gaan we daar voor doen?

p Nieuwe huisvestingsverordening
In 2015 treedt de nieuwe Huisvestingswet in werking. Dit heeft gevolgen voor de 
woonruimteverdeling in Zeist. De spelregels zijn in de nieuwe wet veranderd en 
daarom moet regionaal een nieuwe huisvestingsverordening worden opgesteld. 
Uitgangspunt in de wet is dat er gewerkt wordt met een regionale woningmarkt, 
waarvoor één verordening wordt opgesteld. Voor Zeist is dat de hele regio Utrecht, 
met 16 gemeenten rondom Utrecht, van Woerden tot en met Utrechtse Heuvelrug. 
Mensen verhuizen immers niet alleen binnen Zeist, maar ook naar andere gemeenten. 
Het is dan belangrijk, en zelfs wettelijk verplicht, om binnen deze woningmarkt 
dezelfde spelregels te hanteren. Dit is voor woningzoekenden overzichtelijker. De 
nieuwe verordening moet uiterlijk 1 juli 2015 in werking treden en bevat spelregels 
voor de verdeling van sociale huurwoningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
urgentieregeling, toewijzen aan doelgroepen en aanvullende bindingseisen. 

Nieuw voor de gemeente is dat de beslissingen over de huisvestingsverordening weer 
aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tot 1 januari 2015 lag dit mandaat bij het 
Bestuur Regio Utrecht als WGR+ regio. Maar de Tweede Kamer heeft op 3 juli 2014 
besloten om de WGR+ af te schaffen. 
Om de samenwerking in de regio te waarborgen, wordt nu in U10 verband afgestemd 
over de woonruimteverdeling. Voor de hierboven genoemde verordening, sluiten nog 
6 extra gemeenten aan. 
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p Wonen en zorg
Per 1 januari 2015 gelden er landelijk nieuwe regels voor wonen en zorg. Gingen 
mensen eerst nog naar een verzorgingstehuis of instelling, nu moeten bewoners 
steeds langer thuis blijven wonen. Ook als ze zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat 
ze minder goed ter been zijn of psychische beperkingen hebben. Belangrijk is dat 
deze mensen prettig kunnen blijven wonen, in een woning die aangepast is aan hun 
behoefte. Maar ook in een wijk waar voorzieningen toegankelijk zijn. Dit betekent dat 
we met de woningcorporaties moeten kijken naar het geschikt maken van woningen, 
zonder drempels en trappen. Maar we moeten ook kijken naar het effect op de buurt. 
Want als steeds meer hulpbehoevende mensen thuis blijven wonen, vraagt dit ook 
iets van de omgeving. Buren die mantelzorg kunnen geven bijvoorbeeld. Maar bij de 
specifieke doelgroep van GGZ-cliënten kan het ook leiden tot onbegrip of overlast, 
omdat buren een andere leefstijl hebben. In de prestatieafspraken met de corporaties 
hebben we afgesproken dat we hierover afstemming blijven zoeken.

Specifiek werken we met de corporaties aan een notitie over de onderkant van de 
woningmarkt. Hierin leggen we onder andere vast hoe we omgaan met huurders die 
uit huis geplaatst dreigen te worden vanwege overlast of huurachterstanden. Doel 
is om voortijdig in te grijpen, bijvoorbeeld door het inzetten van zorg en een laatste 
kans beleid, om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. 

Mensen wonen steeds langer in 

hun woning. We kijken samen met 

de corporaties hoe hun woning 

aangepast kan worden aan hun 

behoeftes.

p Zorgeloos Wonen
Een specifiek onderdeel van het woon- en welzijnsbeleid, is het programma 
Zorgeloos Wonen. Een coproductie tussen de Provincie Utrecht en de gemeente 
Zeist. Dit programma is speciaal ingesteld om het sociale deel van de herstructurering 
Kerckebosch en het levensloopbestendig maken van de wijk Hoge Dennen en 
Kerckebosch te realiseren. 

Belangrijk onderdeel van dit programma is de realisatie van een Multifunctionele 
Accommodatie (MFA). In het najaar van 2013 is gestart met de bouw van de 
Multifunctionele Accommodatie in Kerckebosch. In dit gebouw komt een eerstelijns 
gezondheidscentrum (bestaande uit 3 huisartsen, apotheek, fysiotherapie en 
mensendieck), 2 gymzalen (samen om te vormen tot een sportzaal voor wijksport), 
zorgwoningen voor Abrona, muziekschool Backstage en een plek om elkaar 

lees meer over 
participatie

www.zeist.nl/dsresource?objectid=36218&type=org
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te ontmoeten. Dat laatste krijgt vorm via sociale horeca. Wegens lekkage in de 
bouwkuip is de verwachte oplevering vertraagd naar medio 2015. Totdat de MFA 
open is, kunnen mensen voor ontmoeting terecht in de Spiegelbus: het tijdelijke, 
mobiele buurthuis. Naast de MFA gaan we in 2015 door met eerder ingezette 
activiteiten, zoals de Plussendienst. Deze Plussendienst wordt onder andere 
ingezet voor het schoon en leefbaar houden van de wijk en het ondersteunen van 
bewoners met kleine klusjes, onder andere gericht op de verhuizing. De pilot Sociaal 
Wijkteam Oost is in mei 2014 succesvol afgerond. Vanwege de decentralisaties 
AWBZ/ Wmo worden Wmo-teams ingericht. De ervaringen en leerpunten die in 
het sociaal wijkteam zijn opgedaan, worden bij de inrichting van deze teams 
meegenomen. Daarmee is voortzetting en behoud van het opgebouwde 
netwerk structureel geborgd in de lijnorganisatie van de gemeente.
 
