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leeswijzer

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

De volgende symbolen worden gebruikt:

link verwijzing genoemd in tekst

Duurzaam Zeist 
blader door items over duurzaam Zeist 

Participatie
blader door voorbeelden van participatie

link terug naar de inhoudsopgave
inhoud
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Inleiding

Voor u ligt de jaarrekening 2013. In deze jaarrekening informeren we u over de 
prestaties van de gemeente in 2013 en de financiële positie. Bijzonder aan deze 
jaarrekening is dat het de laatste jaarrekening is van dit college. We besteden 
daarom ook aandacht aan de voortgang die we geboekt hebben tijdens de hele 
bestuursperiode. 

p Duurzaam resultaat
Het afgelopen jaar hebben we veel met elkaar bereikt. We hebben samen 
plannen gemaakt en concrete resultaten geboekt. Onze speerpunten uit het 
coalitieprogramma, duurzaamheid en burgerparticipatie, waren hierbij voor ons een 
belangrijk uitgangspunt.

Zeist streeft op alle mogelijke manieren een duurzame ontwikkeling na. We willen 
dat Zeist in 2050 een klimaatneutrale gemeente is, we ondersteunen mensen die 
duurzame initiatieven nemen, we profileren Zeist als een logische vestigingsplaats 
voor duurzame bedrijven en instellingen, én als organisatie geven we het goede 
voorbeeld. 

In 2013 hebben we samen met bedrijven een voorbeeldhuis ingericht. Inwoners 
kunnen hier terecht voor informatie en advies over het energiezuinig maken van hun 
woning. In het laatste kwartaal van 2013 hebben ongeveer 100 inwoners van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. De gemeente heeft zich met het ondertekenen van 
het Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen gecommitteerd aan ambitieuzere 
doelstellingen ten aanzien van de eigen inkoop. In 2013 is bij 10 opdrachten social 
return afgesproken. Zo heeft de social return verplichting bij de opdracht voor 
de Regiotaxi centrale en vervoer tot nu toe al het resultaat dat 6 WWB (bijstand) 
kandidaten geplaatst zijn per 1 februari 2014.

Ook op andere gebieden dan duurzaamheid zijn het afgelopen jaar concrete 
resultaten bereikt. Zo is de criminaliteit ten opzichte van 2012 met 13% gedaald. 
De aanleg van de autoboulevard is afgerond, er zijn nieuwe multifunctionele centra 
geopend aan de Bergweg en De Clomp, we hebben jongeren geholpen bij het vinden 
van een baan en in Kerckebosch is de bouw van nieuwe woningen in volle gang. 
Het zijn maar enkele voorbeelden van wat er allemaal gebeurt. In deze jaarrekening, 
kunt u hier per programma uitgebreid over lezen. 

p Samen met inwoners
Bijzonder aan de Gemeente Zeist is de manier van werken en het benutten van de 
kracht in de samenleving. Burgerparticipatie is iets dat in onze genen is gaan zitten. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het vraagstuk rond de gemeentelijke bomen. 
Zeist staat voor de opgave 35.000 bomen, die over een aantal jaren aan het einde 
van hun levensduur zijn, te vervangen. De financiën hiervoor ontbreken. Om een 
oplossing te vinden voor het vraagstuk is een adviesgroep samengesteld waarin 
inwoners uit de gemeente met het vraagstuk aan de slag zijn gegaan. De uitkomst 
van het proces, dat door de gemeente werd begeleid, is een gedragen advies. 
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De adviesgroep heeft een keuze gemaakt voor een voorkeursscenario wat door de 
gemeenteraad is omarmd. Ook bij allerlei andere vraagstukken is de samenleving 
intensief betrokken. Voorbeelden hiervan zijn de totstandkoming van de woonvisie 
en de dialoog over de toekomst van het centrum van Zeist.

p Voorbereiden op verandering
Voor bestuur en ambtelijke organisatie was 2013 ook een jaar van voorbereiden. 
De meest zichtbare voorbereiding, die in 2013 plaatsvond, was de bouw van het 
nieuwe gemeentehuis. Minder zichtbaar maar minstens zo belangrijk zijn de 
voorbereidingen voor de nieuwe sociale taken die wij vanaf 1 januari 2015 gaan 
uitvoeren. Achter de schermen werd en wordt hier echter hard aan gewerkt. 
We brengen in kaart wat er gaat veranderen en hoe we dit als gemeente willen 
vormgeven. We maken afspraken met buurgemeenten en zetten de eerste stappen 
voor verdergaande informatisering. Natuurlijk hebben we ook voorbereidingen 
getroffen voor de verkiezingen die in het eerste kwartaal van 2014 plaatsvinden. 
We maken een verkiezingskrant, organiseren verkiezingsactiviteiten en voor het 
nieuwe bestuur schrijven we overdrachtsdossiers. 

p Het huis is op orde
De afgelopen jaren is veel uit het coalitieakkoord gerealiseerd en zijn onvoorziene 
uitdagingen opgepakt. En dit ondanks de afgenomen financiële middelen. Door tijdig 
maatregelen te nemen is Zeist financieel gezond gebleven en zijn de belastingen niet 
verhoogd.

In deze jaarrekening kunt u uitgebreider lezen wat wij in 2013 gedaan hebben en 
hoe de financiële positie zich heeft ontwikkeld. In deel 1 informeren wij u over 
de geleverde prestaties en leggen we op hoofdlijnen verantwoording af over de 
financiën. In deel 2 vindt u de verdere specificatie van de financiële gegevens.

Veel leesplezier!

Het college van Burgemeester en Wethouders
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Resultaat 
Jaarrekening 2013

In de inleiding is op hoofdlijnen een samenvatting gegeven van het jaar 2013. Dit 
hoofdstuk bevat een samenvatting van het financiële resultaat over het jaar 2013.
Gezien zijn aard is dit hoofdstuk vrij technisch en financieel inhoudelijk.

p Saldo Jaarrekening 2013
Bij de (2e) bestuursrapportage liet de begroting een tekort zien van € 1,1 miljoen  
(zie 13RV0059#). 
Dit saldo is nadien gewijzigd in een tekort van € 561.000 door besluitvorming over de 
Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ, 13RV0058#) en door de ontwikkeling van 
de algemene uitkering van het Gemeentefonds (septembercirculaire, bgw 2013069). 

De begroting met dit (gewijzigde) saldo is het vertrekpunt voor de analyse van de 
verschillen met de werkelijke realisatie over 2013. 

Ondanks dat er sprake was van een begroting met een verwacht tekort, is het jaar 
2013 afgesloten met een positief jaarrekeningresultaat van € 4.737.000. 

Ten opzichte van de begroting is dit een voordelig verschil van afgerond € 5.298.000.

De vijf grootste afwijkingen binnen het resultaat zijn:
a) Gemeentefonds € 1.119.000 (Voordeel =V)
b) Financieringsresultaat € 1.111.000 (Nadeel = N)
c) Vrijval dekkingsreserve Centrale Huisvesting €   951.000 (V)
d) Vrijval dekkingsreserve meubilair €   829.000 (V)
e) WMO Voorzieningen €   732.000 (V)

Uit deze posten blijkt dat er vooral sprake is van incidentele afwijkingen die bij de 
bestuursrapportage nog niet bekend waren. Dit omdat er sprake was van latere 
besluitvorming door de raad, externe ontwikkelingen (Gemeentefonds) of toen nog 
niet in te schatten bedragen (afronding project gemeentehuis) en een niet verwacht 
lager beroep op open-einde-regelingen (WMO voorzieningen).

Een totaaloverzicht van de belangrijkste oorzaken van het exploitatieresultaat is 
opgenomen in de toelichting op de balans bij het onderdeel Eigen vermogen. 

De financiële afwijkingen zijn verder in deel 2 van deze jaarrekening per 
raadsprogramma en collegeproduct toegelicht.

http://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2013/13RV0059_Bestuursrapportage_2013/13RV0059_rv_Bestuursrapportage_2013
http://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2013/13RV0058_SFI_Reserve_Integrale_Ontwikkelingen_Zeist/13RV0058_rv_SFI_Reserve_Integrale_Ontwikkeling_Zeist_GEW_en_geamendeerd
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2013/09/16/septembercirculaire-gemeentefonds-2013.html
http://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2013/13RV0059_Bestuursrapportage_2013/13RV0059_rv_Bestuursrapportage_2013
http://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2013/13RV0058_SFI_Reserve_Integrale_Ontwikkelingen_Zeist/13RV0058_rv_SFI_Reserve_Integrale_Ontwikkeling_Zeist_GEW_en_geamendeerd
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/circulaires/2013/09/16/septembercirculaire-gemeentefonds-2013.html
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p Samenvatting financiële uitkomsten

Saldi per programma
In de volgende tabel staan de saldi per programma. Ook de stortingen en 
onttrekkingen aan reserves die samenhangen met dat programma zijn vermeld. 

Resultaat (bedragen x € 1.000)

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

Realisatie 
per
31-12-2013

Verschil 
begroting - 
realisatie 
(kolom 3-4)

Storting 
(-) en  
onttrekking  
(+) aan  
reserves

Resultaat 
na mutaties 
reserves 
(kolom 5-6)

kolom 3 kolom 4 kolom 5 kolom 6 kolom 7

1 Openbare orde en veiligheid -6.039 -5.903 136 V -47 89 V

2 Burgerrelaties -1.874 -1.697 177 V -200 -23 N

3 Fysieke leefomgeving -9.817 -8.901 916 V -616 300 V

4 Verkeer en Vervoer -3.483 -2.921 562 V -798 -236 N

5 Economische Zaken -832 -588 244 V -307 -63 N

6 Onderwijs -9.563 -8.201 1.362 V -1.183 179 V

7 Cultuur -4.490 -4.576 -86 N -19 -105 N

8 Sport en recreatie -4.285 -3.801 484 V -680 -196 N

9 Werk en inkomen -8.527 -8.237 290 V -148 142 V

10 Welzijn en zorg -15.396 -14.046 1.350 V -587 763 V

11 Milieu -355 17 372 V -355 17 V

12 Ruimtelijke ontwikkeling 3.856 5.920 2.064 V -1.470 594 V

13 Wonen -746 -477 269 V -214 55 V

14 Raad en raadsondersteuning -1.163 -1.069 94 V -75 19 V

15 College en middelen -21.012 -16.546 4.466 V -2.755 1.711 V

Totalen programma 1 t/m 15 -83.726 -71.026 12.700 V -9.454 3.246 V

Algemene dekkingsmiddelen 77.599 77.962 363 V 1.689 2.052 V

Totalen programma’s + dekking -6.127 6.936 13.063 V 5.298 V

Saldo onttrekkingen aan c.q. 
stortingen in reserves

5.566 -2.199 -7.765

Totalen financieel resultaat -561 4.737 5.298 V

Toelichting tabel:
Kolom 3 bevat de saldi op begrotingsbasis (na begrotingswijzigingen). Kolom 4 bevat 
de werkelijk gerealiseerde saldi. Kolom 5 geeft dan het voor- of nadelig verschil van de 
realisatie volgens de jaarrekening met de begroting aan. In kolom 6 staan de met het 
programma samenhangende stortingen in en onttrekkingen aan reserves. De laatste 
kolom geeft het resultaat na deze reserveringen ten opzichte van de begroting1.

Vergelijking met jaarrekening 2012 en begroting 2013 (primitief en gewijzigd).
De saldi per programma zijn in de volgende tabel nog een keer weergeven in 
vergelijking met de rekeningcijfers over 2012 en in vergelijking met de primitieve 
begroting 2013 en de begroting 2013 na wijzigingen.
 

1 De mutaties op reserves in kolom 6 zijn in programma 16 ‘Algemene dekkingsmiddelen’ opgenomen en 

hier dus alleen extracomptabel gepresenteerd in samenhang met het programma waarin zij hun oorsprong 

vinden. Overigens gaat het hier alleen om reservemutaties waarover de Raad eerder had besloten, hetzij bij de 

nota ‘reserves en voorzieningen’, hetzij bij een tussentijdse begrotingswijziging.
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Saldi per programma (bedragen x € 1.000)

Programma 2012
 realisatie 

2013
 begroting

2013
 begrot. na 

wijz. (A)

2013
 realisatie (B)

2013
 verschil (A-B)

1 Openbare orde en veiligheid -5.626 -5.394 -6.039 -5.903 136

2 Burgerrelaties -1.719 -1.721 -1.874 -1.697 177

3 Fysieke leefomgeving -6.526 -7.413 -9.817 -8.901 916

4 Verkeer en Vervoer -1.260 139 -3.483 -2.921 562

5 Economische Zaken -413 -624 -832 -588 244

6 Onderwijs -6.931 -7.179 -9.563 -8.201 1.362

7 Cultuur -5.376 -3.727 -4.490 -4.576 -86

8 Sport en recreatie -4.231 -4.378 -4.285 -3.801 484

9 Werk en inkomen -7.200 -6.878 -8.527 -8.237 290

10 Welzijn en zorg -15.041 -16.355 -15.396 -14.046 1.350

11 Milieu 476 -389 -355 17 372

12 Ruimtelijke ontwikkeling -2.121 5.439 3.856 5.920 2.064

13 Wonen -307 -326 -746 -477 269

14 Raad en raadsondersteuning -1.077 -1.096 -1.163 -1.069 94

15 College en middelen -16.089 -22.943 -21.012 -16.546 4.466

Totaal -73.441 -72.845 -83.726 -71.026 12.700

Geconsolideerde jaarrekening
Hieronder is de consolidatie van de jaarrekening vermeld. 

Consolidatie Jaarrekening 2013) (bedragen x € 1.000

Omschrijvingen 2012 
realisatie

2013
 begroting

2013 begrot. 
na wijz. (A)

2013
 realisatie (B)

2013
 verschil (A-B)

Saldi programma 1 t/m 15 -73.441 -72.845 -83.726 -71.026 V 12.700

Algemene dekkingsmiddelen 79.895 77.511 77.599 77.962 V 363

Exploitatieresultaat 6.454 4.666 -6.127 6.936 V 13.063

Mutaties Algemene reserves (product 16.4)

Toevoeging aan vermogen (-) -2.647 -563 -1.893 -2.445 N 551

Onttrekking aan vermogen (+) 5.043 1.165 6.441 6.640 V 199

Mutaties Bestemmingsreserves (product 16.5)

Toevoeging aan vermogen (-) -20.745 -11.591 -29.619 -36.306 N 6.687

Onttrekking aan vermogen (+) 16.080 5.766 30.638 29.912 N 726

Financieel resultaat 4.185 -557 -561 4.737 V 5.298

Toelichting tabel:
Het totaal van de saldi van de programma’s 1 t/m 15 is opgenomen in de 
eerste regel van de tabel. Op de tweede regel staan de uitkomsten voor de 
algemene dekkingsmiddelen (collegeproducten 16.1 t/m 16.3). Het verschil is het 
exploitatieresultaat.
Vervolgens zijn de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves opgenomen. 
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen algemene reserves (collegeproduct 16.4) 
en bestemmingsreserves (collegeproduct 16.5).
Het financieel resultaat is dan het verschil tussen het exploitatieresultaat en de 
mutaties van de reserves.
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In de tabel is te zien dat de mutatie van de algemene reserves per saldo 
€ 352.000 hoger was dan geraamd. Dit geeft een nadeel in de exploitatie. 
Bij de bestemmingsreserves is sprake van een hogere toevoeging en een lagere 
onttrekking, wat per saldo een nadeel voor de exploitatie geeft van € 7.413.000. 
Uiteraard zijn de afwijkende stortingen en onttrekkingen gebaseerd op eerdere 
besluitvorming door de Raad.
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Programma 1 
Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. 
Over veiligheid voert de gemeente op lokaal niveau de regie. De gemeente 
doet dit samen met vele partijen, zoals de woningbouwcorporaties, 
MeanderOmnium, politie, brandweer, openbaar ministerie, ondernemers 
en natuurlijk ook onze inwoners zelf.

2013

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

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

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

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

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

Een groep van ongeveer vijf 

buurtbewoners surveilleert regel- 

matig in het gebied de Promenade 

en De Heuvel en het winkelgebied 

eromheen. De surveillanten zijn 

uitgerust met zaklampen, portofoon 

en herkenbare hesjes. Zij willen door 

hun aanwezigheid overlast een halt 

toeroepen. Afhankelijk van de situatie 

informeert men de politie.
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p Dalende criminaliteitscijfers
Na een daling van de criminaliteitscijfers in 2012 heeft deze daling zich in 2013 stevig 
voortgezet. Hierbij kunnen we de deelontwikkelingen onderscheiden:

2011 2012 2013 Toename

Criminaliteit totaal 4358 4067 3553 -13%

Woninginbraak 565 656 405 -38%

Geweld (totaal) 478 439 335 -24%

Waarvan straatroof 8 8 15 +88%

Autokraak 692 368 330 -10%

Fietsendiefstal 317 355 290 -18%

Vernielingen 513 432 415 -4%

Zakkenrollen 79 86 96 +12%

Bedrijfsinbraak 109 112 124 +11%

Jongerenoverlast - 495 341 -31%

Over vrijwel de gehele linie treedt een daling op. Uitzonderingen zijn zakkenrollen, 
bedrijfsinbraken en straatroof.

p Resultaat in zicht
Enkele voorbeelden die het vermelden waard zijn:
• De vondst van een grote ondergrondse hennepkwekerij in het bos;
• De autobranden in de bloemenbuurt. Deze zijn helaas niet opgelost, maar hebben 

wel geleid tot een toegenomen alertheid en samenwerking van buurtbewoners.
• De serie autobranden in Den Dolder is gelukkig wel opgelost.
• Sinds de zomer wordt er elk kwartaal een veiligheidsbrief uitgebracht. Hierin wordt 

zichtbaar gemaakt welke activiteiten er spelen en welke resultaten worden geboekt.

p Persoonsgerichte aanpak
Onderdeel van de praktijk centraal is de persoonsgerichte aanpak.
Een groep van circa 80 overlastplegers, geweldplegers en inbrekers wordt samen met 
de partners nauwlettend gemonitord. Bij deze groep is vaak sprake van meervoudige 
problematiek. Daarom wordt ook een aanpak op maat gemaakt, waarbij naast 
repressie ook preventie een belangrijke rol speelt.
In de persoonsgerichte aanpak worden ook zedendelinquenten gevolgd als zij 
terugkeren in de maatschappij.
Zie ook programma 10: Zorg en Welzijn.

p Overlast jongeren
Eén van de speerpunten uit het integraal veiligheidsplan is de overlast van jongeren. 
Ook hier wordt een breed palet van zowel repressieve als preventieve maatregelen 
ingezet.
Enerzijds worden de overlast gevende groepen onderzocht aan de hand van de 
Beke-Ferweda methodiek en wordt overlast beperkt door de inzet van onder andere 
politie, jongerenwerk en buurtpreventie.
Maar anderzijds wordt de Peppel vaker opengesteld, om de jongeren een alternatief 
te bieden. Daarnaast kent Zeist het Young Leaders project, waarbij aansprekende 
jongeren in een voorbeeldpositie worden gebracht.
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p Horeca
De horeca maakt een belangrijk deel uit van onze gemeente. Veel mensen genieten 
van wat de horeca te bieden heeft. Toch kent de horeca ook de keerzijde van overlast 
(o.a. geweld). Om dit tegen te gaan is onder meer het volgende gedaan:
• Bibob-onderzoeken bij de aanvraag van nieuwe vergunningen 
• Sluiting van 1 gelegenheid i.v.m. de aanwezigheid van harddrugs
• Verbetering van de verlichting t.b.v. het cameratoezicht
• Waarschuwingsbrieven voor ordeverstoorders
• Gebiedsverboden voor ordeverstoorders
• Taxistandplaats verplaatst voor een goede uitgeleiding
De Drank- en Horecawet is afgelopen jaar gewijzigd. Zo zijn de toezichtstaken 
overgegaan naar de gemeente. Ook mag vanaf 1 januari 2014 geen alcohol meer 
geschonken worden aan klanten onder de 18 jaar. De gemeenteraad heeft besloten 
hierop intensief toe te gaan zien. De Boa’s zijn hiervoor inmiddels opgeleid.

p Burgerkracht benutten
Wat zeker een bijdrage aan deze mooie cijfers heeft geleverd, is de inzet van de 
bevolking. Inmiddels is het aantal deelnemers van Burgernet met zo’n 500 gestegen tot 
3800. Daarnaast is er het initiatief ‘Waaks’, waarbij circa 220 hondeneigenaren hun ogen 
en oren extra open houden. Rond De Heuvel is een buurtpreventieteam zeer actief en 
in de Verzetswijk en rond de Graaf Janlaan is ‘Attentie Buurtpreventie’ aanwezig.
Daarnaast zijn rond het speerpunt woninginbraken 5 preventieavonden in de wijk 
georganiseerd. De toegenomen waakzaamheid van de bewoners van Zeist heeft 
ongetwijfeld bijgedragen aan de afname van het aantal inbraken met bijna 40%.

p Betrokkenheid van de politiek
Veiligheid is een onderwerp dat de gemeenteraad na aan het hart ligt. Nadat de raad 
in 2012 het Integraal Veiligheidsplan (IVP) heeft vastgesteld, heeft er in het voorjaar 
een raadsconferentie over de uitwerking hiervan plaatsgevonden. Dit heeft geleid 
tot extra aandacht voor o.a. loverboyproblematiek en huiselijk geweld. In het jaarplan 
veiligheid 2014 (pagina’s 19 t/m 23) hebben deze onderwerpen een plaats gekregen.

p Fysieke veiligheid
De brandweerzorg is in 2010 overgegaan van de gemeente naar de Veiligheidsregio. 
In 2012 is dit met de herziening van de Wet op de veiligheidsregio’s nog verder 
versterkt. Brandweerzorg is niet meer de verantwoordelijkheid van de gemeenten, 
maar van de veiligheidsregio’s.
De gemeente heeft brandpreventie hoog in het vaandel staan. Reden hiervoor is 
dat we binnen onze gemeentegrenzen veel niet-zelfredzame mensen kennen. Naast 
ouderen gaat het hier bijvoorbeeld ook om mensen in gesloten instellingen. De 
aandacht voor brandpreventie (o.a. in het Integraal Veiligheidsplan, IVP) heeft geleid 
tot minder woningbranden. 

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal woningbranden 38 48 32 21 22 19

Zorg blijft nog steeds het aantal onnodige uitrukken als gevolg van (onterechte) 
automatische meldingen. Van de 887 incidenten in 2013 waren er 483 automatische 

http://www.zeist.nl/bis/Informatiebrieven_van_het_college/Archief/Informatiebrieven_2013/13TI_111_13uit08484_T_I_Jaarplan_Veiligheid_2014
http://www.zeist.nl/bis/Informatiebrieven_van_het_college/Archief/Informatiebrieven_2013/13TI_111_13uit08484_T_I_Jaarplan_Veiligheid_2014
http://www.zeist.nl/bis/Informatiebrieven_van_het_college/Archief/Informatiebrieven_2013/13TI_111_13uit08484_T_I_Jaarplan_Veiligheid_2014
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meldingen (ruim de helft). Veel daarvan waren onnodige meldingen voortkomend uit 
storingen of onzorgvuldigheid.
Niet alleen brengt elke uitruk een verkeersrisico met zich mee, maar ook is een 
eenheid op dat moment niet beschikbaar voor een ander incident. Onnodige 
meldingen zijn daarom onwenselijk.

De veiligheidsregio heeft in 2013 gewerkt aan de verdere regionalisering. Dit leidt 
in 2014 tot vaststelling van onder andere een nieuw, regionaal dekkingsplan en een 
nieuwe financieringssystematiek.
Ook de crisisorganisatie is verder geregionaliseerd. Een aantal gemeentelijke functies 
wordt vanaf 1/5/2014 regionaal ingevuld.

p Crisisbeheersing
De crisisorganisatie is het afgelopen jaar een aantal malen op de proef gesteld. 
Met name bij het gezinsdrama waarbij een vader zijn 2 zoontjes en zichzelf had 
omgebracht. Een intensieve periode met veelvuldig contact met familie, school en 
sportvereniging. 
Ook de brand in wooncentrum de Grote Koppel, met een dodelijk slachtoffer, moet 
hier genoemd worden.
Daarnaast was een gaslek in winkelcentrum de Clomp. Hierdoor zijn het winkelcentrum 
en de nabijgelegen basisschool enkele uren ontruimd geweest. De meeste getroffen 
bewoners werden in korte tijd opgevangen door familie en vrienden, waardoor 
onze zorg uit kon gaan naar hen die geen opvang genoten. Een goed voorbeeld van 
burgerparticipatie. 
Diezelfde betrokkenheid hebben we ook ervaren bij de opvang van de kinderen bij een 
ongeluk tijdens hun schoolvervoer; deze werd direct geboden door de nabijgelegen school. 

p Exploitatie-uitkomsten programma Openbare orde en veiligheid

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2012 
realisatie

2013 
begroting

2013 
begrot. na wijz.(A)

2013 
realisatie (B)

2013 
verschil (A-B)

Programma Openbare orde 
en Veiligheid

L 5.660 5.413 6.074 5.932 V 142

B 34 19 35 29 N 6

S -5.626 -5.394 -6.039 -5.903 V 136

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting2:

Niet uitgevoerde investering cameratoezicht (1) € 47.000  V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 89.000  V

Saldo programma € 136.000  V

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

via programma 16:

Reserve investeringen maatschappelijk nut (1) € 47.000  N

Totaal reserveringen € 47.000  N

Saldo programma na reserveringen € 89.000  V

2 Toelichting tabel: Bij een relatie tussen de financiële afwijking en een storting in, of onttrekking aan een 

reserve is dit aangegeven met een cijfer tussen haakjes. Dit correspondeert met het cijfer in de tabel waarin de 

afwijkingen in toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn toegelicht. 
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Programma 2 
Burgerrelaties

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

2013

p Doorontwikkeling dienstverlening
Dienstverlening is een houding en werkwijze van de hele organisatie bij alles wat we 
doen voor en met inwoners, bedrijven en instellingen. Deze paragraaf gaat specifiek 
in op de dienstverlening via de bovengenoemde kanalen, zoals balie en website. 

De ontwikkeling die wij enige jaren geleden hebben ingezet voor deze vorm van 
dienstverlening, is er op gericht open en toegankelijk te zijn voor onze inwoners. 
De nieuwe publiekshal die in december geopend werd, faciliteert ons hierbij. 
Inwoners kunnen sinds enige tijd op afspraak terecht bij de balies, waardoor de 
wachtrijen op de piekuren verdwenen zijn. Om iedereen te woord te kunnen 
staan zijn de openingstijden verruimd en zijn we actiever geworden op de diverse 
social media zoals Twitter en Facebook. Ook de digitale dienstverlening richting 
bedrijven is verbeterd en we bieden meer producten dan voorheen digitaal aan. We 
staren ons echter niet blind op de digitale snelweg, we zijn de balans gaan zoeken 
tussen digitale dienstverlening en persoonlijk maatwerk. Dit alles samen heeft 
afgelopen jaar een flinke stimulans gegeven aan de dienstverlening aan inwoners en 
organisaties. 

Het algehele beeld van dienstverlening is positief, maar er zijn verbeterpunten. 
Deze liggen vooral in het verkorten van de telefonische wachttijden en een betere 
beantwoording van vragen van inwoners.
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In december werd de nieuwe 

publiekshal geopend. 

Inwoners kunnen op afspraak 

terecht bij de balies, waardoor 

de wachtrijen op de piekuren 

verdwenen zijn.

p Wijkgericht Werken
In 2013 bestond het wijkgericht werken 15 jaar. Vanaf het begin werken we 
samen met de vaste partners MeanderOmnium, Seyster Veste, de Kombinatie, RK 
Woningbouwvereniging Zeist en de politie. Voor de wijkgerichte aanpak die we in 
de loop van de tijd ontwikkeld hebben, kregen we afgelopen jaar waardering van 
buitenaf, van bezoekende raads- en collegeleden uit Papendrecht, Veenendaal en 
Hilversum.

Samen met inwoners, de gemeenteraad en partners is opnieuw de koers 
bepaald voor wijkgericht werken, welke is vastgelegd in de nieuwe 
Samenwerkingsovereenkomst 2013-2016. De volgende doelen zijn vastgesteld:
• Het bundelen van onze krachten in het belang van onze inwoners en andere 

organisaties. We leggen het accent op signaleren van vraagstukken die blijven 
liggen, schudden hardnekkige problemen los en ondernemen actie. 

• Nadrukkelijk ondersteunen van de eigen rol van inwoners bij het nemen van 
initiatieven en in het mede oplossen van de door hun ervaren problemen. 

• Optimale bereikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkteams om de doelstellingen 
van het wijkgericht werken te realiseren en de bekendheid te vergroten.

Deze doelen borduren voort op de al ingeslagen weg. We zien meer maatschappelijke 
initiatieven vanuit de inwoners zelf ontstaan. Het is zaak dat we daar de juiste rol in 
pakken als gemeente, waarbij we faciliteren in plaats van aanjagen.
Een voorbeeld hiervan is het Hazenboschterrein, waar een gemeentelijk grasveld door 
buurtbewoners tijdelijk is veranderd in een parkje met onder meer speeltoestellen. 
Het initiatief kwam vanuit de bewoners. Ze bedachten zelf het ontwerp voor de 
inrichting en zorgen zelf voor onderhoud zoals het maaien van gras en legen van 
afvalbakken. Als gemeente hebben we alleen gefaciliteerd met geld en tweedehands 
middelen (zoals banken en fitnesstoestellen).

Een voorbeeld waarbij de wijkmanager juist een wijkinitiatief heeft aangejaagd is te 
vinden in Kerckebosch. Met de samenwerkingspartners van het Wijkgericht Werken is 
een integrale aanpak ingezet om de wijk schoon en heel te houden. Hierbij is onder meer 
een plussendienst in het leven geroepen waarbij bewoners klussen uitvoeren in de wijk.
Dit zijn slechts twee van vele voorbeelden die de bijdrage van wijkgericht werken aan 
de samenleving illustreren.
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We hebben extra ingezet op Beukbergen, waar tijdelijk een wijkmanager voor is 
aangesteld. Door regelmatig aanwezig te zijn en het gesprek aan te gaan met de 
bewoners zijn we zichtbaar, aanspreekbaar en toegankelijk. Daarnaast houden de 
wijkmanager en de toezichthouder een wekelijks spreekuur in het clubgebouw 
van Beukbergen. Er is verbinding gelegd tussen de bewoners en de betrokken 
medewerkers en de betrokkenheid van het wijkteam wordt geborgd. 

Een belangrijk initiatief waar we resultaten van willen benoemen is buurtbemiddeling. 
Het team buurtbemiddeling behandelde 99 burenzaken. Net als voorgaande jaren 
was geluidsoverlast het probleem waar de meeste klachten over binnen kwamen. 
Hierbij gaat het niet alleen om harde muziek, maar ook om luidruchtige kinderen of 
harde loopgeluiden bij de bovenburen. 
De woningcorporaties en de politie namen samen tweederde van de meldingen voor 
hun rekening. Een vijfde van de overlast werd op eigen initiatief gemeld en de overige 
meldingen kwamen van de gemeente.
Coaching is een vast onderdeel van buurtbemiddeling geworden. De melders krijgen 
handvatten aangereikt om met situaties om te gaan. Zowel buren, verwijzers (politie 
en woonconsulenten) als bemiddelaars zijn enthousiast over deze uitbreiding van 
diensten. 

p Exploitatie-uitkomsten programma Burgerrelaties

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2012 
realisatie 

2013 
begroting

2013 
begroting 

na wijz. (A)

2013 
realisatie 

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma Burgerrelaties L 3.206 3.292 3.364 3.088 V 276

B 1.487 1.571 1.490 1.391 N 99

S -1.719 -1.721 -1.874 -1.697 V 177

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Wijkinitiatieven: minder aanvragen en aanvragen worden bekostigd uit reguliere 

budgetten in andere programma’s (1) € 273.000  V

• Lagere opbrengsten leges burgerproducten  € 89.000  N

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 7.000  N

Saldo programma € 177.000  V

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

via programma 16:

Reserve egalisatiesystematiek / wijkgericht werken (1) € 200.000  N

Totaal reserveringen  € 200.000  N

Saldo programma na reserveringen  € 23.000  N

Het resterende saldo dat voor wijkgericht werken mag worden meegenomen via de 
reserve egalisatiesystematiek is door de Raad gemaximeerd op € 200.000.
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Programma 3 
Fysieke leefomgeving

De belangrijkste doelstelling binnen dit programma is het inrichten en 
in stand houden van een functionele leefomgeving die bijdraagt aan de 
leefbaarheid van Zeist. Subdoelen die we hierbij nastreven zijn:
• Een functionele en bruikbare openbare ruimte die schoon, heel en 
 (technisch) veilig is. 
• Goede staat van de gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte.

Hieronder valt ook 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 (toezicht valt respectievelijk onder de 
programma’s 1, 4 en 11).

2013
p Algemeen
• Door het werken met beeldbestekken kunnen we de openbare ruimte 

goed beheren op basis van beeldkwaliteit. De kwaliteitsniveaus zijn 
bestuurlijk vastgelegd in IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) en na de 
bezuinigingsdialoog lokaal verlaagd. We onderscheiden drie verschillende 
kwaliteitsniveaus. We monitoren elke vier weken steekproefsgewijs of aannemers 
voldoen aan het beeld dat we hebben afgesproken. Daarnaast krijgen we signalen 
uit de wijken. We treffen weinig afwijkingen van het afgesproken beeld aan. 
Door afspraken te maken over het niveau van onderhoud per gebied kunnen 
we een bepaalde beeldkwaliteit garanderen en daarover actief communiceren 
met inwoners via brieven, de website, bijeenkomsten, ‘Van ’t Rond/Wijknieuws’. 
Het nadrukkelijk vastleggen van het niveau van onderhoud van de verschillende 
gebieden in de openbare ruimte en de ondergrens die we hanteren geeft 
duidelijkheid aan inwoners. 

• Het centrumwinkelgebied en Het Rond onderhouden we op excellent niveau en 
dat is duidelijk terug te zien in de gehele uitstraling. Het vormt het visitekaartje van 
Zeist.