De looptijd van het programma Zorgeloos Wonen is van 2009-2014. Nog niet alle 
prestaties zijn uitgevoerd. Belangrijkste reden hiervoor is de latere start van de 
herstructurering van de wijk en voortschrijdend inzicht over wat de wijk nodig 
heeft. Met de provincie is afgesproken, dat het restant van de subsidiegelden nog in 
2015 mag worden besteed. Hiertoe is een beknopt programmavoorstel opgesteld, 
inclusief bestedingsvoorstel. In dit transitieprogramma, dat voor de zomer 2014 
door het college is vastgesteld, staat de vraag “wat is nodig voor de inwoners van 
de wijk” centraal en wordt deze van onderaf (met en door bewoners) ingevuld. Dit 
transitieprogramma wordt in 2015 uitgevoerd.

p Betaalbaarheid
Met de corporaties zijn we in overleg over het onderwerp betaalbaarheid. We zien 
namelijk dat steeds meer huurders moeite hebben om een betaalbare woning te 
vinden. Daarbij gaat het niet alleen om de huur, maar ook om de servicekosten en 
de kosten voor energie. De vraag is in hoeverre we kunnen en willen ingrijpen, zodat 
mensen met een laag inkomen niet in een te dure huurwoning gaan wonen. Dit door 
goede voorlichting over de woonlasten, maar ook door inkomensgrenzen te stellen 
bij toewijzing. Hoe we hiermee omgaan, moet in 2015 duidelijk worden.

Anderzijds is het ook belangrijk dat we juist zorgen voor goede doorstroming. 
Inwoners blijven uit voorzorg in een goedkopere woning wonen. We zien ook dat 
ouderen in een eengezinswoning blijven wonen, wel willen verhuizen, maar de stap 
te groot vinden. Ook hier kijken we in 2015 samen met onder andere corporaties, hoe 
we kunnen zorgen voor goede doorstroming en daarmee een gezonde huizenmarkt. 

Het betaalbaar maken van een eerste koopwoning, willen we actief stimuleren door 
de starterslening. Hiermee kunnen mensen net een beetje extra lenen, maar wel op 
een veilige manier met Nationale Hypotheek Garantie. In 2015 gaan we door met het 
verstrekken van deze leningen aan starters, zolang het budget dit toelaat. 

p Woningcorporaties
De relatie tussen gemeente en corporaties verandert door landelijke regelgeving. 
Hierdoor krijgt de gemeente een actievere rol, waarbij we met corporaties in gesprek 
gaan over hun maatschappelijke rol en de bijbehorende investeringen. In 2015 wordt 
dit proces, in overleg met de corporaties verder uitgewerkt.
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Daarnaast blijven we werken aan de uitvoering van de prestatieafspraken, die we met 
de corporaties hebben gemaakt. Naast eerder genoemde onderwerpen staat ook de 
verduurzaming van de woningvoorraad op het programma. Dan gaat het om de inzet 
voor energiebesparende maatregelen bij renovatie en de ambitie voor duurzaamheid 
bij nieuwbouw. Hierover blijven we met corporaties in overleg.

p Woningbouw
Een aantal woningbouwprojecten in Zeist komt in de komende periode tot 
uitvoering. De verwachting is dan ook dat ook in 2015 weer een aantal woningen 
wordt opgeleverd. Het gaat onder andere om woningen in Kerckebosch, Sterrenberg 
en De Clomp. We zien dat de woningmarkt weer aantrekt en dat is ook goed nieuws 
voor de verkoop van nieuwbouwwoningen. De verwachting is dan ook dat in 2015 
een aantal projecten weer een nieuwe impuls krijgt. Met als gevolg dat plannen 
worden aangepast aan de huidige markt, bouwvergunningen worden aangevraagd 
en uiteindelijk woningen worden gebouwd.

2.13.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014 
begroting

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

13.1 Wonen L 868 1.587 211 165 165 165

B 419 1.310 2 2 2 2

S -449 -277 -209 -163 -163 -163

13.2 Woonwagencentrum L 465 572 551 592 540 543

B 437 410 413 413 413 413

S -28 -162 -138 -179 -127 -130

Programma Wonen L 1.333 2.159 762 757 705 708

B 856 1.720 415 415 415 415

S -477 -439 -347 -342 -290 -293

p Toelichting op de budgetten
In het product Wonen (13.1) is het project Zorgeloos Wonen financieel ondergebracht. 
Dit is een meerjarig project met een wisselend ritme van baten en lasten 
(bijdrage provincie Utrecht). Voor de gemeentelijke bijdrage aan dit project is een 
bestemmingsreserve gevormd. Via deze reserve worden jaarlijks wisselende uitgaven 
en inkomsten verevend, waarmee het project budgetneutraal in de gemeentelijke 
begroting is verwerkt. Daarnaast kent het product in sommige jaren extra uitgaven 
veroorzaakt door periodieke onderzoekskosten. 
Bij het product Woonwagencentrum (13.2) laten de baten vanaf 2014 laten de baten 
een regelmatig verloop zien. De wisselende lastenbudgetten worden veroorzaakt 
door wisselende onderhoudsbudgetten per jaar. 
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2.14  Programma 14
Raad en raadsondersteuning

2.14.1 Wat willen we bereiken?

p Hoofddoelstelling
De raad dient de huidige en toekomstige belangen van de samenleving van Zeist en 
de dorpskernen Austerlitz, Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin.

p Subdoelstellingen
1. Vertegenwoordiging 

Het op een goede wijze vertegenwoordigen van de bevolking van Zeist.
2. Kaderstellen 

Het op een goede wijze invullen van de kaderstellende rol van de raad.
3. Controleren 

Het op een goede wijze uitvoeren van de controlerende rol van de raad.
4. Ondersteuning 

Het ondersteunen van de raad door de raadsgriffie.

2.14.2 Wat gaan we daarvoor doen?

p Ad 1: Versterken lokale democratie
Het streven van de raad is om de betrokkenheid van de maatschappij bij de besluiten 
te vergroten.
In 2007 heeft dit geleid tot een nieuw vergadermodel, waarbij via Inloop en Ronde 
Tafel burgers en andere betrokkenen onderwerpen kunnen agenderen of inspreken 
voorafgaand aan de besluitvorming.
In 2009 heeft Zeist het Interactief Werken geïntroduceerd, waarbij in tal van 
beleids- en uitvoeringstrajecten inwoners en belanghebbenden worden betrokken 
in het proces van beleidsvorming. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de 
bezuinigingsdialoog uit 2011, waarbij de maatschappij zelf met voorstellen kwam om 
in totaal 6,5 miljoen Euro te bezuinigen.
In 2014 heeft de nieuwe coalitie uitgesproken deze samenwerking met de 
maatschappij nog verder te willen versterken. Zie ook programma 2 Burgerrelaties.  
In de tweede helft van 2014 wordt hiervoor een aanpak uitgewerkt. Hierbij wordt ook 
gekeken naar verdere doorontwikkeling van het vergadermodel van de raad.

p Ad 2: Het op een goede wijze invullen van de kaderstellende rol
Op veel verschillende wijzen worden door de gemeenteraad kaders vastgesteld. Zo 
vormt het coalitieakkoord 2014 -2018 natuurlijk een heel belangrijk meerjarig kader 
voor deze raadsperiode. De begroting vormt op jaarbasis het belangrijkste kader.
Daarnaast bevat bijna ieder raadsvoorstel wel meer of minder kaders. Kaderstelling 
vormt een integraal onderdeel van het besluitvormingsproces.
In het doorontwikkelen van de samenwerking met de maatschappij vraagt de 
kaderstellende rol van de raad bijzondere aandacht.

lees meer over 
participatie

zie ook  
programma 2

http://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief_2014_lopend_jaar/14RV0028_Coalitieakkoord_2014_2018_Samen_kansen_pakken_en_benoeming_wethouders/14RV0028_Bijlage_1_Samen_kansen_pakken
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De raadzaal 

in het nieuwe 

gemeentehuis.

p  Ad 3:  Het op een goede wijze uitvoeren van de controlerende rol  
van de Raad

Controle vindt plaats aan de hand van o.a. bestuursrapportages, evaluaties, 
rapportages van de rekenkamercommissie en signalen uit de samenleving. Ook wordt 
hiervoor gebruik gemaakt van de mogelijkheid om raadsvragen te stellen aan het 
college, burgemeester of portefeuillehouder. In 2015 wordt ernaar gestreefd twee 
onderzoeken van de rekenkamercommissie in de raad te behandelen.

p Ad 4:  De raadsgriffie ondersteunt de raad met onder meer logistieke zaken 
en advisering

Jaarlijks wordt de tevredenheid van de raad over deze ondersteuning gemeten. We 
streven naar minimaal een 7½ in 2015.
In 2015 wordt een nieuw raadsinformatiesysteem ingevoerd. De voorbereiding 
hiervoor start al in 2014.

2.14.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014
begroting

2015
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

14.1 Raad en raadscommissies L 1.069 1.207 1.144 1.146 1.146 1.146

B 0 0 0 0 0 0

S -1.069 -1.207 -1.144 -1.146 -1.146 -1.146

Programma Raad en  
raadsondersteuning

L 1.069 1.207 1.144 1.146 1.146 1.146

B 0 0 0 0 0 0

S -1.069 -1.207 -1.144 -1.146 -1.146 -1.146

p Toelichting op de budgetten
De last bij product Raad en raadscommissies (14.1) laten een regelmatig verloop zien. 
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2.15  Programma 15
College en middelen

2.15.1 Wat willen we bereiken?

Het doel van dit programma is dat ons bestuur en de ambtelijke organisatie zo 
efficiënt en effectief mogelijk functioneren. Met efficiënt wordt bedoeld dat we onze 
beschikbare middelen optimaal in willen zetten. Effectief betekent dat we altijd 
handelen op basis van wat er leeft en speelt in de samenleving. 

2.15.2 Wat gaan we daarvoor doen?

p Burgemeester en wethouders
Het college van B&W is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het uitvoeren 
van de door de raad vastgestelde strategie. 

•	 Het college blijft nadrukkelijk de samenwerking met de samenleving zoeken om de 
daar aanwezige kennis, kracht en kwaliteiten te benutten. De beïnvloedingsruimte 
wordt zo veel mogelijk vooraan in het proces gezocht. Dit betekent ook ruimte 
bieden aan maatschappelijke initiatieven.

•	 Ook zoekt het college de samenwerking met de gehele raad, niet alleen 
met haar eigen coalitiepartijen. Ook dit betekent het nog meer creëren van 
beïnvloedingsruimte aan de voorkant van de beleidsprocessen.

•	 De verbetervoorstellen over de Planning- en Controlproducten die in 2014 
zijn gepresenteerd aan de Raad, zullen de komende periode (2015 en verder) 
als agenda dienen om te komen tot optimale kaderstellende en sturende 
instrumenten. Deze verbetervoorstellen zijn gericht op meer inzichtelijkheid 
en transparantie voor de raad en de samenleving, waarbij de sturing op 
maatschappelijke effecten, daar waar mogelijk, een belangrijk uitgangspunt zal 
zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede aansluiting van de begroting bij het 
coalitieakkoord. 

p Samenwerking
Samenwerking met andere gemeenten in de regio is belangrijk om de dienst-
verlening en de bestuurskracht van onze gemeente op hoog peil te houden. In 
deze periode speelt dat in het bijzonder rond de uitvoering van de vanuit het Rijk 
gedecentraliseerde taken, zoals t.b.v. de Participatiewet.
Aandachtspunten bij deze samenwerking zijn onder andere dat de uitvoering dicht 
bij de burger staat, de effectiviteit en efficiëntie van deze samenwerking en meer 
aandacht voor sturing op de samenwerkingsverbanden.

lees meer over 
participatie
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Ingebruikname van 

het vernieuwde 

kantoor. Dit is 

ingericht op flexibel 

en digitaal werken.

p ICT
Burgers vertrouwen op de dienstverlening van de gemeente als de meest nabije 
overheid. Een kwalitatief goede informatiehuishouding is inmiddels een waardevol 
bedrijfsmiddel geworden van de gemeentelijke organisatie en zal een steeds 
prominentere rol innemen, mede gezien de toenemende digitalisering. 