• In 2013 hebben we een inhaalslag gemaakt op het gebied van dierenwelzijn. 
Uit de in 2013 uitgevoerde evaluatie blijkt dat alle verbeterpunten uit de notitie 
Dierenwelzijn zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn. 

p Groen
• Wij zien een grotere betrokkenheid van buurtbewoners bij hun directe 

leefomgeving. Ze onderhouden steeds vaker een deel van het openbaar groen 
zelf. Vaak ontstaat zo’n initiatief bij mensen zelf, zoals de Dieptetuin die door een 
groep bewoners wordt onderhouden. Maar het kan ook gaan om een klein stukje 
groen, bijvoorbeeld rondom een boomspiegel. We stimuleren en faciliteren het 
eigen onderhoud. Niet omdat we hier geld mee besparen, maar omdat we blij 
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zijn dat mensen meer betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving. Het versterkt de 
onderlinge binding met elkaar en zorgt ervoor dat de omgeving netter en schoner 
blijft. De eerste contracten met inwoners die een stuk openbaar groen in hun 
omgeving onderhouden zijn in 2013 afgesloten. Diezelfde intentie hebben we voor 
stukken openbaar groen waar inwoners al dan niet tijdelijk stadslandbouw willen 
beginnen.

• We vinden het ecologische groenbeheer belangrijk. In het groenstructuurplan 
is aangegeven waar ecologisch beheer wenselijk / noodzakelijk is. Natuurlijk 
waar het kan, cultuurlijk waar het moet. Dit uitgangspunt zien we terug in het 
groenbeheerplan dat wordt opgesteld. We hebben blijvende aandacht voor de 
biodiversiteit, zowel qua fauna (o.a. mierenkolonies, paddentrek en hazelworm) 
als flora. De bermen worden, afhankelijk van hun specifieke beplanting, op een 
passende manier beheerd. Door de flora- en faunascan die in samenwerking met 
de groene groepen is uitgevoerd. weten we precies waar de wettelijk beschermde 
bloemen (bijvoorbeeld wilde orchideeën), planten en dieren zich bevinden en 
kunnen we daar ons beheer op afstemmen. Op die manier dragen we bij aan een 
rijkere biodiversiteit. 

Medewerkers van de Biga 

Groep zorgen ervoor 

dat bladafval op wegen, 

fietspaden, voetpaden en 

parkeerterreinen wordt 

verwijderd.

• In 2013 hebben we bij de Embranchementsweg een tunnel aangelegd voor dassen.
• Er ligt een nieuw kader voor het bomenbeheer, dat in een interactief proces met 

de samenleving tot stand is gekomen. Dit kader voor bomenbeheer is de basis 
voor de bomenverordening en het bomenbeheerplan. Beide documenten worden 
momenteel opgesteld. Het groene karakter willen we voor alle wijken behouden. 
De vervangingsopgave gaan we zo efficiënt mogelijk aanpakken. Dat betekent dat 
het beeld buiten wel deels zal veranderen, maar dat de essentie van de boomrijke 
wijken blijft bestaan. 

• Storm heeft veel schade aangericht in 2013. We zijn terughoudend in het herplanten 
omdat we alvast rekening houden met de richting van het bomenbeheerplan. 

• De BIGA-groep zetten we waar mogelijk in bij het beheer van het groen. Dit 
houdt in dat zij in de helft van Zeist in opdracht van de gemeente schoffelt en het 
zwerfvuil in het groen heeft verwijderd. In een kwart van Zeist ruimt de BIGA-groep 
als onderaannemer van een ander bedrijf het zwerfvuil. Verder verwijdert de BIGA 
in heel Zeist het blad en verzorgt zij de bosgedeelten die nog bij de gemeente in 
bezit en beheer zijn. Inzet van de BIGA dient twee doelen. Een schone openbare 
ruimte en een kwetsbare doelgroep die aan het werk is. 
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• Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug is in 2013 uitgebreid tot aan de A28. 
Er is een gebiedscoöperatie opgericht (O-gen) die bestaat uit gemeenten, 
landgoedeigenaren en lokale ondernemers. Zeist heeft zich hierbij aangesloten. 
Deze bundeling van krachten beoogt de kwaliteit van het landschap en Toerisme 
en Recreatie binnen het Nationaal Park te bevorderen. Dat is een goede stap 
om de huidige versnippering van initiatieven en activiteiten om te zetten in een 
aantrekkelijk/krachtig programma, onder de vlag van een sterk ‘merk’, dat de komst 
van toeristen stimuleert. 

p Openbare verlichting
• Bij het onderhoud en beheer van de openbare verlichting wordt het principe van 

het zo laag mogelijk houden van The Total Cost of Ownership toegepast. Binnen 
dit uitgangspunt is het de laatste jaren meer en meer mogelijk gebleken om voor 
energiezuinige armaturen te kiezen. Extra maatregelen die niet terugverdiend 
worden binnen de levensduur van een armatuur zijn op dit moment niet mogelijk. 
Binnen het streven naar een duurzame ontwikkeling past een benadering waarbij 
ook een waarde wordt toegekend aan het nog verder beperken van CO2 uitstoot. 

• Bij de vervanging en verbetering van de openbare verlichting is waar mogelijk 
gebruik gemaakt van energiezuinige LED-verlichting. Inmiddels is 7,5% van ons 
totale bestand voorzien van LED-armaturen. Dat zijn ongeveer 700 lichtpunten. 

• In de woonwijken waar de afgeschreven installatie (>40 jaar) aan vervanging toe 
was, is gebruik gemaakt van elektronische PLL verlichting 

• Het dimmen van licht in de nacht om energiebesparing te bereiken is onderzocht 
maar enerzijds zijn de belangrijkste wegen (bijvoorbeeld Utrechtseweg) uitgerust 
met natriumverlichting (oranje licht), die niet gedimd kan worden. Anderzijds zijn 
de kosten bij dimmen op de wegen waar het technisch wel mogelijk is, duurder 
dan wanneer we niet dimmen. Bij nieuwe wegen zoals de Fornheselaan en de 
Krakelingweg is energiezuinige LED-verlichting aangebracht.

p Onderhoud wegen
• Het wegonderhoud vindt plaats op basis van de jaarlijkse weginspectie. Als het 

hierbij om grotere weggedeelten gaat, wordt in overleg met de aanwonenden 
besproken of er, naast onderhoud, ook (verkeerskundige) aanpassingen wenselijk 
zijn. Voorbeelden van grotere projecten in 2013 zijn het groot onderhoud en 
herinrichting van de Panweg, Fornheselaan en de aanpassingen bij de Van 
Renesselaan. Zie hiervoor programma 4 Verkeer.

• In bestekken schrijven we Dubo (duurzaam bouwen) voorschriften voor.
• We passen maximaal gerecyclede producten toe en we benutten de levensduur  

van producten maximaal.
• Bij gladheidsbestrijding zoeken we naar een evenwicht tussen veiligheid en 

milieueffecten.
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p Exploitatie-uitkomst programma Fysieke leefomgeving

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2012 
realisatie

2013 
begroting

2013 
begroting 

na wijz. (A)

2013 
realisatie 

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma Fysieke leefomgeving L 7.808 7.655 10.172 9.212 V 960

B 1.282 242 355 311 N 44

S -6.526 -7.413 -9.817 -8.901 V 916

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Budgetruimte vanuit voorgaande jaren (1) € 550.000  V

• Uitbreiding werkgrenzen Panweg (1) € 198.000  N

• Uitvoering rioleringswerkzaamheden in relatie tot wegonderhoud (2) € 151.000  V

• Kosten aanleg N237 Abrona Sterrenberg (3) € 112.000  N

• Opbrengst herplantplicht (4) € 30.000  V

• Vertraging bestek bomeninboet  € 456.000  V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen (1) € 39.000  V

Saldo programma € 916.000  V

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

via programma 16:

Reserve egalisatiesystematiek / infrastructuur (1) € 547.000  N

Reserve rioolheffing (2) € 151.000  N

Reserve vastgoedfonds (3) € 112.000  V

Reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ) (4) € 30.000  N

Totaal reserveringen € 616.000  N

Saldo programma na reserveringen € 300.000  V
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Programma 4 
Verkeer en Vervoer

In het coalitieakkoord is voor dit programma de volgende 
hoofddoelstelling geformuleerd: ‘Er is een grotere verkeersveiligheid en 
een hogere kwaliteit van de uitvoering van verkeersmaatregelen: wat we 
doen, doen we goed. We actualiseren het verkeersbeleid in samenspraak 
met de burgers en andere belanghebbenden.’ Dit geven we verder vorm 
via diverse doelstellingen binnen de volgende thema’s: 
• Aanzienlijke verbetering verkeersveiligheid
• Bereikbaarheid en doorstroming
• Verkeer in en naar het centrum
• Langzaam verkeer (fiets en wandel)
• Parkeren

2013

Beleidsmatig hebben we een aantal resultaten bereikt. Het geactualiseerde 
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) is via een interactief proces vastgesteld 
door de raad. Kijk voor meer informatie op www.zeist.nl/gvvp. Parallel hieraan is 
alvast de basis gelegd voor nieuwe parkeerafspraken welke nog wel vastgesteld 
moeten worden door de raad. 
Verder zijn in 2013 enkele buslijnen gewijzigd (per juli) en sinds december heeft 
Q-buzz op de meeste lijnen Connexxion vervangen. 

Op regionaal niveau hebben we regelmatig overleg met provincie en omliggende 
gemeenten over de regionale mobiliteit en verkeersveiligheid.

p Verkeersveiligheid
Op dit punt zijn afgelopen jaar diverse resultaten bereikt zoals het verbeterde 
fietspad langs de Koelaan en het voetpad bij de Woudenbergseweg. 
We hebben daar waar nodig snelheidsremmende maatregelen genomen, onder meer 
door het aanleggen van verkeersdrempels. We merken dat dit soort maatregelen vaak 
leidt tot tegengestelde reacties van buurtbewoners. Dit komt doordat de belangen 
van het verkeer enerzijds, en de leefbaarheid in de straat anderzijds, vaak niet parallel 
lopen. Uiteindelijk komen we daarom tot een ontwerp na brede afstemming in de 
buurt. Zo vinden we de juiste balans tussen leefbaarheid, verkeersdoorstoming en de 
verkeersveiligheid, waarbij het laatste wel het uitgangspunt is. 

Verkeersveiligheid heeft extra aandacht rondom onze scholen. Het gedrag van de 
ouders is hierbij zeer belangrijk. We werken daarvoor samen met Veilig Verkeer 
Nederland en subsidiëren verkeerseductie op onze scholen. 

http://www.zeist.nl/Wonen_en_leven/Plannen_en_projecten/Algemene_plannen_en_projecten/Gemeentelijk_Verkeers_en_Vervoersplan
http://www.zeist.nl/Wonen_en_leven/Plannen_en_projecten/Algemene_plannen_en_projecten/Gemeentelijk_Verkeers_en_Vervoersplan
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Sinds 1 december 2013 is het 

mogelijk om op het busstation 

aan het einde van de Slotlaan een 

OV-fiets te huren. De verhuur is 

vooral bedoeld voor buspassagiers 

die met behulp van deze fiets hun 

reis kunnen vervolgen. De fietsen 

zijn beschikbaar in een zogeheten 

‘fietscarrousel’.

p Bereikbaarheid en doorstroming
Onder een goede bereikbaarheid verstaan wij dat wij de verschillende knelpunten 
voor de auto, het openbaar vervoer en de fiets zo veel mogelijk oplossen. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn de OV-carrousel bij het busstation, de afstelling van 
verkeerslichten en de openstelling van een tweede rijstrook op de Utrechtseweg 
nabij het Jordanlyceum, het op hoogte brengen van alle bushaltes en het vernieuwen 
van de bewegwijzering voor fietsers. 
Grootschalige verkeersprojecten veroorzaken wel tijdelijk ongemak voor 
verkeersdeelnemers en buurtbewoners. Daar ontkomen we niet aan, maar het leidt 
wel tot betere bereikbaarheid en doorstroming op de lange termijn. Een grootschalig 
verkeersproject dat afgelopen jaar in negatieve zin opviel, was de Panweg. Klachten 
kwamen bij ons binnen over ongewenste situaties die bij dit project ontstonden voor 
buurtbewoners. Op die klachten hebben we zo snel mogelijk oplossingen proberen 
te vinden, maar feit blijft dat de oplevering lang op zich liet wachten. We zijn ons 
hiervan bewust en hebben een evaluatietraject van het gelopen proces opgestart, 
zodat we in toekomstige soortgelijke trajecten beter kunnen sturen. De uitkomsten 
van de evaluatie zullen begin 2014 gepresenteerd worden aan de raad. 

Overigens evalueren we een jaar na oplevering voor elk verkeersproject of de 
doorgevoerde veranderingen goed functioneren, of dat er aanpassingen nodig zijn. 
Zo is bijvoorbeeld besloten om op basis van de evaluatie van de Krakelingweg een 
aantal verkeersdrempels te wijzigen en een aantal maatregelen te nemen om de 
verkeersveiligheid te vergroten.
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 p Exploitatie-uitkomst programma Verkeer en Vervoer

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2012 
realisatie

2013 
begroting

2013 
begrot. na 

wijz. (A)

2013 
realisatie 

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma Verkeer en Vervoer L 4.657 3.901 6.536 6.087 V 449

B 3.397 4.040 3.053 3.166 V 113

S -1.260 139 -3.483 -2.921 V 562

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Budgetruimte vanuit voorgaande jaren3 (1)  € 593.000  V

• OV corridor Utrechtseweg / Driebergseweg (1) € 329.000  N

• Fietsbevorderende maatregelen / fietsbewegwijzering (2) € 239.000  V

• Investeringen wegaanleg (3) € 59.000  N

• Onderhoud parkeergarages (4) € 201.000  V

• Parkeerexploitatie  € 230.000  N

• Investeringen parkeergarages (3) € 42.000  V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen (1) € 105.000  V

Saldo programma € 562.000  V

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

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / infrastructuur (1) € 375.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (2) € 239.000  N

• Reserve investeringen maatschappelijk nut (3) € 17.000  V

• Reserve onderhoud kapitaalgoederen (4) € 201.000  N

Totaal reserveringen € 798.000  N

Saldo programma na reserveringen € 236.000  N

3 Het saldo van dit onderdeel van de reserve egalisatiesystematiek is toegevoegd aan het budget in 2013.
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Programma 5 
Economische Zaken

De gemeente Zeist als aantrekkelijke vestigingsplaats voor gevestigde en 
nieuwe ondernemers; dát is wat wij willen. Wij werken daarom aan het 
behouden en versterken van de economische vitaliteit in de gemeente, 
waarbij we focussen op ondernemerschap, recreatie, toerisme en cultuur, 
detailhandel, zorg en duurzaamheid. We moedigen ondernemers 
aan om, al dan niet met elkaar, initiatieven te bedenken die de lokale 
economie versterken en stimuleren samenwerkingsverbanden tussen het 
bedrijfsleven en bewoners, organisaties en verenigingen. 

2013

p Ondernemerschap

Ondernemersplein 
Wij hebben het gemeentelijke Ondernemersplein in 2012 opgericht met als 
hoofddoel de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Het Ondernemers-
plein houdt zich vooral bezig met accountmanagement, regievoering en het 
verstrekken van drank-, horeca- en evenementenvergunningen. In 2013 is het werk 
van het Ondernemersplein geëvalueerd en uit de evaluatie kwam naar voren dat 
de dienstverlening aan ondernemers sinds de oprichting van het plein verbeterd 
is. Ondernemers die een vraag aan de gemeente willen stellen, worden via de 
verschillende communicatiekanalen zo snel mogelijk naar het Ondernemersplein 
geleid. Het is voor hen een groot voordeel dat zij nu een centraal aanspreekpunt 
hebben. Ook de goede bereikbaarheid van de accountmanagers wordt door de 
ondernemers gewaardeerd. Verder vinden ze het prettig dat de werknemers van het 
Ondernemersplein oog hebben voor ondernemersbelangen en zich daar ook voor 
inzetten. 

Ondernemersprijs
In 2013 startten wij samen met ABN Amro de voorbereiding van het Network 
Business Event; een evenement waarbij ondernemers kans maken op de titel ‘Zeister 
ondernemer van het jaar’. Met dit evenement, dat in maart 2014 plaatsvindt, willen 
we onze waardering voor de Zeister ondernemers laten blijken. De prijzen worden in 
verschillende categorieën uitgereikt: ‘jonge onderneming’, ‘detailhandel en horeca’, 
‘MKB, industrie en dienstverlening’ en ‘duurzaamheid’. Duurzaamheid is binnen alle 
categorieën een belangrijk criterium. In 2011 was er al een prijsuitreiking in het kader 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben ervoor gekozen om dat 
onderwerp op te nemen in het bredere Network Business Event. 

Samenwerkingsverband Q4
Vier ondernemersverenigingen uit de gemeenten Zeist, Bunnik, De Bilt en Utrechtse 
Heuvelrug willen door samenwerking de regionale economie versterken en besloten 
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daarom het samenwerkingsverband Q4 te vormen. In de zomer van 2013 was een 
eerste bijeenkomst in Figi waarbij leden, bestuursleden van de verenigingen, politici 
en beleidsmedewerkers vanuit de vier gemeenten aanwezig waren. Tijdens de 
bijeenkomst presenteerde professor Riek Bakker haar visie op de positionering van 
de Q4 als kwaliteitsgebied. Ondernemersvereniging Zakelijk Zeist vertegenwoordigt 
onze gemeente in de Q4.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Ondernemers van bedrijventerrein Fornhese in Den Dolder maken zich samen met 
de gemeente, politie, brandweer en MKB Nederland sterk voor een veilige omgeving 
om te ondernemen. De partijen tekenden daarom in 2013 een intentieverklaring om 
tot het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) te komen. Onder 
begeleiding van MKB Nederland is een aantal maatregelen opgesteld om overlast, 
criminaliteit, onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. 

Donderdag 11 juli werd een intentie-

verklaring getekend door de heer Pluijgers 

(Ondernemersvereniging Fornhese), de 

heer Buyserd (Politie), de heer Slob (VRU 

Brandweer), mevrouw Van Leeuwen 

(MKB Nederland) en wethouder Verbeek-

Nijhof (gemeente Zeist) om tot het KVO-B 

keurmerk te komen. Hiermee geven zij 

aan dat ze intensief zullen samenwerken 

om voor en veilige werkomgeving te 

zorgen.

p Recreatie, toerisme en cultuur

Promotiecampagne ‘Uit op de Heuvelrug’
In 2008 stelden de gemeenten Baarn, De Bilt, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, 
Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist, de provincie Utrecht, RECRON en 
Koninklijke Horeca Nederland een gezamenlijk marketing- en promotieplan op. 
Wegens bezuinigingen is er vanuit de samenwerkende overheden nu minder budget 
beschikbaar. Drie gemeenten (Baarn, De Bilt en Wijk bij Duurstede) zijn uit het 
samenwerkingsverband gestapt en de provincie Utrecht leverde in 2013 een kleinere 
bijdrage, bouwt haar beschikbare budget af en is vanaf 2015 geen partner meer. De 
overgebleven gemeenten gaan echter door en betreden een nieuwe fase doordat 
ondernemers nu de campagne trekken. Eind 2014 beslissen wij aan de hand van de 
resultaten of we al dan niet doorgaan met de campagne.
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VVV
In 2013 is een vergaande samenwerking gerealiseerd tussen de VVV en het 
communicatiebureau dat de promotie van de campagne Uit op de Heuvelrug 
verzorgt. Ook zijn in 2013 verkennende gesprekken gevoerd over een Regionaal 
Bureau voor Toerisme, waarin beide organisaties op kunnen gaan. Dit zal in 2014 
verder uitgewerkt worden. Het aantal bezoekers van het VVV-kantoor op de Slotlaan 
is in 2013 iets teruggelopen. 

Stichting Zeist Promotie
De doelstelling van Stichting Zeist Promotie is het promoten van de gemeente in 
de meest brede zin, waarbij het verbinden van partijen centraal staat. De stichting 
faciliteert bij het opstarten van (nieuwe) evenementen en bij het organiseren van 
inspiratietafels. Een inspiratietafel houdt in dat de kennis en ervaring van de stichting 
gedeeld wordt met andere partijen. In 2013 zijn verschillende inspiratietafels 
georganiseerd, bijvoorbeeld over een culinair event in Zeist en de promotie van onze 
gemeente. Samen met Zakelijk Zeist organiseerde de stichting een nieuwjaarsreceptie 
in Figi met als thema ‘gezond leven’. Ook organiseert de stichting elk jaar een 
bijeenkomst voor de donateurs en in 2013 was dat in de vorm van een congres 
met als thema ‘kennis delen en verbinden is kracht’. Voor dit congres waren ook de 
(ondernemers)verenigingen uit de Q4 uitgenodigd. 

Stichting Zeist Promotie, Stichting 

Centrummanagement, Slot Zeist, Figi, 

de Van Veenendaal-Bot Stichting en wij 

als gemeente besloten in 2013 van Zeist 

een Sinterklaasstad te maken. 

In een periode van slechts enkele weken 

hebben de partijen alles geregeld. 

In december was Slot Zeist omgetoverd 

tot de residentie van de goedheiligman 

en zijn pieten. Kinderen konden samen 

met hun ouders een rondleiding krijgen 

door allerlei vertrekken van de Sint. 

Er kwamen zo’n drieduizend bezoekers 

op af. Verder waren er in december 

ook Sinterklaasvoorstellingen in Figi te 

bezoeken en het centrum van Zeist was 

extra versierd in het kader van ‘Zeist 

Sinterklaasstad’. Het is de bedoeling om 

het evenement volgend jaar weer te 

organiseren en zo mogelijk uit te breiden.
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p Detailhandel

Stichting Centrummanagement
Stichting Centrummanagement is een afvaardiging van winkeliers uit elke 
winkelstraat in het centrum en organiseert diverse activiteiten ter verlevendiging 
van het centrum. Enkele voorbeelden daarvan zijn: het in kerstsfeer brengen van 
het gehele centrum, ‘moonlight shopping’ en ‘Zeist Sinterklaasstad’. De stichting 
bekostigt de activiteiten uit de inkomsten van de reclameheffing; een initiatief van 
ondernemers in het centrum. 

Centrumvisie
Wij hebben als gemeente een visie ontwikkeld om het centrum van Zeist 
aantrekkelijker te maken. Het is belangrijk dat het centrum compact, gezellig en 
toegankelijk is, met een eigen identiteit. De variatie in de winkels heeft daarbij ook 
onze aandacht. In het najaar van 2013 hebben wij de plannen tijdens de zogeheten 
centrumdialoog voorgelegd aan inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. De 
adviezen die daaruit naar voren kwamen hebben wij overgenomen.
Zie ook programma 12 Ruimtelijke Ontwikkeling en paragraaf 3.6 Grondbeleid. 

Opknappen overige winkelgebieden 
Bij de Voorjaarsnota 2013 heeft de raad een amendement aangenomen om ten 
behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de fysieke omgeving van de 
verschillende winkelcentra van Zeist een bedrag ter beschikking te stellen van  
€ 100.000.
In 2013 hebben de winkelgebieden aan de Johan van Oldenbarneveltlaan en de 
Voorheuvel een facelift gehad. Daarnaast hebben wij gesprekken gevoerd met 
ondernemers van de winkelcentra in Den Dolder, De Clomp en Kerckebosch en het 
winkelcentrum aan het Vrijheidsplein. Tijdens de gesprekken konden de ondernemers 
hun wensen en ideeën ter verbetering van de winkelcentra doorgeven. Een extern 
bureau heeft op basis van de gegeven suggesties vervolgens ontwerpen gemaakt die 
- wederom in samenspraak met ondernemers – in 2014 definitief worden gemaakt. 
Het is de bedoeling dat de winkelcentra medio 2014 zijn opgeknapt. 

De markt 
In het begin van 2013 is de herplaatsing van de donderdagmarkt geformaliseerd. 
Het plein voor de H&M is daardoor vrij van marktkramen en te gebruiken voor 
evenementen. Verder is eind 2013 het centrumplan vastgesteld, waarin onder 
meer plannen voor nieuwbouw op de Markt zijn opgenomen. Bij de start 
van de nieuwbouw zal de markt verplaatst worden naar – waarschijnlijk – het 
Voorheuvelplein. Het is echter nog niet duidelijk wanneer de bouw begint. 

Koopzondagen
Op 1 december is een proef gestart waarbij alle winkels in Zeist tussen 12.00 en 18.00 
uur geopend mogen zijn. De proef duurt tot en met 31 december 2014. Tijdens de 
proefperiode doet een extern onderzoeksbureau verschillende keren onderzoek naar 
de beleving van de koopzondagen. 

p Duurzaamheid
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Themaweek duurzaamheid
Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel en daarom initiëren wij jaarlijks 
een themaweek duurzaamheid waaraan we vervolgens samen met ondernemers 
invulling geven. In 2013 stond de week onder meer in het teken van een duurzaam 
winkelweekend en de lancering van de eerlijkwinkelenroute in Zeist. In de 
themaweek laten we de consument zien dat duurzame, biologische en/of fairtrade 
producten breed beschikbaar zijn. 

Regionaal kantorenmarktbeleid 
In 2012 hebben wij met BRU-gemeenten het initiatief genomen om een regionaal 
kantorenmarktbeleid te ontwikkelen. Dit initiatief is in 2013 uitgewerkt en heeft 
geresulteerd in de notitie ‘Regionale kantorenstrategie’. De notitie beschrijft de 
ambitie die U-10gemeenten (voorheen BRU-gemeenten) gezamenlijk willen realiseren 
om de regionale kantorenmarkt weer gezond te maken. Voor Zeist (en gemeente 
Utrechtse Heuvelrug) betekent de ambitie dat er in het Stationsgebied Driebergen-
Zeist maximaal 30.000m2 kantoorruimte ontwikkeld mag worden. Op enkele 
kantorenlocaties in Zeist wordt gekeken naar transformatiemogelijkheden. 
De ambitie wordt in 2014 vertaald naar concrete afspraken.

p Exploitatie-uitkomst programma Economische zaken

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2012 
realisatie

2013 
begroting

2013 
begroting 

na wijz. 
(A)

2013 
realisatie 

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma Economische zaken L 624 973 1.184 894 V 290

B 211 349 352 306 N 46

S -413 -624 -832 -588 V 244

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Sanering milieuhinderlijke bedrijven (1) €  196.000  V

• Versterking centrumfunctie (2) € 108.000  V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen (3) € 60.000  N

Saldo programma € 244.000  V

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

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / sanering milieuhinderlijke bedrijven (1) € 196.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (2) € 108.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (3) € 3.000  N

Totaal reserveringen € 307.000  N

Saldo programma na reserveringen € 63.000  N
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Programma 6 
Onderwijs

Investeren in het onderwijs van kinderen, jongeren, ouderen en 
achterstandsgroepen is investeren in hun toekomst. Tijdens economisch 
magere jaren wordt het belang van goed onderwijs en goede opvang 
versterkt. Het is in deze tijd dan ook erg belangrijk dat iedereen die het 
nodig heeft, een beroep kan doen op onderwijs in wat voor vorm dan ook. 
Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in het onderwijs op verschillende 
manieren. 

De gemeentelijke rol is erop gericht dat de Zeister kinderen goed 
onderwijs krijgen, gericht op het (uiteindelijk) behalen van een 
startkwalificatie en (daarna) een baan die bij de persoon past. Bij 
deze rol behoort het (in samenspraak met de voor- en vroegschoolse 
instellingen) verzorgen van extra taalonderwijs, het zorgen voor 
voldoende onderwijshuisvesting en de handhaving op de leerplicht en de 
kinderopvang.

2013

Om een beeld te geven van wat er op het gebied van onderwijs in 2013 is gebeurd, 
worden de resultaten, effecten en eventuele ontwikkelingen van onderstaande 
onderwerpen uitgelicht:
• Extra scholing voor kinderen en volwassenen 
• Vermindering aantal voortijdig schoolverlaters
• Wachtlijstproblematiek scholen
• Verwijderen van asbest op scholen
• Tekorten onderwijshuisvesting
• Ontwikkeling brede school 
• Veranderingen passend onderwijs

p Extra scholing voor kinderen en volwassenen 

Zeist scoort landelijk goed op voor- en vroegschoolse educatie
In augustus 2013 heeft de onderwijsinspectie haar eindrapport gepubliceerd over 
de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie binnen alle gemeenten van 
Nederland. Van de 360 deelnemende gemeenten scoort Zeist in de top 15. De 
inspectie is positief over de volgende punten:
• Zeist definieert de doelgroep voor voorschoolse educatie breder dan wettelijk is 

vereist.
• Zeist geeft het consultatiebureau een prominente rol in de indicatiestelling. 
• Het consultatiebureau motiveert ouders van geïndexeerde peuters om hun kind 

deel te laten nemen aan het voor- en vroegschoolse educatie aanbod. 
• Het merendeel van de peuters met een (taal)achterstand krijgt extra ondersteuning, 
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waardoor ze met meer bagage en minder achterstand aan het basisonderwijs 
beginnen.

• Het betrekken van ouders bij het onderwijs aan de kinderen met taalachterstand of 
wanneer nodig ouders met een taalachterstand stimuleren om dit te lijf te gaan met 
volwasseneducatie.

• Resultaatgerichte afspraken van Zeist met partners (peuterspeelzalen, 
kinderopvang, schoolbesturen en basisonderwijs.) 

De positieve beoordeling is voor Zeist reden om verder op het achterstandenbeleid in 
te zetten door het verbeteren van de overdracht tussen voorscholen en basisscholen, 
het kijken naar de impact van passend onderwijs op voor- en vroegschoolse educatie 
en stimulatie dat basisscholen de voor- en vroegschoolse educatie een duidelijke 
plaats geven in hun kwaliteitsbeleid. Meer informatie over het onderzoek is te vinden 
op www.onderwijsinspectie.nl

Investeren in onderwijs van 

kinderen en jongeren is 

investeren in hun toekomst.

Volwasseneducatie
Volwasseneneducatie bevordert onderwijs aan volwassenen en achterstandsgroepen 
en is gericht op:
• (her)intreding op de arbeidsmarkt en op versterking van de positie op de reguliere 

arbeidsmarkt;
• doorstroming naar vervolg- of beroepsonderwijs;
• persoonlijke ontplooiing, verbetering van het maatschappelijk functioneren, 

participatie door deelname aan onbetaald vrijwilligerswerk. 

Veranderingen volwasseneducatie
Gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van 
volwasseneneducatie (Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet participatie-
budget.) Met ingang van 2013 is de Wet educatie en beroepsonderwijs aangepast: 
het rijk wil dat taal en rekenen voor laaggeletterde inwoners bij de educatie van 
volwassenen meer centraal komen te staan. De reikwijdte van het educatieve aanbod 
en de doelgroepen worden daarmee beperkt en er is ook minder budget. Een van 
de voorwaarden van het rijk is dat het educatiebudget moet worden besteed bij een 
Regionaal OpleidingsCentrum (ROC). 
Het inburgeringonderwijs valt in 2013 niet meer onder het volwassenonderwijs. Dit 
geldt niet voor asielgerechtigden die vóór 1 januari 2013 hun status kregen.

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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De groep inburgeringsplichtigen komt dan onder Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
te vallen. 

Zeist en de regiogemeenten (Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij 
Duurstede) hebben in samenspraak met het ROC Midden Nederland en de Regionale 
Dienst Werk en Inkomen (inclusief Bureau Inburgering) een jaarprogramma educatie 
2013 ontwikkeld dat aansluit bij de behoefte van de inwoners. Het jaarprogramma 
is gericht op de verbetering van Nederlands, rekenen én op alfabetisering. Door 
laaggeletterdheid aan te pakken wordt de sociale- en economische zelfredzaamheid 
bevorderd. Het afgelopen jaar hebben regionaal ongeveer 300 inwoners 
gebruikgemaakt van de regeling. De helft van deze mensen zijn inwoners uit Zeist. 

Eigen kracht
Gemeente Zeist heeft in 2011 de intentieverklaring Eigen Kracht van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondertekend. Hiermee heeft de 
gemeente verklaard zich in te zetten om laagopgeleide vrouwen zonder werk 
en uitkering te activeren. In januari 2013 is er een doorstart gemaakt en zijn er 
afspraken gemaakt met het ministerie van OCW voor een gecombineerde insteek om 
laaggeletterdheid bij de doelgroep te bestrijden en de vrouwen te activeren richting 
vrijwilligerswerk, arbeidsmarkt of een opleiding. Het project loopt tot 1 juni 2014 en 
bestaat uit de volgende doelen:
• 150 vrouwen uit de doelgroep worden bewust gemaakt van de mogelijkheden om 

hun achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen.
• Gedurende de projectduur wordt het taalniveau van minimaal 45 laagopgeleide 

vrouwen verbeterd door deelname aan het aanbod van het ROC, waarna zij 
worden gestimuleerd om te kiezen voor een (vervolg)opleiding, deelname aan 
vrijwilligerswerk of het vinden van regulier werk.

• Gebruik zal worden gemaakt van bestaande activiteiten, cursussen en activiteiten. 
Deze zullen in de vorm van een ‘cafetaria model’ aan de deelneemsters worden 
aangeboden.

• De doelgroep zal actief onder de aandacht worden gebracht bij werkgevers.
• Er wordt een lokaal netwerk opgezet rondom laagopgeleide vrouwen.