Betrouwbare informatie is van essentieel belang voor een kwalitatief hoogwaardige 
en efficiënte dienstverlening en behoorlijk bestuur, en een belangrijke 
basisvoorwaarde voor een succesvolle samenwerking met externe partners. Met de 
ingebruikname van het vernieuwde kantoor is een volgende grote stap in digitaal 
werken gezet

De beschikbaarheid van informatie en de juistheid daarvan blijft onze aandacht 
houden. In 2014 is de basis gelegd voor het professioneel organiseren en bestuurlijk 
verankeren van de informatieveiligheid door het vaststellen van het strategisch 
informatiebeveiligingsbeleid en de aansluiting van de gemeente op de IBD 
(InformatieBeveiligingsDienst). In 2015 werken we dit verder uit, ter invulling van 
de afspraken in het coalitieakkoord en de resolutie Informatieveiligheid die door de 
VNG is aangenomen. De uitwerking zal bestaan uit technische maatregelen, maar 
ook ingaan op het gedrag van gebruikers. Daarmee moet de beschikbaarheid zoveel 
mogelijk gewaarborgd zijn en de gevolgen van eventuele beveiligingsincidenten 
beperkt worden.

p Organisatie 
Om onze rol als gemeente goed te vervullen is een stevige en flexibele organisatie 
belangrijk met capabele medewerkers die in voortdurende interactie met 
elkaar en de samenleving werken. De groei naar een netwerkorganisatie is een 
logische stap. Zeist zet er daarom op in een aantrekkelijk werkgever te zijn en te 
blijven voor zowel zittende medewerkers als potentiële nieuwe medewerkers 
door onder meer fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, flexibiliteit, opleidings- 
en ontwikkelingsmogelijkheden. Medewerkers nemen daarin hun eigen 
verantwoordelijkheid met ondersteuning van hun leidinggevende In deze ambitie 
past ook een ziekteverzuimcijfer gelijk aan of lager dan het landelijke gemiddelde 
voor de overheid.

lees meer over 
participatie
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Om een voorbeeld te zijn voor Zeister ondernemingen bieden wij in zeer ruime mate 
plaats aan studenten om een stage te lopen en/of werkervaring op te doen. Zij leren 
van ons en wij van hen. Het is nu zaak om ook passende werkplekken te bieden aan 
mensen met een beperking. Komende periode zullen we ons als werkgever goed 
gaan oriënteren op de voorwaarden en kansen die dit ons biedt. 
Zeist participeert actief als werkgever in de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid. 
Samenwerken in de regio met andere gemeenten wordt ook volop opgepakt, 
bijvoorbeeld op het gebied van opleidingen, kennisdeling en uitwisseling van 
vacatures en medewerkers.

2.15.3 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014 
begroting

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

15.1 Burgemeester en  
wethouders

L 1.017 956 935 934 934 932

B 0 0 0 0 0 0

S -1.017 -956 -935 -934 -934 -932

15.2 Bestuursondersteuning L 1.677 1.825 1.769 1.827 1.815 1.815

B 43 31 31 31 31 31

S -1.634 -1.794 -1.738 -1.796 -1.784 -1.784

15.3 Bestuurlijke  
samenwerking

L 291 301 303 303 303 303

B 0 0 0 0 0 0

S -291 -301 -303 -303 -303 -303

15.4 Huisvesting L 2.188 3.147 2.905 2.757 2.803 2.731

B 14 146 147 147 147 147

S -2.174 -3.001 -2.758 -2.610 -2.656 -2.584

15.5 Centrale management 
ondersteuning

L 7.525 7.191 7.659 7.563 7.655 7.718

B 787 579 583 583 584 583

S -6.738 -6.612 -7.076 -6.980 -7.071 -7.135

15.6 Informatievoorziening en 
facilitaire dienstverlening

L 5.167 6.671 6.590 6.829 6.653 6.391

B 5 -550 814 781 751 1.210

S -5.162 -7.221 -5.776 -6.048 -5.902 -5.181

15.7 Perceptiekosten belast-
ingheffing

L 529 521 531 531 531 531

B 56 57 58 58 59 59

S -473 -464 -473 -473 -472 -472

15.8 Overige uitgaven en 
inkomsten

L -475 1.790 1.697 1.545 1.397 1.239

B 468 -150 -1.410 -1.409 -1.410 -1.410

S 943 -1.940 -3.107 -2.954 -2.807 -2.649

Programma College en  
middelen

L 17.919 22.402 22.389 22.289 22.091 21.660

B 1.373 113 223 191 162 620

S -16.546 -22.289 -22.166 -22.098 -21.929 -21.040

p Toelichting op de budgetten
In dit programma zijn de diverse ondersteunende taken opgenomen, naast de stel-
posten en taakstellingen. Een groot deel van de kosten binnen de ondersteunende 
taken wordt gevormd door ambtelijke inzet (uren).
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De hogere last in 2015 bij product Centrale management ondersteuning (15.5) betreft 
het saldo van de reserve opleiding en loopbaanontwikkeling en de reserve PGB die 
op dit product begroot zijn en niet langer in programma 16.
Onder product overige uitgaven en inkomsten (15.8) vallen de kosten en opbrengsten 
die in het betreffende begrotingsjaar worden geraamd, maar waarvan niet duidelijk 
is op welk(e) product(en) de besteding zal plaatsvinden en die door hun aard veelal 
een fluctuerend beeld vertonen. Op dit product worden geen rechtstreekse uitgaven 
of inkomsten verantwoord. Zodra duidelijk is aan welke producten de budgetten 
moeten worden toegerekend, worden de budgetten via een begrotingswijziging 
overgeheveld.
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2.16  Programma 16
Algemene dekkingsmiddelen

2.16.1 Consolidatie saldi programma’s 1 t/m 15

De ramingen van de per saldo benodigde budgetten voor uitvoering van de 
programma’s 1 t/m 15 zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor inzicht in de 
ontwikkeling van de saldi zijn ook de saldi van de Jaarrekening 2013 en de saldi van 
de lopende Begroting 2014 (peildatum 1 augustus 2014) weergegeven.

Saldi per programma (bedragen x € 1.000)

Programma 2013 
realisatie

2014  
begroting

2015  
begroting

2016 
begroting

2017  
begroting

2018  
begroting

1 Openbare orde en veiligheid -5.903 -5.969 -5.756 -5.752 -5.744 -5.740

2 Burgerrelaties -1.697 -2.243 -1.261 -1.518 -1.580 -1.575

3 Fysieke leefomgeving -8.901 -7.977 -7.425 -7.348 -7.350 -7.343

4 Verkeer en vervoer -2.921 -1.147 337 290 320 333

5 Economische zaken -588 -955 -543 -543 -543 -542

6 Onderwijs -8.201 -11.397 -6.988 -4.906 -7.035 -7.118

7 Cultuur -4.576 -3.965 -3.426 -3.365 -3.598 -3.269

8 Sport en recreatie -3.801 -4.809 -3.630 -3.508 -3.436 -3.899

9 Werk en inkomen -8.237 -8.329 -14.996 -14.191 -13.821 -13.528

10 Welzijn en zorg -14.046 -15.759 -39.120 -39.112 -38.123 -38.186

11 Milieu 17 -568 -776 -514 -425 -301

12 Ruimtelijke ontwikkeling 5.920 -2.256 -186 699 718 798

13 Wonen -477 -439 -347 -342 -290 -293

14 Raad en raadsondersteuning -1.069 -1.207 -1.144 -1.146 -1.146 -1.146

15 College en middelen -16.546 -22.289 -22.166 -22.098 -21.929 -21.040

Totaal -71.026 -89.309 -107.427 -103.354 -103.982 -102.849

De verdeling van de totale lasten in 2015 (€ 155,0 miljoen) over de programma’s is 
opgenomen in onderstaande grafiek.

Begroting 2015 lasten (totaal € 155,0 mln.)
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2.16.2 Uitgangspunten financieel beleid

In bovenstaande tabel zijn de saldi (baten minus lasten) per programma opgenomen. 
Bij het ramen van de budgetten voor ongewijzigd beleid is het vigerende financiële 
beleid toegepast. Concreet houdt dit onder meer in:
•	 De jaarlijkse begroting wordt gepresenteerd in het perspectief van structureel 

sluitende meerjarenramingen (begrotingsjaar en 3 daaropvolgende jaren).
•	 De begroting is opgezet naar constante prijzen op het prijsniveau van 2015. Dit 

betekent dat voor de jaren 2016 tot en met 2019 gerekend wordt met hetzelfde 
prijspeil als in 2015.

•	 Ter vergelijking zijn in veel tabellen realisatiebedragen over 2013 en begrote 
bedragen over 2014 opgenomen. De gerealiseerde bedragen 2013 stemmen 
overeen met de cijfers gebruikt voor de Jaarrekening 2013. De begrote bedragen 
2014 zijn de actuele budgetten op basis van raadsbesluiten per 1 augustus 2014.

•	 De prijsindex voor 2015 bedraagt 0,7%. 
•	 Voor de ontwikkeling van de loonkosten houden we de percentages aan die in de 

meicirculaire worden aangegeven. De loonkosten stijgen met 2,25% en dus harder 
dan de algemene prijsindex van 0,7%. 

•	 Op de te verstrekken subsidies is eveneens het inflatiepercentage van 0,7% toegepast. 
•	 In de Begroting 2015 zijn de gevolgen van de meicirculaire 2014 verwerkt. 

Tegenover mutaties in de algemene uitkering voor specifieke taken worden de 
budgetten van de daarmee verband houdende taken voor hetzelfde bedrag 
gemuteerd (tenzij anders is besloten). Zoveel mogelijk zijn deze bedragen toe-
gevoegd aan het betreffende programma. Waar dit niet mogelijk was, zijn de 
bedragen als stelposten in de begroting opgenomen.

•	 De renteomslag is gefixeerd op 6,5%; voor grondexploitaties wordt gerekend 
met 5%. Bij enkele investeringen/projecten wordt om redenen gewerkt met een 
afwijkend rentepercentage; hieraan ligt expliciete besluitvorming van de raad ten 
grondslag.

•	 Het gemeentebrede financieringsresultaat wordt toegevoegd aan de algemene 
dienst.

•	 In de meerjarenbegroting is jaarlijks € 364.000 gereserveerd voor onvoorziene 
ontwikkelingen en voor manifest wordende risico’s.

•	 De tarieven c.q. gemeentelijke belastingen worden aangepast met de door de 
raad vastgestelde prijsindex van 0,7%. Bij de rioolheffingen, afvalstoffenheffing/
reinigingsrechten en marktgelden worden de tarieven op het afgesproken niveau 
van kostendekkendheid gebracht, met inachtneming van de inzet van middelen 
vanuit de egalisatievoorzieningen. Voor de begraafrechten wordt in het raads-
voorstel voorgesteld om naast de prijsindex van 0,7% een tariefsstijging van 10% 
door te voeren als eerste stap richting kostendekkendheid. De leges omgevings-
vergunningen zijn geïndexeerd met 0,7% en daarnaast heeft een tariefsverhoging 
plaats gevonden die volgt uit raadsbesluit 12RAAD0102 van december 2012. In 2012 
zijn de tarieven berekend op basis van volledige kosten dekkendheid. De Raad heeft 
toen besloten de daaruit volgende tariefs verhoging in vier stappen over de jaren 
2013-2016 te verdelen. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om de noodzakelijke 
tariefsstijging die het gevolg is van het uitblijven van grote bouw aanvragen 
achterwege te laten. Het tarief voor de reclamebelasting wordt in samenspraak met 
het Centrum management bepaald.
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•	 De overheadkosten van de gemeente zijn zichtbaar in een specifiek raads-
programma (programma 15 College en middelen). Dit betekent dat bij de overige 
programma’s de lasten exclusief deze overheadkosten zijn opgenomen.

•	 Het financiële startperspectief van de begroting 2015 is gelijk aan het eind-
perspectief van de besluitvorming bij de kadernota 2014.