Met dit project zet de gemeente stappen richting financieel onafhankelijke vrouwen. 
Wanneer er sprake is van werkloosheid, overlijden of echtscheiding worden niet-
werkende vrouwen (en eventueel hun kinderen) geconfronteerd met de financiële 
terugval. Vrouwen worden bewust gemaakt van de gevolgen die bepaalde keuzes 
met zich mee kunnen brengen voor hun financiële positie. Soms ligt het niet aan 
keuzes, maar aan het opleidingsniveau van een vrouw. Laaggeschoolde vrouwen 
komen soms moeilijk aan een baan. Om die reden wordt in het project ook de focus 
gelegd op (taal- en beroeps)opleidingen, die perspectief geven op de arbeidsmarkt. 
Hiermee wordt voorkomen dat vrouwen door de financiële terugval beroep moeten 
doen op de overheid voor hun inkomensvoorziening.
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Tussenstand project Eigen kracht
Per december 2013 zijn 59 vrouwen uit Zeist in het project Eigen Kracht actief om hun 
doelen te behalen:
• 10% van de deelneemsters heeft een betaalde baan.
• 50% is begonnen met vrijwilligerswerk als opstapje naar een betaalde baan.
• 10% is gestart met een beroepsopleiding.
• Meer dan 50% is bezig met een taalcursus om het taalniveau te verbeteren.
• Meer dan 50% heeft meer zicht op de eigen mogelijkheden en wensen voor de 

toekomst.

p Vermindering aantal voortijdig schoolverlaters
Vergelijkingsresultaten voortijdig schoolverlaters van RMC-Regio Utrecht met de 
gemeente Zeist 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

RMC-Regio Utrecht 3,6% 3,7% 3,8% 3,3%

Zeist 4% 4,1% 4,3% 3,9%

0% 1% 2% 3% 4% 5%

ZeistRMC-Regio Utrecht

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

De officiële cijfers van de Zeister voortijdig schoolverlaters over het schooljaar 2012-
2013 zijn pas in maart 2014 beschikbaar; deze gegevens kunnen daarom nog niet in 
jaarrekening worden meegenomen. De cijfers van het schooljaar 2011-2012 laten een 
daling zien ten opzichte van het schooljaar daarvoor.
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Aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) voortgezet onderwijs en mbo 
schooljaar 2011-2012

Aantal
leerlingen/

deelnemers

vsv met 
vmbo 

diploma

vsv met 
mbo1 

diploma0

vsv zonder 
diploma

vsv 
totaal

Percentage 
vsv van alle 
leerlingen/

deelnemers

Bunnik 1.204 13 1 8 22 1,8

De Bilt 3.410 45 7 55 107 3,1

Utrechtse Heuvelrug 3.922 68 9 51 128 3,3

Wijk bij Duurstede 2.117 35 4 16 55 2,6

Zeist 4.519 82 19 75 176 3,9

Totaal 15.172 243 40 205 488 3,2

Nieuwe aanpak voortijdig schoolverlaters
Dit schooljaar is er een begin gemaakt met een nieuwe aanpak voor voortijdig 
schoolverlaters. Maandelijks stuurt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het 
ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap rapportages naar de gemeenten. Een 
van de rapportages gaat over het aantal uitschrijvingen zonder startkwalificatie. Deze 
meldingen gaan direct naar de trajectbegeleider, die vervolgens binnen 2 weken de 
jongeren oproept voor een gesprek. Reageren de jongeren niet dan volgt een tweede 
uitnodiging en indien nodig gaat de trajectbegeleider op huisbezoek. Door de nieuwe 
aanpak worden jongeren beter bereikt en zijn alle nieuwe voortijdig schoolverlaters in 
beeld. Meer jongeren starten met een opleiding. Ook is er een grote groep binnen de 
voortijdig schoolverlaters die werkt en geen opleiding meer wil volgen. 

Uit onderzoek is gebleken dat veel studenten het onderwijs verlaten zonder dat 
hiervan vooraf melding is gedaan bij het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) 
voor voortijdig schoolverlaters. Dit gaat om 70-80% van de voortijdig schoolverlaters. 
In onze subregio gaat het om ruim 880 studenten. Een groot deel van hen is het 
afgelopen jaar toch ingestroomd in het onderwijs. 

Resultaten inzet trajectbegeleider van het schooljaar 2011-2012

Bunnik De Bilt Utrechtse 
Heuvelrug

Wijk bij 
Duurstede

Zeist Totaal

School 8 11 7 12 39 77

Werk 9 13 12 23 35 92

UWV/Wajong 0 1 2 7 5 15

Jongerenloket RSD 0 1 2 0 4 7

Huisbezoeken 3 5 1 6 30 45

In behandeling 3 1 4 0 20 28

Overige 0 2 1 4 10 17

Brief met folder 7 8 8 34 7 64

Totaal jongeren 23 36 29 52 143 281

Totaal interventies 30 42 37 86 150 345
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Samenwerking ketenpartners versterken voor toekomstige aanpak
De aanpak van het voortijdig schoolverlaten kan het RMC niet alleen. Scholen spelen 
een belangrijke preventieve rol. Hulpverleningsinstanties kunnen leerlingen helpen 
met de aanpak van de oorzaak van de uitval en het verzuim. Goede samenwerking 
met deze partijen is daarom van essentieel belang. In 2014 gaat het RMC de 
samenwerking met haar ketenpartners versterken, extra voorlichting geven in het 
voortgezet onderwijs om uitval te voorkomen en investeren in creëren van werk voor 
jongeren.

p Wachtlijstproblematiek in het onderwijs
Kinderen in Zeist konden in het verleden niet allemaal op de school naar keuze 
terecht. Bij het basisonderwijs kwam dit voornamelijk doordat kinderen uit Zeist 
door hun ouders al in de eerste 3 maanden na de geboorte werden ingeschreven 
op verschillende scholen. Bij het voortgezet onderwijs kwam het bijvoorbeeld door 
de grote stroom van leerlingen buiten Zeist. Na een onderzoek door ITS in 2012 zijn 
vertegenwoordigers uit het onderwijs en ouders met elkaar in gesprek gegaan. In het 
coalitieakkoord en in de Lokale Educatieve Agenda 2011-2014 is de problematiek van 
de wachtlijsten in het primair en voortgezet onderwijs als speerpunt genoemd.

Investeringen voor het primair onderwijs 
• Afspraak maken over een centrale inschrijvingsdatum.
• Maken van bestuurlijke afspraken over het plaatsen van zij-instromers, met als 

uitgangspunt dat leerlingen binnen hun eigen wijk/dorp naar school kunnen gaan 
(invoering wet passend onderwijs per augustus 2014.)

Investeringen voor het voortgezet onderwijs
• De gemeente en de ouders (verenigd in de Stichting Vrije Schoolkeuze Zeist) volgen 

de plaatsing van leerlingen voor het schooljaar 2013-2014 kritisch.
• Binnen de bestaande afspraken met het primair en voortgezet onderwijs houden 

de schoolbesturen de toelatingsprocedure tegen het licht.
• Uitbreiding of nieuwbouw van scholen; Katholieke scholengemeenschap de Breul 

en het Montessori Lyceum Herman Jordan en Speciaal- en voortgezet speciaal 
onderwijs Meerklank.

Resultaten aanpak wachtlijstproblematiek
• Er hebben zich bij de plaatsing in het voortgezet onderwijs voor het huidige 

schooljaar nauwelijks problemen voorgedaan, 96% van de leerlingen is op de eerste 
of tweede school van voorkeur geplaatst.

• De afspraken voor het plaatsen van leerlingen in het primair onderwijs (zij-
instroom) worden aan de vereisten van de Wet op het passend onderwijs 
gekoppeld.

• Het voorstel tot gelijktijdig inschrijfmoment primair onderwijs is wellicht niet langer 
noodzakelijk, doordat wachtlijsten afnemen (en door de invoering van passend 
onderwijs) en er sprake is van een gemeentebrede krimp.
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p Asbestverwijdering scholen 2013
In mei 2011 is een landelijk project ‘Asbest in scholen’ gestart. Doel van het project 
is inzicht krijgen in de aanwezigheid van asbest in alle Nederlandse scholen in 
het primair en het voortgezet onderwijs. Alle schoolgebouwen gebouwd vóór 
1994 moeten vanaf 2012 over een asbestinventarisatie (type A) beschikken. De 
schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de inventarisatie. 
Uit de inventarisaties blijkt dat in schoolgebouwen in Zeist in meer of mindere 
mate asbest aanwezig is. In de meeste gevallen gaat het om asbest dat op niet 
toegankelijke plaatsen zit. In dat geval kan het asbest blijven zitten tot het moment 
dat ter plekke onderhoud of renovatie wordt gepleegd. Als gevaarlijk asbest wordt 
geconstateerd, is wel direct actie nodig.

Verantwoordelijke voor kosten asbestverwijdering 
De kosten van het noodzakelijk verwijderen van asbest komen voor rekening 
van de gemeente. Asbestverwijdering maakt namelijk onderdeel uit van de 
gemeentelijke zorgplicht voor goede onderwijshuisvesting. Preventief verwijderen 
van asbest blijft voor rekening van een schoolbestuur. De ervaring met afgelopen 
asbestverwijderingen heeft geleerd, dat de asbestinventarisaties in sommige gevallen 
te beperkt zijn om er een asbest verwijderingsplan op te baseren. Dit heeft geleid tot 
het stellen van extra eisen voordat tot verwijdering wordt overgegaan. 

Asbestverwijdering op 6 scholen
Eind 2012 en in 2013 heeft de gemeente Zeist te maken gehad met diverse 
asbestsaneringen. Bij De Sluis werd bij de inventarisatie asbest geconstateerd dat 
direct verwijderd moest worden. Bij de Comeniusschool en De Koppel bleek dat asbest 
zich heeft kunnen verspreiden bij de (voorbereidende) bouwkundige werkzaamheden. 
De situaties hebben geleid tot hoge kosten en bij De Sluis en De Koppel zelfs tot 
tijdelijke sluiting van de school. Kinderen moesten ondergebracht worden op andere 
locaties en in het geval van De Sluis moest er ook vervoer voor de leerlingen geregeld 
worden. Ter voorkoming van dergelijke situaties worden extra eisen gesteld.

In 2013 is in 6 scholen asbest opgeruimd. Het gaat om: 
• christelijke basisschool De Sluis;
• openbare basisschool De Koppel; 
• Montessori Lyceum Herman Jordan; 
• openbare basisschool Op Dreef; 
• openbare basisschool De Pirapoleon; 
• Comeniusschool. 

Opstellen voorwaarden voor verwijdering asbest
Door de ervaringen van het afgelopen jaar heeft de gemeente Zeist besloten de 
volgende voorwaarden te stellen om de risico’s van het verwijderen van asbest op 
scholen beheersbaar te houden: 
• controle asbestinventarisaties door de Omgevingsdienst;
• voorafgaand aan asbestsaneringen dient er een plan van aanpak te zijn;
• vóór het moment van onderhoud dient er een aanvullend onderzoek type B te 

worden uitgevoerd;
• voordat er wordt gestart met sloopwerkzaamheden en/of asbestsanerings-
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werkzaamheden dient het lokaal of schoolgebouw leeg te zijn om besmetting van 
bijvoorbeeld meubilair te voorkomen;

• er mogen alleen gespecialiseerde bedrijven op het gebied van asbest ingezet worden.
In het eerste kwartaal van 2014 beoordeelt de Omgevingsdienst de 
asbestinventarisaties en overige beschikbare documenten over asbest per school 
verder inhoudelijk en bekijkt de beschikbare asbestbeheersplannen. Het streven is 
dat de rapportage in juni 2014 aan de raad wordt voorgelegd. 

p Tekorten onderwijshuisvesting
De gemeente heeft sinds 1997 de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Dat houdt 
in dat de gemeente de huisvesting bekostigt om de leerlingen een dak boven het 
hoofd te bieden in goed onderhouden en veilige schoolgebouwen. Jaarlijks stelt 
de gemeente in samenspraak met de schoolbesturen aan de hand van de criteria 
van de verordening voorzieningen huisvesting een programma op van de te plegen 
voorzieningen voor het komende jaar en wordt er een doorkijk gemaakt voor een 
termijn van 10 jaar. 
In 1997 is een reserve voor onderwijshuisvesting gevormd. Hierin werd het fictieve 
budget dat in de algemene uitkering voor onderwijs ontvangen werd gestort. In 
eerste instantie werden aanpassingen in het fictieve budget één op één doorgevoerd 
in de storting van de reserve. Het één op één doorvoeren is later losgelaten. Aan de 
hand van de stand van de reserve en de bestaande en verwachte investeringen wordt 
bepaald in hoeverre de reserve positief blijft. De laatste jaren wordt op termijn een 
tekort voorzien voor de reserve onderwijshuisvesting. Omdat de uitgaven nu circa 1 
miljoen hoger zijn dan de storting in de reserve, wordt er op de reserve ingeteerd. 

Onderzoek naar tekorten onderwijshuisvesting
In 2013 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het verschil tussen uitgaven 
en storting te verkleinen. Aan de uitgavenkant zijn de mogelijkheden beperkt. Er 
wordt namelijk pas geïnvesteerd als andere opties niet (meer) mogelijk zijn en de 
te plegen investeringen zijn gebaseerd op een ‘sober en doelmatig’ niveau. Op de 
uitgaven kan daarom niet bezuinigd worden zonder de zorgplicht aan te tasten. 
Er kan hooguit sprake zijn van het verschuiven van investeringen. Besparingen 
op uitgaven zullen onvoldoende zijn om het verschil tussen storting en uitgaven 
te overbruggen. De gemeenten zullen de komende jaren te maken krijgen met 
wetswijzigingen die op het fictieve budget voor onderwijshuisvesting de algemene 
uitkering van invloed zijn. Ook zal een generieke korting op dit punt worden 
doorgevoerd. De effecten van deze maatregelen zijn nog niet bekend.

Positief houden reserves onderwijshuisvesting
In 2014 wordt er aan de raad een voorstel gedaan over hoe er met de reserve voor 
onderwijshuisvesting kan worden omgegaan. Met als doel de reserve voor de 
komende 10 jaar positief te houden. 

p Ontwikkeling brede school 
Een brede school is een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede 
voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt, met de school als middelpunt. Zeist 
biedt momenteel plaats aan 2 brede scholen in Zeist-West (BasisBreed) en Den Dolder 
(De Schilden). De gemeenteraad van Zeist heeft eind oktober 2013 ingestemd met 



39

inhoud

Jaarrekening 2013 gemeente Zeist   p   Onderwijs

de plannen voor het realiseren van een multifunctionele (brede) school in Zeist. De 
brede school komt in de wijk Kerckebosch en biedt huisvesting aan de Kerckebosch-
locaties van de Damiaanschool en de Wereldkidz-Montessorischool. KMN Kind & Co 
verzorgt in de brede school opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Als alles volgens 
plan verloopt, dan staat de brede school er begin 2016. Basisschool Op Dreef in 
Vollenhove ontwikkelt zich tot een ‘community school’ met de partners in de wijk. De 
te realiseren uitbreiding in 2014 draagt bij aan het multifunctioneler maken van het 
schoolgebouw.

Visie brede school in de maak
Door de uitbreiding van het aantal brede scholen is er vanuit het schoolbestuurlijk 
overleg (LEAZ) een werkgroep gestart met het opstellen van een gemeentebrede 
visie op de brede school. Deze visie, die in 2014 wordt vastgesteld, biedt de kaders 
waarbinnen de verschillende brede scholen in Zeist zich kunnen ontwikkelen. 

Basisschool Op Dreef in 

Vollenhove ontwikkelt zich tot 

een ‘community school’ met 

de partners in de wijk.

p Veranderingen Passend onderwijs
Dit onderwerp staat bij programma 10 zorg en welzijn; Veranderingen Zorg, Jeugd, 
Participatiewet en Passend onderwijs.
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p Exploitatie-uitkomst programma Onderwijs

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2012 
realisatie

2013 
begroting

2013 
begroting 

na wijz. (A)

2013 
realisatie 

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma Onderwijs L 9.489 9.658 11.428 10.038 V 1.390

B 2.558 2.479 1.865 1.837 N 28

S -6.931 -7.179 -9.563 -8.201 V 1.362

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Onderwijshuisvesting: sloop en sanering: niet doorgegaan in 2013 (1a) € 223.000  V

• Onderwijshuisvesting: asbestsaneringen (1b) € 267.000  N

• Sanering Gammaterrein is doorgeschoven (1c) € 884.000  V

• Overige verschillen exploitatie schoolgebouwen en  

gymnastieklokalen (1d) € 353.000  V

• Effect aanbesteding leerlingenvervoer  € 153.000  V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen (2) € 16.000  V

Saldo programma € 1.362.000  V

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

via programma 16:

• Reserve onderwijshuisvesting (1) € 1.180.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (2) € 3.000  N

• Totaal reserveringen  € 1.183.000  N

Saldo programma na reserveringen € 179.000  V
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Programma 7 
Cultuur

Onze belangrijkste doelstelling op het gebied van cultuur is het 
bevorderen van een levendig kunst- en cultuurklimaat waar de inwoners 
van Zeist graag aan deelnemen. Subdoelen die we daarin willen bereiken 
zijn:
• Activiteiten: de basis van het kunst- en cultuuraanbod stabiel en van  
 hoge kwaliteit houden. Dit betekent dat Zeist beschikt over een  
 veelzijdige culturele infrastructuur waarbij het verhaal van Zeist zichtbaar  
 gemaakt wordt.
• Participeren: een brede deelname aan culturele activiteiten vergroten.  
 Ook ontmoeting en uitwisseling zullen gestimuleerd worden ter  
 bevordering van de samenwerking tussen culturele organisaties.
• Vitaliseren: kunst als motor ter versterking van de lokale economie en  
 het toerisme.
 
2013 was het jaar waarin de Vrede van Utrecht zowel in de provincie als in 
de stad Utrecht groots gevierd is. 

2013

p Wat hebben we bereikt?

Activiteiten
• Onder de naam Geheugen van Zeist is de in eerdere jaren gestarte samenwerking 

tussen de 10 erfgoedpartners (Museumkwartier) verder uitgebouwd en verstevigd. 
Het doel van de samenwerking is de geschiedenis en het cultuurhistorisch 
erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. In 2013 is 
een gezamenlijk website, Facebook- en Twitterpagina begonnen. Daarnaast is er 
een historisch informatiepunt in de publiekshal ingericht, een historische doe-en 
beleefdag in het Slot en Broederplein georganiseerd en worden nieuwe inwoners 
van Zeist geïnformeerd. Ook is er een tentoonstelling over het Slot en omgeving 
ingericht in de van de Pollkamer en zijn er diverse oral history en educatieve 
projecten gestart. De focus ligt op het aansluiten bij landelijke en regionale thema’s 
met specifieke invulling voor Zeist, aangevuld met eigen activiteiten. In 2013 
waren dit Vorst en Volk, Vrede van Utrecht en macht en pracht. Het geheugen van 
Zeist vormt het DNA van historisch Zeist. Met de diversiteit aan activiteiten zijn 
verschillende doelgroepen, jong en oud in aanraking gekomen met het Zeister 
erfgoed en geschiedenis. 