2.16.3 Algemene dekkingsmiddelen

Als dekkingsmiddel voor de programma’s 1 t/m 15 dienen de algemene bronnen:
1. Leningen en beleggingen
2. Algemene lokale heffingen: onroerende-zaakbelasting, hondenbelasting, 

toeristenbelasting en precario
3. Gemeentefonds

In de volgende tabel zijn de ramingen opgenomen van deze algemene 
dekkingsmiddelen.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2013 
realisatie

2014 
begroting

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

16.1 Rente en beleggingen L 2.589 2.388 2.402 2.238 2.074 1.910

B 10.815 11.171 10.975 10.798 9.981 9.602

S 8.226 8.783 8.573 8.560 7.907 7.692

16.2 Algemene belastingen L 0 0 0 0 0 0

B 12.831 12.823 12.913 12.913 12.913 12.912

S 12.831 12.823 12.913 12.913 12.913 12.912

16.3 Gemeentefonds L 0 0 0 0 0 0

B 56.905 57.009 84.166 82.577 80.250 79.476

S 56.905 57.009 84.166 82.577 80.250 79.476

Algemene dekkingsmiddelen L 2.589 2.388 2.402 2.238 2.074 1.910

B 80.551 81.003 108.054 106.288 103.144 101.990

S 77.962 78.615 105.652 104.050 101.070 100.080

In onderstaande grafiek is te zien hoe de totale lasten in 2015 (€ 155,0 miljoen) worden 
gedekt.

Begroting 2015 Baten (totaal € x156,7 mln.)
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Hieronder volgt een toelichting op de diverse algemene dekkingsmiddelen. 

p Leningen en beleggingen
De baten uit hoofde van leningen en beleggingen bestaan uit dividenden en een 
financieringsresultaat. De opbrengsten van bij derden uitstaande gelden kennen 
een langzaam dalende trend, vooral als gevolg van het geleidelijk afnemen van de 
uitstaande hypotheken aan (gewezen) ambtenaren. Op grond van regelgeving mag 
de gemeente immers geen nieuwe hypotheken verstrekken, waardoor de opbrengst 
van deze portefeuille daalt.
Daarnaast is er sprake van een financieringsresultaat, dat veroorzaakt wordt door 
het eigen vermogen (de reserves en voorzieningen) van de gemeente. Vanwege 
dit eigen vermogen hoeft de gemeente geen leningen aan te trekken om haar 
grote uitgaven, zoals investeringen, te financieren. De verhouding tussen Vreemd 
vermogen (aangetrokken leningen) en Eigen vermogen heeft daarmee invloed op het 
financieringsresultaat. Door de combinatie van hiervoor genoemde factoren kent het 
product Rente en beleggingen (16.1) een dalende trend.
De renteontwikkeling wordt regelmatig doorgenomen in het interne rentecomité.

p Algemene lokale heffingen
De algemene lokale heffingen (product 16.2 Algemene belastingen) zijn als volgt 
onderverdeeld.

Algemene lokale heffingen (bedragen x € 1.000)

Opbrengst per belasting 2013
realisatie

2014 
begroting

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

Onroerend zaakbelasting 11.941 11.951 12.071 12.071 12.071 12.071

Hondenbelasting 401 398 401 401 401 401

Toeristenbelasting 302 310 312 312 312 312

Precario 188 128 129 129 129 129

Opbrengst lokale heffingen 12.832 12.787 12.913 12.913 12.913 12.913

Inhoudelijk worden de lokale heffingen verder toegelicht in de paragraaf Lokale 
heffingen in boek 2.
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p Gemeentefonds
De (meerjaren)begroting 2015 is, net als andere jaren, gebaseerd op de meicirculaire 
2014 van het Gemeentefonds. 
In hoofdlijnen ziet de uitkomst van de van de meicirculaire er als volgt uit.

Totaaloverzicht uitkomst meicirculaire 2014 (bedragen x € 1.000)

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitkering decembercirculaire  58.422  54.504  54.252  54.002  53.402  53.402

Uitkering meicirculaire  58.476  78.435  77.795  76.780  76.438  75.824

Verschil december-meicirculaire  54  23.931  23.543  22.778  23.036  22.422 

Uitsplitsing mutaties / verschil

A Dekking prijsindex 0,7%  382  380  378  374  374

B Decentralisaties sociaal domein  26.024  26.168  25.336  25.417  25.417

C Taakmutaties  292  1.878-  1.909-  1.857-  1.812-  1.993-

D Effect op het begrotingssaldo  238-  596-  1.096-  1.078-  944-  1.377

Totaal mutaties gemeentefonds 54  23.932  23.543  22.779  23.035  22.421

Het verschil tussen de december en meicirculaire bestaat uit 4 delen:
A. De begroting van de gemeente Zeist heeft vanaf 2015 een prijsindex gekregen van 

0,7%. Dit betekent dat de gemeentefondsuitkering ook met 0,7% moet stijgen om 
de kosten en opbrengsten in evenwicht te houden.

B. Voor de onderdelen jeugdzorg en nieuwe taken Wmo / AWBZ zijn decentralisatie 
uitkeringen ontvangen. Voor de uitvoering van de Participatiewet is dit nog 
niet gebeurd. Na de meicirculaire is een brief ontvangen met de waarschijnlijke 
bedragen voor de uitvoering van de Participatiewet (€ 6,5 mln. aflopend). 
Deze inkomsten zijn separaat, maar wel binnen het product Gemeentefonds 
opgenomen als verwachte opbrengst.

C. Er zijn diverse taakmutaties opgenomen in de meicirculaire. Dit betekent dat er een 
rechtstreeks verband is met een taak en budget in de gemeentelijke begroting. 
Deze taakmutaties worden 1-op-1 met deze taken / budgetten verrekend en 
hebben dus geen effect op het budgettair saldo van de gemeente.

D. De overige mutaties, met name het accres en het groot onderhoud van het 
gemeentefonds hebben effect op het begrotingssaldo van de gemeente.

De posten B, C en D worden verder in boek 2 in detail uitgewerkt. Hier wordt ook 
meer in algemeenheid de werking van het Gemeentefonds toegelicht.

Bij de kadernota was het volgende effect van het gemeentefonds op het 
begrotingssaldo verwacht.

Verwacht budgettair effect (bedragen x € 1.000)

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Financieel perspectief Kadernota  1.492  768  126-  1.184-  1.191-  1.191-

Verwacht groot onderhoud  2.100-  2.100-  2.100-  2.100-  2.100-

Verwacht ingroeiregeling  1.400  700 

Verwacht financieel perspectief  1.492  68  1.526-  3.284-  3.291-  3.291-
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Op basis van de uitwerking van de meicirculaire ontstaat het volgende beeld.