• Het Zeister Historisch genootschap is ingetrokken in het nieuwe gemeentehuis. 
• Openbare bibliotheek Idea fungeert als Poort voor Cultuur en Informatie. Naast 

het uitlenen van boeken biedt de samenwerking van de bibliotheek met diverse 
culturele partners in en buiten de gemeente zoals de erfgoedpartners, de 
muziekschool en het Kunstenhuis, inspiratie, kruisbestuivingen en ontmoeting. 
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Jaarlijks maken ongeveer 6000 kinderen gebruik van de mogelijkheden van de 
bibliotheek. Programma’s op en rond scholen, maar ook in de bibliotheek zelf, 
dragen bij aan leesvaardigheid en mediawijsheid. Nieuw zijn de schoolbibliotheken 
ter vervanging van de bibliobus. Ook voor ouderen kijken we naar een goed 
alternatief voor de bibliobus.

Participeren
• 2013 was hét jaar van de Vrede van Utrecht. Zeist vierde deze vrede door het 

realiseren van diverse culturele projecten. Waarbij de nadruk lag op het vergroten 
van het historisch besef en het op een toegankelijke manier tot leven brengen van 
de geschiedenis. Door en voor inwoners van Zeist. Zowel jong als oud. Veel mensen 
hebben hier plezier aan beleefd. Een greep uit het aanbod:

 - De Kaukasische Krijtkring. Vijftig inwoners van verschillende leeftijd 
en achtergrond uit alle wijken van Zeist oefenden 1½ jaar voor deze 
muziektheatervoorstelling. Alle vier de voorstellingen in Figi waren uitverkocht 
en hebben tot veel positieve reacties geleid; degenen die het hebben 
georganiseerd, zijn zo geïnspireerd geraakt dat ze een tweede project in de 
maak hebben; 

 - Tentoonstelling over de Vrede van Utrecht met nieuw werk van lokale Zeister 
kunstenaars speciaal voor dit thema gemaakt, in de culturele vleugel van het 
Slot;

 - Create! Vier talentenvoorrondes op een X-factor achtige manier vormen een 
perfect podium voor jongeren om hun talenten te laten zien. Dit jaar waren 
de voorrondes in de Peppel waar ongeveer 300 jongeren aan deelnamen. De 
jongeren kregen coaching van bekende Nederlanders en ze mochten optreden 
op de speciale jongerendag van festival de Basis. Hier is een grote, vaste schare 
(jonge) vrijwilligers bij betrokken. 

• Kinderen<12 jaar laten deelnemen aan kunst en cultuur is een belangrijk speerpunt 
in het coalitieakkoord. Dit werd bij de Bezuinigingsdialoog nogmaals onderstreept 
als speerpunt. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die al op jonge leeftijd 
met cultuur in aanraking komen dit ook in hun latere leven blijven doen. In 2013 is 
een plan gemaakt om het cultureel educatieve programma voor kinderen binnen 
en buiten de school te verbeteren. Waarbij gezocht is naar verdieping. Afgestemd 
met de behoefte van scholen. Nieuw is dat lokale culturele instellingen met 
elkaar, en in samenwerking met de scholen, het cultuurprogramma voor kinderen 
verzorgen. De rol van Kunst Centraal is beperkt tot het aanbod van voorstellingen 
(kunstmenu) en losse projecten. De combinatiefunctionarissen cultuur voeren voor 
een groot deel het programma uit.

• Succesvolle culturele projecten voor kinderen in 2013 waren de Kunst Carrousel, 
het Maximaproject, Achter de Linie, Kunstexpress, bibliotheek op school (Lees- en 
taalbevorderingsprojecten), Create! als opvolger van Up2You. 

• De muziekschool en het Kunstenhuis hebben in 2013 intensief gewerkt aan een 
voorgenomen fusie. Op dit moment werken de instellingen aan het ineenschuiven 
van de organisaties. De definitieve fusiedatum staat gepland op 1 september 2014. 
Door deze fusie steken we in op een kwalitatief sterke culturele instelling voor Zeist, 
met aanbod op alle kunstdisciplines.
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Het kunstwerk ‘de Spiegelbus’ 

wordt ingezet voor (culturele) 

activiteiten die de onderlinge 

verbanden in de buurt 

versterken.

Vitaliseren
• Nieuwe kunstwerken zijn gerealiseerd met inzet van de adviescommissie beeldende 

kunst en vormgeving. Het advies van de commissie heeft in 2013 geleid tot een 
zeer geslaagd kunstwerk in de publiekshal van het nieuwe gemeentehuis van 
Alphons ter Avest. Ook heeft zij geadviseerd bij de community car in Kerckebosch 
waardoor het kunstwerk ‘de Spiegelbus’ er is gekomen. Deze bus wordt ingezet 
voor (culturele) activiteiten die de onderlinge verbanden in de buurt versterken.

• Er is een wedstrijd georganiseerd onder lokale kunstenaars om het nieuwe 
Koningsportret te maken voor in de raadszaal. Inwoners kunnen meestemmen 
op hun favoriete werk en bepalen op deze manier mee welk Koningsportret een 
permanente plek in de raadzaal krijgt.

• Ons gemeentelijk kunstbezit is grondig geïnventariseerd en een heel groot deel 
van de kunstwerken heeft een plek gekregen in het nieuwe gemeentehuis. Voor de 
resterende werken wordt een goede bestemming gezocht. 

• Het Slot werd ook in 2013 goed gebruikt voor culturele activiteiten. De Slotzolder 
voor de Slotconcerten, het Slottuintheater, Dag der Kunsten, het Slottheater en de 
tentoonstellingen. Bij de tentoonstellingen was te merken dat er minder budget 
was, waardoor het aantal bezoekers lager lag dan andere jaren.

• Op het gebied van archeologie en cultuurhistorie is in 2013 de nieuwe 
voetgangersbrug over de Koppelsluis (gemeentelijk monument) in gebruik 
genomen waardoor een belangrijk cultuurhistorisch object in Zeist-West weer 
zichtbaar is. De restauratie van de keermuren van de Dieptetuin (rijksmonument) is 
naar tevredenheid van omwonenden en gemeente voltooid. 

• Het masterplan voor het Slottuinengebied is gereed. Dit gebied, de zogenaamde 
‘lijst van Zeist’, wordt omsloten door Lageweg, Waterigeweg, Blikkenburgerlaan 
en Filosofenlaantje / Karpervijver. Het masterplan bevat een streefbeeld voor het 
gebied wat betreft inrichting en gebruik, en een beheersplan (korte, middellange 
en lange termijn). Het masterplan is tot stand gekomen in opdracht van de 
Evangelische broedergemeente en gemeente Zeist. Met medewerking van de 
provincie en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. In 2014 wordt dit masterplan verder 
uitgewerkt in voorstellen voor het beheer en de inrichting van dit gebied. Dit wordt 
voorgelegd aan college en raad.



44

inhoud

Jaarrekening 2013 gemeente Zeist   p   Cultuur

p Exploitatie-uitkomst programma Cultuur

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo
per product

2012 
realisatie

2013 
begroting

2013 
begroting 

na wijz. (A)

2013 
 realisatie 

(B)

2013 
 verschil 

(A-B)

Programma Cultuur
L 6.423 5.017 5.145 5.063 V 82

B 1.047 1.290 655 487 N 168

S -5.376 -3.727 -4.490 -4.576 N 86

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Onderhoudskosten van monumenten en het Slot (1) € 13.000  N

• Exploitatie het Slot (2) € 104.000  N

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen (3) € 31.000  V

Saldo programma € 86.000  N

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

via programma 16:

• Reserve onderhoud kapitaalgoederen (1) € 26.000  N

• Weerstandsvermogen (2) € 42.000  V

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (3a) € 34.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / kunst in de openbare ruimte (3b) € 1.000  N

Totaal reserveringen € 19.000  N

Saldo programma na reserveringen € 105.000  N
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Programma 8 
Sport en Recreatie

We stimuleren sport en recreatie niet alleen omdat het gezond is, maar ook 
omdat het een positief effect heeft op andere terreinen, zoals eenzaamheid 
onder ouderen en hangjongerenproblematiek. Vanuit het coalitieakkoord 
richten wij ons specifiek op (school)jeugd. Door het sportbudget soms te 
combineren met andere budgetten, zoals ouderenbudget en wijkbudget, 
kunnen we het optimale uit sportactiviteiten halen. We bieden de inwoners 
voldoende sportaccommodaties en faciliteren gebruikers en verenigingen 
wanneer dat nodig is.

2013

p Sport

Sportstimulering
Met behulp van buurtsportcoaches willen wij jong en oud stimuleren om te sporten 
en te bewegen. Zoals in de inleiding al vermeld, is niet alleen het doel om inwoners 
te laten bewegen, maar ook om gemeentelijke doelstellingen op andere terreinen te 
realiseren. 

In 2013 zijn de behoeften aan buurtsportcoaches en eventuele wensen gepeild bij 
onder meer basisscholen, wijkteams en instellingen op het gebied van welzijn, zorg, 
kunst en cultuur. Sportservice Noord Holland heeft vervolgens een eindrapportage 
opgeleverd, met daarin een gemeentelijke beleidsvisie op sportstimulering en 
informatie over hoe en waar buurtsportcoaches het beste kunnen worden ingezet. In 
2014 worden de behoeften en mogelijkheden bij sportverenigingen en commerciële 
sportaanbieders geïnventariseerd.

Ook Sportservice Zuid Holland heeft een onderzoek uitgevoerd. In opdracht van ons 
hebben zij onder ruim 2500 inwoners van de gemeente Zeist een digitale enquête 
uitgezet over sportdeelname en sportwensen. Ook personen die aangaven niet te 
sporten is gevraagd waarom zij dat niet doen en wat er eventueel nodig is om wél 
te gaan sporten. De eindrapportage verschijnt in februari 2014. We willen de uitslag 
gebruiken ter verdere onderbouwing van het sportstimuleringsbeleid. 

Sportservice Zeist 
Sportservice Zeist voert ons sportstimuleringsbeleid uit. Naast de reguliere projecten 
in wijken en op scholen, heeft Sportservice in 2013 talloze andere activiteiten en 
projecten uitgevoerd. Enkele voorbeelden:

Fit4Kids: Een leefstijlproject voor basisscholen dat in het teken staat van gezonde 
voeding en meer bewegen. Kinderen ontvangen voor elke gezonde actie een stempel in een 
speciaal paspoort. Het project duurt ongeveer tien weken. Aantal deelnemers: ruim 1900. 
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ZeistCup: Een straatvoetbaltoernooi voor diverse leeftijdscategorieën. De voorrondes 
worden in de voetbalkooien in verschillende wijken gehouden en de finale vindt 
plaats op Belcour. Sportservice Zeist organiseert de ZeistCup in samenwerking met 
voetbalverenigingen en MeanderOmnium. Aantal deelnemers: bijna 1500 kinderen 
volgden straatvoetbalclinics op scholen, ruim 250 deden mee aan clinics in de wijk, 
ruim 150 speelden mee in de voorrondes en 90 kinderen haalden de finale. 

Zwerfafvalproject: Sportservice Zeist en de Odru (Omgevingsdienst Regio Utrecht) 
stimuleren kinderen en volwassen om speel- en sportplekken schoon te houden. 
Bij verschillende activiteiten werd in 2013 aandacht besteed aan een schone 
leefomgeving, zoals bij de Nationale Buitenspeeldag in het Waterwinpark waar 
vijfhonderd kinderen aanwezig waren. 

Zeist beweegt mee: Dit project is gericht op vijftigplussers en op volwassenen met 
een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening. Op allerlei manieren wordt 
sportparticipatie bevorderd en een gezonde leefstijl onder de aandacht gebracht; 
bijvoorbeeld door sportclinics in zorginstellingen aan te bieden of voorlichting te 
geven bij de Algemene Senioren Vereniging. 

Ter gelegenheid van de 

troonswisseling werden 

de Koningsspelen 

georganiseerd door 

Sportservice Zeist in 

samenwerking met 

zwembad Dijnselburg.

Bron: Sportservice Midden 

Nederland

Koningsspelen 
In 2013 vonden voor het eerst de Koningsspelen plaats. Sportservice Zeist 
organiseerde in samenwerking met zwembad Dijnselburg diverse sportactiviteiten 
waar ongeveer 1800 leerlingen van basisscholen in onze gemeente aan deelnamen. 
De activiteiten werden in en om het zwembad en op de Fit-atletiekbaan gehouden. 
De Koningsspelen krijgen in 2014 een vervolg. 

‘Special Heroes’ 
Het landelijke sportproject ‘Special Heroes’ is gericht op kinderen in het speciaal 
onderwijs en duurt drie jaar. In Zeist doen Bartimeus en De Meerklank eraan mee. Het 
doel van het project is om kinderen met een beperking kennis te laten maken met 
verschillende sporten, waarna zij hun favoriete sport bij een sportvereniging kunnen 
beoefenen.
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‘Run step run’
Sportservice Zeist organiseerde dit project samen met het EYOF (European Youth 
Olympic Festival) op vliegbasis Soesterberg. Ruim 450 leerlingen uit het basisonderwijs 
en het voortgezet onderwijs legden een parcours van enkele kilometers af. 
Sportservice heeft met dit project de organisatie van het EYOF een platform geboden 
ter promotie van het evenement dat in juli in de stad Utrecht plaatsvond.

Op dinsdag 12 maart 

2013 legden teams van 

OSG Schoonoord en 

Christelijk College Zeist 

al lopend en steppend 

een parcours af van 

vier kilometer over de 

landingsbaan van de 

vliegbasis Soesterberg.

Bron: Sportservice Midden 

Nederland

SportNetwerk(t)
Dit project is in 2013 van start gegaan. Sportservice Zeist probeert onder meer met 
het werkgeversservicepunt om jonge werkzoekenden via sportverenigingen aan 
een betaalde baan of een stage te helpen. Mogelijke werkgevers zijn de bedrijven 
die deel uitmaken van het sponsornetwerk van de – inmiddels vijf - deelnemende 
sportverenigingen. Met dit project pakken wij als gemeente de jeugdwerkloosheid 
aan en we faciliteren jongeren, werkgevers en sportverenigingen. 

JeugdSportPas
In het voorjaar hebben ruim 700* kinderen en in het najaar ruim 600* kinderen 
gebruikgemaakt van de JeugdSportPas; een pas waarmee kinderen vijf weken lang 
kennis konden maken met verschillende sporten. De activiteiten werden verzorgd 
door sportverenigingen. 

Aangemeld als ‘sportgemeente van het jaar’
Zeist heeft zich in 2013 aangemeld voor nominatie als sportgemeente van het jaar 
2013. Helaas heeft de landelijke jury de gemeente Zeist niet genomineerd. Wel werd 
vermeld dat de sportaccommodaties in onze gemeente in orde zijn en de jury was 
bovendien positief over onze samenwerking met de EYOF. Wij doen in 2014 een 
nieuwe poging om op de nominatielijst te komen.

* Geen unieke deelnemers, kinderen kunnen zich bijvoorbeeld met de JeugdSportPas meerdere keren voor 

een activiteit hebben ingeschreven.
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Zwembad Dijnselburg
De exploitatie in 2013 heeft onder druk gestaan door de lange koude periode die tot 
in juni duurde. Dit had ook invloed op het buitenbad. Het buitenbad is van begin mei 
tot en met de eerste week van september open geweest. Ook door de reconstructie 
van de Panweg zijn bezoekers weggebleven, doordat het zwembad tot en met juli 
moeilijker bereikbaar was. Wel zijn er meer buitenschoolse opvangen die kinderen  
in de opvanguren naar zwemles brengen. 
Het zwembad heeft in vanaf het najaar 2013 verschillende maatregelen getroffen 
in het kader van efficiency, waaronder het aanpassen van de programmering en 
de roostering. Verder zijn er met Sportservice Zeist voorbereidingen getroffen om 
vanaf 2014 activiteiten met een maatschappelijke meerwaarde te versterken en 
uit te breiden. Ook had het zwembad te maken met extra beheersmaatregelen die 
uitgevoerd moesten worden wegens de herhalende besmetting met de legionella-
bacterie in 2012 en 2013. Eén van die maatregelen was de wettelijke verplichting  
vanuit de Provincie Utrecht om maandelijks wateronderzoek te laten uitvoeren. 
Vanaf 2014 is dat niet meer nodig, omdat de uitslagen meerdere keren goed waren.

Overige sportaccommodaties
Op 1 februari 2013 is de nieuwe sporthal in de wijk De Clomp in Zeist-West in gebruik 
genomen. De sporthal is gevestigd in wijkcentrum De Koppeling. 

Energiescan 
Op basis van een uitgevoerde energiescan is besloten om budget beschikbaar 
te stellen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in een aantal 
sportaccommodaties. In het najaar van 2013 heeft de aanbesteding van de 
werkzaamheden plaatsgevonden en zijn de voorbereidingen gestart. De planning is 
dat in mei 2014 de werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Bezuinigingsmaatregelen
Om te besparen op beheer- en exploitatiekosten, keken we in 2013 naar de 
mogelijkheden voor het clusteren van sportaccommodaties en het versterken van 
de onderlinge samenwerking. Vier buitensportverenigingen in het stedelijk gebied 
van Zeist maakten in verschillende plannen kenbaar hoe zij dat voor zich zien. In 2014 
bespreken we de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de plannen. 
Verder hebben we bezuinigd door de energielasten volledig bij de gebruikers en de 
verenigingen in rekening te brengen. Tevens hebben we met tien procent gekort op 
de sportsubsidies. 

p Recreatie

Kinderboerderij De Brink
Naast de educatieve en recreatieve functie, vervult kinderboerderij De Brink steeds 
vaker een maatschappelijke functie binnen de gemeente. De functies staan de 
laatste jaren echter steeds meer onder druk door de financiële tekorten waar de 
kinderboerderij mee kampt. Wij subsidiëren de kinderboerderij en hebben het 
met de organisatie gehad over toekomstbestendige oplossingen. In 2013 bestond 
kinderboerderij De Brink dertig jaar en beheerder Angelique Driesen ontving van ons 
het waarderingssymbool Ot en Sien voor haar inzet voor de Zeister samenleving.
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Lobbus
Als zelfstandige stichting heeft Lobbus ook in 2013 met succes kinderactiviteiten op 
het Bisonpark georganiseerd. Dankzij de inzet van het bestuur en vrijwilligers hebben 
honderden kinderen plezier kunnen beleven aan de activiteiten. De stichting krijgt 
subsidie van ons en zet zich sterk in om via andere wegen financiële middelen binnen 
te krijgen. 

p Exploitatie-uitkomst programma Sport en recreatie

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo
per product

2012 
realisatie 

2013 
begroting

2013 
begroting

na wijz. (A)

2013 
realisatie 

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma Sport en recreatie L 5.813 6.436 5.995 5.332 V 663

B 1.582 2.058 1.710 1.531 N 179

S -4.231 -4.378 -4.285 -3.801 V 484

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Combinatiefunctionarissen (1a) € 160.000  V

• Verduurzaming sporthallen (1b) € 150.000  V

• Onderhoudskosten div.sportaccomodaties (2) € 121.000  V

• Speelvoorzieningen (3) € 215.000  V

• Exploitatie zwembad  € 104.000  N

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen (4) € 58.000  N

Saldo programma € 484.000  V

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

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (1) € 310.000  N

• Reserve onderhoud kapitaalgoederen (2) € 121.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / speelvoorzieningen (3) € 215.000  N

• Reserve dekking investeringen (deel 1) (4) € 34.000  N

• Totaal reserveringen  € 680.000  N

Saldo programma na reserveringen € 196.000  N
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Programma 9 
Werk en Inkomen

De inzet van de gemeente is erop gericht dat iedere Zeistenaar kan 
deelnemen (participeren) in de samenleving. Hierbij is het zelfstandig 
kunnen voorzien in levensonderhoud een belangrijk onderdeel. 

De wettelijke rol van de gemeente is een inkomensvoorziening te regelen 
voor die inwoners die geen inkomen hebben.

2013

Door de (hoogstwaarschijnlijke) inwerkingtreding van de Participatiewet per 1 
januari 2015 gaat de rol van de gemeente meer verschuiven richting toeleiding tot 
werk. Het jaar 2013 heeft dan ook in het teken gestaan van de voorbereidingen 
voor de hiervoor genoemde wet. Daarnaast heeft de gemeente in 2013, samen met 
verschillende ketenpartners, pilots uitgevoerd; dit ter uitvoering van het Raadsbesluit 
Compensatiemiddelen Wet werk en bijstand (Wwb).

Als gevolg van de voortdurende economische recessie is er in 2013 door inwoners 
meer beroep gedaan op de gemeentelijke regeling schuldsanering en de 
minimaregelingen. Ook zijn, gelijk aan de landelijke aanpak jeugdwerkloosheid, 
lokale maatregelen gestart en uitgevoerd ter bestrijding van jeugdwerkloosheid.

Om een beeld te geven van wat er op het gebied van werk en inkomen in 2013 
is gebeurd, worden de resultaten, effecten en eventuele ontwikkelingen van 
onderstaande thema’s uitgelicht:
• Jeugdwerkloosheid
• Volwasseneducatie en Eigen kracht
• Schuldhulpverlening
• Financieel minimabeleid
• Maatregelen ter compensatie van rijksbezuinigingen binnen Wwb
• Veranderingen Participatiewet

p Jeugdwerkloosheid
De werkloosheid loopt vooral onder jongeren sterk op. Vergeleken met een jaar 
geleden is het aantal werkzoekende jongeren tot 27 jaar in de regio Utrecht-Midden 
met 64% gestegen, rond 3000 jongeren. In Zeist gaat het om 190 jongeren. De 
werkloosheid slaat extra hard toe bij schoolgaande jongeren op zoek naar een stage, 
jongeren zonder startkwalificatie en jongeren met een niet-westerse achtergrond. 

Samenwerkingsovereenkomst
Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken hebben 15 gemeenten, waaronder Zeist, in 
de regio Utrecht-Midden een actieplan met 3 doelen opgesteld: 
• jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt;

https://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2012/12RAAD0066_Maatregelenvoorstel_compensatiemiddelen_2012/12RAAD0066_rv_Maatregelenvoorstel_compensatiemiddelen_WWB_GEWIJZIGD
https://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2012/12RAAD0066_Maatregelenvoorstel_compensatiemiddelen_2012/12RAAD0066_rv_Maatregelenvoorstel_compensatiemiddelen_WWB_GEWIJZIGD
https://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2012/12RAAD0066_Maatregelenvoorstel_compensatiemiddelen_2012/12RAAD0066_rv_Maatregelenvoorstel_compensatiemiddelen_WWB_GEWIJZIGD
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• jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk;
• jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt. 
De deelnemende gemeenten zijn: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, 
Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, 
Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. De gemeenten regelen voor 400 
jongeren een stage of werkervaringsplaats, waarvan 50 in de gemeente Zeist. De 
partijen zetten daarnaast in op 300 extra leerwerkbanen, 150 jongeren terug naar 
school, 200 plaatsingen via een regionale Job-Hunter en 200 banen voor jongeren bij 
werkgevers. Tot slot worden 25 ondernemende jongeren gestimuleerd om een eigen 
onderneming te starten. 
De gemeente Zeist tekende in juli 2013 samen met werkgevers en organisaties uit het 
onderwijs een overeenkomst om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Als gevolg 
van deze samenwerking is de gemeente aan de slag gegaan met het opzetten van 2 
projecten:
• van ‘net-werken’ naar ‘echt-werken’ door NLworkXX;
• sport ‘netwerk(t)’ door Sportservice Zeist.

In de zomer heeft het team 

van NLworkXX jongeren 

thuis, op straat en tijdens 

evenementen opgezocht 

om hen te informeren over 

NLworkXX. Een nieuwe 

stap of kans voor jongeren 

om hun positie op de 

arbeidsmarkt te versterken.

Bron: www.nlworkxx.nl

Van ‘net-werken’ naar ‘echt-werken’ 
NLworkXX heeft voor de gemeente Zeist contact gezocht met werkzoekende 
jongeren door het afleggen van huisbezoeken, flyeren op straat, meedraaien met 
jongerenwerkers en het inzetten van social media. Ruim 400 jongeren hebben 
zij in beeld gebracht. Slechts een klein deel had behoefte aan ondersteuning. 
De meeste jongeren zijn zonder hulp (weer) met een opleiding of met een 
betaalde baan begonnen. Voor de baanzoekers die ondersteuning willen, is er een 
begeleidingspakket van NLworkXX. Dit bestaat uit intake gesprekken, een check van 
het CV, sollicitatiebrieven en workshops (‘net-werken’.) In 2014 gaat de gemeente 
verder met deze aanpak van jeugdwerkloosheid.
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Resultaten NLworkXX

Stand van zaken Jongeren in 
beeld

Jongeren bij 
NLworkXX

Opleiding Werk Traject

Oktober 2013 170 31 9 8 14

November 2013 168 14 3 8 3

December 2013 119 - - - -

Totaal tot heden 457 45 12 16 17

Sport ‘netwerk(t)’
Om de werkgelegenheid voor jongeren te vergroten is het niet alleen belangrijk dat 
jongeren over voldoende middelen en netwerkcontacten beschikken om zich goed 
te presenteren, maar er moet ook voldoende werk zijn. De gemeente Zeist heeft er 
(net als de gemeente Utrecht) voor gekozen om sportverenigingen in te zetten als 
netwerkpartner richting het midden en klein bedrijf. In november 2013 zijn business 
clubs en besturen en sportverenigingen benaderd met het verzoek om een beroep te 
doen op hun leden, die een midden of klein bedrijf hebben. Een deel van hen heeft 
toegezegd mee te willen werken. Elke sportvereniging kan per werkgever die een 
baan aanbiedt aan een jongere in aanmerking komen voor een bonus van € 500 . In 
januari 2014 start het project met de uitvoering.

p Volwasseneducatie en Eigen kracht
Dit onderwerp staat bij programma 6 Onderwijs; Extra scholing voor kinderen en 
volwassenen.

p Schuldhulpverlening 
Door de economische crisis neemt het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening 
de laatste jaren toe. In 2012 was er door enorme groei van aanvragers (werkloos, 
gescheiden of arbeidsongeschikt in combinatie met verslechterde woningmarkt) een 
wachtlijst ontstaan, waardoor het langer dan 4 weken kon duren voordat een inwoner 
hulp kreeg aangeboden. Volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening mag de 
wachttijd niet langer dan 4 weken duren. Door de kortere wachttijd wordt voorkomen 
dat de schulden toenemen. 

Zeist heeft samen met het Nibud de 

geldkrant ontwikkeld. De geldkrant bevat 

allerlei informatie en tips voor bewoners 

over omgaan met geld. Op 20 maart 2013 

is het eerste exemplaar van de geldkrant 

uitgereikt aan wethouder Bodes de Vries 

van sociale duurzaamheid.
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p Budget armoedebestrijding voor terugdringen wachtlijst
In 2013 had de gemeente Zeist een extra budget van € 51.392,38 te besteden voor 
armoedebestrijding. 
Er is na onderzoek besloten om dit budget te besteden aan schuldhulpverlening. Dit 
om de wachtlijst van schuldhulpverlening terug te dringen voor de inwoners. Met dit 
budget kon de Regionale Dienst Werk en Inkomen met alle Zeister inwoners die op de 
wachtlijst staan:
• een intake doen; 
• een plan van aanpak maken;
• het schuldregelingstraject, wat ongeveer een doorlooptijd heeft van 9 maanden, 

starten.

In maart 2013 is er een papieren geldkrant verspreid in Zeist om de inwoner op de 
hoogte te stellen van de hulp die de Regionale Dienst Werk en Inkomen biedt bij het 
hebben van schulden.

Stijging aantal aanvragen schuldhulpverlening (regionaal)

Jaar Aantal Maand

2011 995 december

2012 1232 december

2013 1451 december

In 2013 was de gehele wachtlijst voor Zeister cliënten weggewerkt en is de duur voor 
het aanvragen ook verminderd. In 2014 gaat Bureau Schuldhulpverlening het stijgend 
aantal aanvragen op een nieuwe manier behandelen, waardoor de aanvrager sneller 
geholpen wordt. Hierdoor wordt het ontstaan van een wachtlijst tegengegaan.

p Financieel minimabeleid
Met het minimabeleid streeft de gemeente Zeist ernaar om iedereen in staat te stellen, 
op welk niveau dan ook, actief mee te doen in de samenleving. Op 15 januari 2013 
heeft de raad de nieuwe visie op minimabeleid vastgesteld. Naast de inhoudelijke visie 
op minimabeleid en de daarbij passende regelingen is inzichtelijk gemaakt en besloten 
om structureel extra budget vrij te maken voor het gemeentelijk minimabeleid.

Geld-Terug-Regeling
De Geld-Terug-Regeling is onderdeel van het minimabeleid en is een 
declaratieregeling voor minima. Het doel van de regeling is om ‘inwoners die 
afhankelijk zijn van een inkomen op of rond het sociaal minimum de mogelijkheid 
te bieden deel te nemen aan sociale of culturele activiteiten’. De regeling biedt 
financiële ondersteuning aan deze inwoners. Volgens de minimascan 2013 van 
Stimulansz omvat de doelgroep in Zeist 2630 huishoudens met een inkomen tot 
110% van de bijstandsnorm. Op dit moment bereiken we met de Geld-terug-regeling 
ongeveer 71% van de totale doelgroep.

http://www.zeist.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsberichten/Nieuwsberichten_2013/Nieuwsberichten_januari_februari_maart_2013/Gemeente_Zeist_ontwikkelt_geldkrant_samen_met_Nibud
http://www.zeist.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsberichten/Nieuwsberichten_2013/Nieuwsberichten_januari_februari_maart_2013/Gemeente_Zeist_ontwikkelt_geldkrant_samen_met_Nibud
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In 2013 zijn er 8 minimaregelingen door 5 organisaties uitgevoerd

Minimaregeling Uitvoeringsorganisaties

Bijzondere bijstand Regionale Dienst Werk en Inkomen

Langdurigheidstoeslag Regionale Dienst Werk en Inkomen

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering Regionale Dienst Werk en Inkomen

ZeistPas en Geld-Terug-Regeling AMC Consultancy

Kwijtschelding aanslag afvalstoffenheffing Gemeente Zeist

Jeugdcultuurfonds Jeugdcultuurfonds provincie Utrecht

Jeugdsportfonds Landelijk fonds

Kunstexpress Stichting Two Get There, financiering door 
gemeente en provincie

Nieuwe uitvoeringsorganisatie Geld-Terug-Regeling
Op advies van AMC Consultancy is er in 2013 besloten te stoppen met de Zeistpas 
per 1 januari 2014 en de Geld-Terug-Regeling voort te zetten. In het kader van de 
efficiëntie in de uitvoering van de regeling, de laagdrempeligheid voor de minima 
en een uitspraak van de gemeenteraad is er besloten om de uitvoering van de Geld-
Terug-Regeling neer te leggen bij de Regionale Dienst Werk en Inkomen.

p Maatregelen ter compensatie van rijksbezuinigingen binnen Wwb
Ter compensatie van de rijksbezuinigingen op de uitkering in het kader van de Wet 
werk en bijstand (Wwb) heeft de gemeenteraad voor 2013 extra budget beschikbaar 
gesteld om compenserend beleid te ontwikkelen. Het beleid is vertaald naar 5 
maatregelen. Doel van de maatregelen is om meer inwoners met een uitkering naar 
een betaalde baan te begeleiden.

Maatregel 1 en 2: Werk voor Zeist en Zorg Werkt
Er is een lijst gemaakt met 247 moeilijk bemiddelbare mensen die vanuit de normale 
werkwijze binnen De Regionale Dienst Werk en Inkomen, vanwege de bezuinigingen, 
geen begeleiding zou krijgen.
Deze mensen hebben maatwerkbegeleiding gekregen en hebben 1 á 2 keer per week 
contact gehad met hun consulent. Er is een sollicitatiecentrum ingericht en de ‘niet-
willers’ kregen een ‘rechten- en plichtengesprek’. Door deze inspanningen zijn 55 
mensen van de geselecteerde groep van 247 moeilijk bemiddelbare mensen, fulltime 
of parttime aan het werk gegaan.

Vanuit het project Zorg Werkt zijn er ook nog eens 15 mensen naar een betaalde baan 
begeleid. Ook zijn er 24 mensen om andere redenen uit de uitkering uitgestroomd. 

Daarnaast zijn 43 mensen bemiddeld naar vrijwilligerswerk, veelal als voortraject op 
betaald werk. En ook is door de inzet van deze maatregelen, in 90% van de gevallen 
een stijging van een of meer treden op de participatieladder bereikt.
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Maatregel 3: Kansen in Zeist
Wmo-consulenten hebben een grote groep uitkeringsgerechtigden op de 
onderste treden van de participatieladder gesproken en hen waar mogelijk via een 
netwerkbenadering in aanraking gebracht met deelname bevorderende activiteiten. 

Maatregel 4: Maattraject jongeren
Van de 13 jongeren die gestart zijn met een traject om uit de uitkering te komen door 
weer naar school te gaan en alsnog een startkwalificatie te halen, zijn er:
• 6 jongeren daadwerkelijk begonnen met een nieuwe opleiding;
• 4 jongeren op zoek naar een beroepsopleidende leerweg-plek (BOL) en de 

beroepsbegeleidende leerweg-plek (BBL); 
• 3 jongeren op zoek naar werk;
• 6 jongeren zijn bezig met een beroepsgericht traject.

Maatregel 5: Taal- en budgettrainingen
Op taalgebied hebben 2 groepen een taaltraining afgerond met als doel met de 
inhoudelijke en taalkennis een stap dichterbij werk te komen.

Om schulden tegen te gaan zijn er verschillende acties ondernomen, waaronder het 
verspreiden van een Geldkrant, het beschikbaar stellen van Nibud-agenda’s en het 
organiseren van goed bezochte ‘Grip op Geld’-cursussen.