Bijgesteld budgettair effect (bedragen x € 1.000)

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Financieel perspectief Kadernota  1.492  768  126-  1.184-  1.191-  1.191-

A Uitkomst meicirculaire  238-  596-  1.096-  1.078-  944-  1.377-

B Inzet stelposten  238  597  597  597  597  597 

Bijgesteld financieel perspectief  1.492  769  625-  1.665-  1.538-  1.971-

Hierbij kan geconcludeerd worden dat de verwachte teruggang van het begrotings-
saldo minder zwaar is. Dit heeft twee oorzaken:
A. De uitkomst van de meicirculaire ontwikkelt zich gunstiger dan gedacht. Dit 

komt vooral door een voordeel op de prijsindexering en de “ombouw” van een 
rijksbezuiniging naar andere maatstaven.

B. Daarnaast kunnen op basis van de uitkomst gevormde stelposten worden ingezet 
om het effect te verzachten.

Beide regels worden verder uitgesplitst en toegelicht in boek 2.

Het uiteindelijk financieel perspectief is afhankelijk van meer mutaties in de 
uitwerking van de begroting 2015 en verder. In het raadsvoorstel bij de begroting 
wordt het totaal financieel perspectief benoemd en toegelicht.

2.16.4 Consolidatie

In de volgende tabel is de begroting geconsolideerd, inclusief de algemene dekkings-
middelen. Dit saldo wordt het exploitatieresultaat genoemd. Na het verwerken van 
de begrote stortingen en onttrekkingen aan reserves wordt het financieel resultaat 
berekend. Dit financieel resultaat vormt het overschot/tekort van de gemeentelijke 
begroting (of jaarrekening) in het betreffende jaar.

Consolidatie Begroting 2015 (bedragen x € 1.000)

Omschrijvingen 2013 
realisatie

2014  
begroting

2015  
begroting

2016  
begroting

2017 
begroting

2018  
begroting

Saldi programma 1 t/m 15 -71.026 -89.309 -107.427 -103.354 -103.982 -102.849

Algemene dekkingsmiddelen 77.962 78.615 105.652 104.050 101.070 100.080

Exploitatieresultaat 6.936 -10.694 -1.775 696 -2.912 -2.769

Mutaties Algemene reserves (product 16.4)

Toevoeging aan vermogen (-) -2.445 -1.774 -287 -287 -229 0

Onttrekking aan vermogen (+) 6.640 2.759 0 0 0 0

Mutaties Bestemmingsreserves (product 16.5)

Toevoeging aan vermogen (-) -36.306 -12.033 -8.945 -8.962 -9.130 -9.171

Onttrekking aan vermogen (+) 29.912 23.651 11.044 7.826 10.020 10.174

Financieel resultaat 4.737 1.909 37 -727 -2.251 -1.766

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de jaren 2015 tot en met 2018 (planperiode) per 
saldo € 2 mln wordt onttrokken aan het vermogen (de reserves van de gemeente).
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Het merendeel van de stortingen en onttrekkingen heeft een onregelmatig karakter. 
Zo wordt er bijvoorbeeld voor bepaalde investeringen (met economisch nut) dekking 
toegevoegd, terwijl volgens BBV de investering op de balans moet komen te staan 
en jaarlijks afgeschreven. In deze gevallen wordt de dekking in een keer gestort in 
een dekkingsreserve. Uit deze dekkingsreserve worden vervolgens jarenlang (een 
deel van) de kapitaallasten van de investeringen onttrokken. Op basis van dergelijke 
systematieken kennen stortingen en onttrekkingen een (sterk) wisselend verloop 
tussen de jaren. Mede daarom ook schrijft BBV de gescheiden presentatie voor, na de 
bepaling van het zogenoemde exploitatieresultaat.

In de nota Reserves en voorzieningen 2013 is vastgesteld dat de bestemmingsreserves 
zijn afgestemd op en voldoende zijn voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld. Alleen 
de Algemene reserve met inkomensfunctie heeft een functie ter dekking van het 
begrotingsresultaat. Het rendement (de bespaarde rente) van deze reserve een 
dekkingsbron binnen de gemeentelijke begroting. Alle andere reserves bevatten 
middelen voor een specifiek doel en vormen dus geen algemene bijdrage aan het 
begrotingsresultaat.

De specificatie van de begrote vermogenssituatie is opgenomen in boek 2 van deze 
begroting.
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3  Budgetautorisatie

In dit hoofdstuk treft u de budgetten aan, zoals die kaderstellend door de 
raad worden geautoriseerd. Conform het dualisme stelt de raad de budgetten 
op programmaniveau vast, zowel de lasten als de baten. Het gaat dan om de 
exploitatiebudgetten en de investeringsbudgetten. De raad autoriseert de 
budgetten voor 2015 via deze begroting. Binnen deze budgetten is het college 
geautoriseerd de begroting uit te voeren. Het college kan binnen het kader van 
de programmabudgetten zelf de onderverdeling in de budgetten per product 
vaststellen en indien nodig wijzigen. Wanneer de budgetten op programmaniveau 
wijzigen (ook als baten en lasten budgettair neutraal stijgen of dalen), ligt de 
bevoegdheid bij de raad.
De rapportages en verantwoording kennen eenzelfde verdeling: programmaniveau 
voor de raad, productniveau voor het college. Dat in deze begroting en in de 
rapportages de informatie gebundeld (op product- en programmaniveau) is 
opgenomen, verandert niets aan de formele (budgettaire) bevoegdheden van raad 
en college.

3.1 Autorisatie exploitatiebudgetten per programma

Hierna zijn de lasten en baten per programma opgenomen. De lasten en baten in 
de kolom 2015 vormen de kaderstellende budgetten voor de uitvoering van deze 
begroting. De lasten en baten in latere jaren zijn ter informatie opgenomen, zodat 
duidelijk is hoe het bestaande beleid zich financieel meerjarig vertaalt. De formele 
autorisatie en dus de mogelijkheid deze budgetten te benutten wordt nu niet 
gegeven; die volgt bij latere begrotingen.

Exploitatiebudgetten per programma (bedragen x € 1.000)

Programma 2015 begroting 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting

1 Openbare orde en veiligheid 5.792 5.788 5.780 5.776

2 Burgerrelaties 2.864 3.128 3.190 3.185

3 Fysieke leefomgeving 7.675 7.577 7.579 7.572

4 Verkeer en vervoer 3.749 3.796 3.766 3.753

5 Economische zaken 890 890 890 889

6 Onderwijs 7.960 8.030 8.025 8.108

7 Cultuur 4.699 4.638 4.871 4.542

8 Sport en recreatie 5.528 5.452 5.380 5.843

9 Werk en inkomen 32.469 31.664 31.294 31.001

10 Welzijn en zorg 40.499 40.491 39.502 39.565

11 Milieu 10.989 10.971 11.079 11.137

12 Ruimtelijke ontwikkeling 5.216 4.017 3.998 3.918

13 Wonen 762 757 705 708

14 Raad en raadsondersteuning 1.144 1.146 1.146 1.146

15 College en middelen 22.389 22.289 22.091 21.660

Totaal budget lasten 152.625 150.634 149.296 148.803
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Exploitatiebudgetten per programma (bedragen x € 1.000)

Programma 2015 begroting 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting

1 Openbare orde en veiligheid 36 36 36 36

2 Burgerrelaties 1.603 1.610 1.610 1.610

3 Fysieke leefomgeving 250 229 229 229

4 Verkeer en vervoer 4.086 4.086 4.086 4.086

5 Economische zaken 347 347 347 347

6 Onderwijs 972 3.124 990 990

7 Cultuur 1.273 1.273 1.273 1.273

8 Sport en recreatie 1.898 1.944 1.944 1.944

9 Werk en inkomen 17.473 17.473 17.473 17.473

10 Welzijn en zorg 1.379 1.379 1.379 1.379

11 Milieu 10.213 10.457 10.654 10.836

12 Ruimtelijke ontwikkeling 5.030 4.716 4.716 4.716

13 Wonen 415 415 415 415

14 Raad en raadsondersteuning 0 0 0 0

15 College en middelen 223 191 162 620

Totaal budget baten 45.198 47.280 45.314 45.954

Totaal exploitatieresultaat 
(baten-/- lasten)

-107.427 -103.354 -103.982 -102.849

Behalve de baten en lasten per programma, autoriseert de raad eveneens de 
algemene dekkingsmiddelen en de in deze begroting opgenomen stortingen en 
onttrekkingen aan reserves. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves vallen 
binnen de kaders die de raad over deze reserves heeft vastgesteld.

Overige exploitatiebudgetten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving 2015 begroting 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting

Exploitatieresultaat programma’s -107.427 -103.354 -103.982 -102.849

Algemene dekkingsmiddelen

16.1 Rente en beleggingen 8.573 8.560 7.907 7.692

16.2 Algemene belastingen 12.913 12.913 12.913 12.912

16.3 Gemeentefonds 84.166 82.577 80.250 79.476

Begrotingsresultaat voor mutatie reserves -1.775 696 -2.912 -2.769

Beschikking over reserves

16.4 Ontrekking aan algemene reserves 0 0 0 0

16.4 Storting in algemene reserves -287 -287 -229 0

16.5 Ontrekking aan bestemmingsreserves 11.044 7.826 10.020 10.174

16.5 Storting in bestemmingsreserves -8.945 -8.962 -9.130 -9.171

Saldo van de begroting (baten -/- lasten) 37 -727 -2.251 -1.766
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3.2 Autorisatie investeringen

Hierna zijn de geplande investeringen opgenomen. Ook hier geldt dat de raad de 
genoemde investeringen voor 2015 autoriseert. De investeringen van de latere jaren 
zijn ter informatie bijgevoegd. Het grootste deel van de geplande investeringen zijn 
vervangingsinvesteringen. De rente en afschrijvingslasten van deze investeringen 
maken deel uit van de exploitatiebudgetten en zijn daarmee van dekking voorzien. 
Uitgaven voor onderhoud (soms net zo omvangrijk als investeringen) mogen niet 
worden geactiveerd en zijn volledig opgenomen in de exploitatie). Investeringen 
ten behoeve van de onderwijshuisvesting worden jaarlijks separaat via het Integraal 
Huisvestingsplan aan de raad voorgelegd. De dekking van deze investeringen wordt 
gevormd door de bestemmingsreserve Huisvestingsvoorzieningen onderwijs.

(Vervangings ) investeringen (bedragen x € 1.000)

Investeringsbedragen 2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018  
begroting

Inventaris Slaapgebouw (VRU-BRW) 0 34 0 0

Cameratoezicht de Clomp 0 0 22 0

Totaal programma 1 Openbare orde en veiligheid 0 34 22 0

Parkeervz. (uitrusting en verbindingen) 56 0 0 0

Totaal programma 4 Verkeer en vervoer 56 0 0 0

Brede school Kerckebosch 3.947 0 0 0

Totaal programma 6 Onderwijs 3.947 0 0 0

Riolering Beukbergen 1.863 0 0 0

Verv. Leiber LE 40 0 0 0

Vervanging grafdelfmachine-72606028(oud) 0 0 0 100

Totaal programma 11 Milieu 1.903 0 0 100

Ter vervanging Woonwagen Hww 15947 0 0 69 0

Totaal programma 13 Wonen 0 0 69 0

Multifunctioneel meub. Trouwzaal 0 0 37 0

Diverse auto's * 0 567 50 0

Hefbrug autowerkplaats 31 0 0 0

Oliepompinstallatie (object oud 503061) 0 0 19 0

Totaal programma 15 College en middelen 31 567 106 0

Totaal Investeringen 5.937 601 197 100

*  Het activeren (het op de balans zetten en over jaren afschrijven) van onderhoud is niet toegestaan volgens het BBV 
(Besluit Begroting en Verantwoording). Dit omdat het uitvoeren van onderhoud zorgt voor het behoud van waarde, 
maar geen nieuwe (economische) waarde creëert, die aan de balans van de gemeente mag worden toegevoegd. 
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4  Vaststellingsbesluit

De Raad van de gemeente Zeist,
gezien vorenstaande begroting over het jaar 2015 van haar gemeente;

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet,

besluit

deze Programmabegroting vast te stellen.

______________________________________________________ (datum)

Griffier       Voorzitter
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