Effectiviteit van de maatregelen
De investering die de gemeente doet heeft zich al voor een gedeelte terug betaald. 
Daarbij is ervoor gezorgd dat de mensen die nog niet aan het werk zijn, wel 
begeleiding krijgen om fit te blijven voor de arbeidsmarkt of in ieder geval mee te 
doen in de maatschappij. Bij 90% van de cliënten, zal als resultaat van de begeleiding 
een stijging op de participatieladder te zien zijn, waardoor hun kansen op werk ook 
vergroten. Daarnaast is er voor een deel ingezet op preventie bij zowel volwassenen 
als jongeren als het gaat om bewustwording rondom schuldenproblematiek.

p Veranderingen Participatiewet
Dit onderwerp staat bij programma 10 Welzijn en zorg; Veranderingen Zorg, Jeugd, 
Participatiewet en Passend onderwijs.
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p Exploitatie-uitkomst programma Werk en inkomen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo
per product

2012 
realisatie 

2013 
begroting

2013 
begroting

na wijz. (A)

2013 
realisatie 

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma Werk en inkomen L 28.171 26.798 31.340 30.941 V 399

B 20.971 19.920 22.813 22.704 N 109

S -7.200 -6.878 -8.527 -8.237 V 290

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Uitgaven WWB  € 383.000  V

• Uitgaven bijzondere bijstand zelfstandigen  € 133.000  V

• Uitvoeringskosten RDWI  € 438.000  N

• Diverse projecten participatie (1) € 148.000  V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 64.000  V

Saldo programma € 290.000  V

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

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (1) € 148.000  N

Totaal reserveringen € 148.000  N

Saldo programma na reserveringen € 142.000  V
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Programma 10 
Welzijn en zorg

Het is belangrijk dat iedere Zeistenaar mee kan doen in de maatschappij. 
Hiervoor zijn in Zeist allerlei particuliere en private voorzieningen 
aanwezig die door de gemeente (voor een deel) worden gesubsidieerd. 
Daarnaast heeft de gemeente, op basis van de Wet op de Maatschappelijke 
Ondersteuning, voorzieningen ingericht voor die inwoners die niet in staat 
zijn zelfstandig te functioneren.

2013

De economie zorgt ervoor dat iedereen genoodzaakt is om anders te denken en 
anders te doen (eigen kracht en zelfredzaamheid). Het Rijk heeft nieuwe wetgeving 
voorbereid, die gericht is op meer zelfredzaamheid van de burger in combinatie met 
meer mantelzorg vanuit leefbare wijken. 

Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van de zogenaamde 
Transities (Jeugdzorg, Wmo/AWBZ, Participatiewet). Daarnaast loopt een aantal pilots 
om ervaring op te doen met thema’s als integrale zorg en zelfredzaamheid.

Om een beeld te geven van wat er op het gebied van welzijn en zorg in 2013 
is gebeurd, worden de resultaten, effecten en eventuele ontwikkelingen van 
onderstaande onderwerpen uitgelicht:
• Gezondheidsbeleid 
• Maatschappelijke dienstverlening
• Multifunctionele accommodaties
• Subsidiebeleid aanpassen 
• Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
• Veranderingen Zorg, Jeugd, Participatiewet en Passend onderwijs

p Gezondheidsbeleid 
In 2013 heeft voorbereiding voor de nieuwe kadernota gezondheidsbeleid ‘ZEIST 
kernGEZOND’ plaatsgevonden. In het gezondheidsbeleid worden de doelen 
van het lokaal gezondheidsbeleid voor de periode 2013-2016 beschreven. Twee 
speerpunten uit dit beleid zijn al in grote lijnen opgezet: stimuleren van beweging en 
alcoholpreventie.

Wijkgezonder
Het project Wijkgezonder in de huidige opzet draait sinds 2011 in de Verzetswijk. Het 
project werkt toe naar het volgende einddoel: geen stijging van overgewicht in 2017 
in de Verzetswijk. Om dit einddoel te bereiken, zijn de volgende (sub)doelstellingen 
bepaald:
• Er is een goed functionerend netwerk in de Verzetswijk.
• Het percentage van de jeugd dat voldoet aan de beweegnorm moet in 2015 gelijk 
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zijn aan de landelijke norm.
• 70% van de jeugd eet dagelijks groenten of fruit in 2015.
• 90% van de jeugd ontbijt in 2015.

Aan deze (sub)doelstellingen wordt gewerkt. Dat wil zeggen dat er allerlei activiteiten 
in de wijk worden ontwikkeld (gericht op het stimuleren van beweging en gezond 
eten en drinken) die aansluiten bij de wensen en behoeften uit de wijk. Hiervoor 
wordt aangesloten bij bestaande initiatieven, structuren en groepen. De coördinatie 
van het project ligt bij de GGD Midden Nederland, Sportservice Zeist en de gemeente 
Zeist.
 
Speerpunten Wijkgezonder in 2013
• Zichtbaarheid vergroten door meer aandacht voor communicatie.
• Uitrol Wijkgezonder naar de wijk Vollenhove.
• Betrekken nieuwe sleutelfiguren bijvoorbeeld de praktijkschool aan de Bergweg of 

huisartsen.
• Betrekken wijkbewoners door aan te sluiten bij organisaties of 

bewonersverenigingen.
• Verkennen publiek-private samenwerking zoals Samen voor Zeist, Heinz en lokale 

winkeliersvereniging.
• Inzet Sportimpuls om diverse nieuwe projecten die bewegen stimuleren op te 

starten.

Wethouder Bodes de Vries heeft op 

donderdag 30 mei het logo van het 

netwerkprogramma ‘Wijkgezonder’ 

gelanceerd. Het logo werd onthuld in 

waterwinpark ‘De Waterbron’ onder 

toeziend oog van een klas kinderen 

van basisschool De Wegwijzer. Op deze 

feestelijke dag konden kinderen mee- 

doen aan een BMX-clinic en een 

workshop gezonde cupcakes maken.

Alcoholpreventie
Het drinken van (overmatig veel) alcohol is schadelijk voor de gezondheid van 
degene die drinkt en leidt daarnaast vaak tot andere problemen zoals overlast en 
ziekteverzuim. Speerpunt van het gemeentelijk gezondheidsbeleid is dan ook om het 
alcoholgebruik onder jongeren te ontmoedigen en meer algemeen te bevorderen 
dat alcohol verantwoord wordt gebruikt door een ieder die drinkt. De gemeente zet 
in op voorlichting om jongeren te informeren over alcoholgebruik (NIX18 campagne 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). 
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Voorlichting scholen en sportverenigingen
• Via de GGD Midden Nederland wordt aan basisscholen het lesprogramma ‘de 

Gezonde school en genotmiddelen’ aangeboden. 
• Stichting Voorkom verzorgt preventielessen op het basis- en voortgezet onderwijs 

over de onderwerpen alcohol, drugs, gokken, roken en internet. 
• Sportservice Midden Nederland draait het project ‘sportverenigingen en 

alcoholgebruik.’

p Maatschappelijke dienstverlening

Nieuwe thuiszorgaanbieders en digitale inschrijving
In 2013 is er een nieuwe aanbesteding huishoudelijke hulp geweest. Hieruit zijn 17 
nieuwe thuiszorgaanbieders gekomen waar een overeenkomst mee gesloten is. In de 
overeenkomst staan naast prijsafspraken ook kwaliteitseisen waar iedere aanbieder 
aan moet voldoen. Voor de klanten die zorg nodig hebben, verandert er niet veel 
ten opzichte van de afgelopen vier jaar. Er zijn nog steeds meerdere zorgaanbieders 
waarvoor een voorkeur aangegeven kan worden. Er is wel een verschil rondom de 
tijdsduur van de toewijzingen. Bij een langere indicatie behoudt de klant minimaal 2 
jaar dezelfde zorgorganisatie. Dit was 1 jaar. 

Toekomstbestendige overeenkomst met thuiszorgaanbieders 
Bij de overeenkomst is ook rekening gehouden met de grote veranderingen die er 
op het gebied van zorg en welzijn aankomen, zoals het nieuwe zorgakkoord en de 
transities op het gebied van Wmo, AWBZ en jeugdzorg. De afspraken hebben de 
vorm van een globale paraplu-overeenkomst die nu voor het gedeelte huishoudelijke 
hulp voor de komende jaren wordt ingevuld. Daarbij hoort ook de aantekening dat 
wijzigingen in Rijksbeleid gevolgen kunnen hebben voor de overeenkomst.

Nieuw model verstrekking persoonsgebonden budget (pgb)
Gekozen is voor het verstrekken van persoonsgebonden budget via trekkingsrecht 
dat uitgevoerd gaat worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit 
trekkingsrecht houdt in dat de persoonsgebonden budget-gelden niet in beheer zijn 
bij een zorgaanvrager zelf, maar bij een instantie die de betalingen aan zorgverleners 
verzorgt. Het systeem van trekkingsrechten moet oneigenlijk gebruik tegengaan 
en dringt tegelijk de administratieve lasten voor budgethouders terug. Facturen en 
rekeningen kunnen vooraf worden gecontroleerd en beoordeeld.

Het trekkingsrecht is een methodiek die kan bijdragen aan een duurzaam 
persoonsgebonden budget voor de toekomst. Trekkingsrecht wordt in de AWBZ 
(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vanaf 2014 verplicht en ook in het kader 
van de Wmo is dit een interessant alternatief. Dit betekent dat de budgethouder of 
zorgverlener pas betaald krijgt als hij kan aantonen dat de zorg geleverd is. Risico’s 
ten opzichte van de huidige systematiek worden beperkt door beter inzicht in de 
besteding, de professionaliteit van de zorgverlener wordt transparant. Voordelen voor 
de zorgaanvrager zijn dat hij/zij zeggenschap houdt over zijn of haar zorg, de vrije 
keuze van zorgverlener blijft bestaan en de eigen regie wordt niet aangetast.
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Samenwerking met huisartsen
De gemeente streeft al jaren naar een nauwere samenwerking met de verschillende 
huisartsenposten als het gaat om het verbeteren van de zorg aan haar inwoners. 
Het traject heeft in november 2013 geleid tot een gezamenlijke bijeenkomst. De 
huisartsen zijn bereid om met de gemeente op het gebied van Wmo en jeugdzorg 
samen te werken. Hoe we gaan samenwerken, moet in 2014 worden uitgewerkt.

Dienstverlening Welzorg verslechterd
In 2011 is er een Europese aanbesteding geweest voor de levering van Wmo-
hulpmiddelen. Welzorg heeft deze aanbesteding gewonnen en mocht vanaf 1 januari 
2012 de Wmo-hulpmiddelen leveren voor de gemeenten De Bilt, Bunnik, Wijk bij 
Duurstede en Zeist. Tot het voorjaar van 2013 ging dit prima. De dienstverlening 
was goed en de communicatie met Welzorg was in orde. Rond april 2013 besloot 
Welzorg om een aantal interne veranderingen door te voeren. Vanaf die tijd liep het 
aantal klachten helaas sterk op. De bij het contract aangesloten gemeenten hebben 
de klachten verzameld en zij hebben de afspraak gemaakt dat Welzorg wekelijks 
een gebundeld overzicht verstuurt aan alle gemeenten met het aantal ontvangen 
klachten en hun bereikbaarheidspercentages. Aan deze afspraak is gevolg gegeven. 
Daarnaast is gecommuniceerd dat het boetebeding dat in het contact met Welzorg is 
opgenomen per 1 juli 2013 ingaat.

Sanctietraject voor verbetering dienstverlening Welzorg
Uit de ontvangen wekelijkse terugkoppeling over het aantal ontvangen klachten 
en bereikbaarheidspercentages bleek dat ingezette verbeteracties van Welzorg niet 
hebben geleid tot een goed resultaat. Vervolgens is een sanctietraject ingezet. Eind 
van het jaar was de dienstverlening helaas nog niet op. In 2014 wordt dit traject 
voortgezet.

p Multifunctionele accommodaties
Een multifunctionele accommodatie is een samenwerkingsverband waarbij 
verschillende maatschappelijke organisaties vanuit een centrale locatie hun 
voorzieningen, producten en diensten aanbieden. In veel gevallen zijn de organisaties 
gehuisvest in één gebouw. Een multifunctionele accommodatie heeft als doel om 
het maatschappelijk dienstenaanbod voor een wijk of buurt op een centrale plek 
te bundelen. Daarmee kan op een efficiëntere manier gebruik worden gemaakt 
van ruimte. Ook kunnen organisaties in een gezamenlijk programma hun diensten 
aanbieden.

De Koppeling
In april 2013 is de eerste multifunctionele accommodatie van Zeist geopend. In de 
multifunctionele accommodatie De Clomp zijn naast 22 woningen de volgende 
voorzieningen te vinden:
• een apotheek;
• een gezondheidscentrum (met onder andere huisartsen, tandartsen, logopedisten 

en fysiotherapeuten);
• een verloskundigenpraktijk;
• het Centrum voor Jeugd en Gezin met haar inlooppunt;
• jeugdgezondheidszorg;

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijke_onderneming
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijke_onderneming
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• een sporthal;
• een jongeren ontmoetingsplek;
• een (wijk)welzijnscentrum met twee peuterspeelzalen;
• een speel-o-theek;
• een wijkservice punt;
• een ontmoetingsruimte.

Het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) heeft een tweede 

locatie aan de Bergweg 1 

geopend. Inwoners van Zeist 

kunnen er sinds juni 2013 voor 

al hun vragen over opvoeden, 

juridische vragen, hulpzaken 

of hulpmiddelen en over 

activiteiten van het wijkteam 

centrum terecht.

Centrum
Twee maanden na de officiële opening van de multifunctionele accommodatie De 
Clomp opende het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) haar tweede locatie aan de 
Bergweg 1. Voor de inwoners van Zeist betekent dit dat ze vanaf juni 2013 voor al 
hun vragen over opvoeden, juridische vragen, hulpzaken of hulpmiddelen en over 
activiteiten van het wijkteam centrum op één adres terecht kunnen. Met een extra 
locatie in het centrum wordt het bereik van de doelgroepen voor het CJG vergroot. 
In het pand aan de Bergweg zaten al de partners Vitras met het consultatiebureau, 
het ontmoetingscentrum en de thuiszorgwinkel, sociaal raadslieden, maatschappelijk 
werk en vluchtelingenwerk. Nu is het CJG met de GGD erbij gekomen. Maar ook 
welzijnswerk MeanderOmnium en MEE maken gebruik van de locatie. 

Kerckebosch
In de zomer van 2013 is het ontwerp voor een tweede multifunctionele 
accommodatie bekendgemaakt. De accommodatie komt op de campus in 
Kerckebosch. Deze accommodatie biedt ruimte aan:
• eerstelijns gezondheidscentrum met drie huisartsen, een apotheek, fysiotherapie 

en Mensendieck;
• muziekschool Backstage;
• gymzalen (gymnastieklokalen voor de basisscholen en wijksportorganisaties);
• 42 zorgwoningen voor Abrona voor mensen met een verstandelijke beperking;
• ontmoetingsfunctie met professionele horeca en sociale activiteiten.
In oktober zijn 78 bomen gekapt om plaats te maken voor de multifunctionele 
accommodatie Zeist-Oost. Op 9 januari 2014 is de bouw officieel van start gegaan. 
De oplevering van het gebouw gelegen aan Hoog Kanje is gepland begin 2015. De 
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bouw van dit centrum wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de 
provincie Utrecht.

p Subsidiebeleid aanpassen 
De ontwikkelingen in de samenleving en de veranderende rol van de overheid 
maken dat het verstrekken van subsidie voor welzijn en zorg, sport en cultuur 
geen vanzelfsprekendheid meer is. Daarnaast is geconstateerd dat het interne 
subsidieproces bij de gemeente om een heroverweging vraagt.

Interactief proces met de samenleving
In de zomer van 2013 is een interactief proces gevoerd, waarbij zowel de raad als 
vertegenwoordigers van de samenleving hebben nagedacht over de huidige wijze 
van subsidieverlening en waar verbeterpunten zitten. Tijdens 2 bijeenkomsten met 
een grote groep organisaties (zoals Handje Helpen, MeanderOmnium, Cultuur Zeist, 
historische vereniging Den Dolder, Taalpodium, Scouting, RDZ en de peuterspeelzaal) 
is gekeken naar de noodzaak en de wenselijkheid van het verstrekken van subsidies 
en onder welke voorwaarden dit zou moeten. Hier is een aantal aanbevelingen 
uitgekomen om de subsidiesystematiek te verbeteren.

Aanbeveling voor verbetering van subsidiesystematiek
Eén van de conclusies is dat er grote verschillen zitten tussen subsidies die op basis 
van een vraag uit de samenleving worden aangevraagd en activiteiten die worden 
uitgevoerd op basis van een bestuurlijke vraag. Vanaf 2015 maken we dan ook 
onderscheid tussen een maatschappelijke opdracht en een subsidie. In de praktijk is 
dat onderscheid al aanwezig (bijvoorbeeld bij de afspraken met MeanderOmnium en 
de bibliotheek). Door dit in het beleid duidelijker te scheiden leidt dit tot eenduidige 
afspraken over prestaties, professionaliteit van de uitvoering en verantwoording. Bij 
de overige subsidies kan dit juist meer ruimte en lucht bieden voor initiatieven van de 
samenleving.
Op basis van de uitgangspunten van de brede sociale visie wordt er bij subsidies meer 
gekeken naar samenwerking. Algemeen geldende uitgangspunten zijn:
• Komt een aanvraag ten goede aan de samenleving?
• Kan subsidie meer zijn dan het beschikbaar stellen van geld?
• De gemeente is een verbinder van aanvragers en ondersteuner bij het realiseren 

van initiatieven. 
Hierop aansluitend wordt per beleidsveld gekeken naar specifieke speerpunten.  
Dit wordt in 2014 uitgewerkt tot een verordening die per 2015 ingaat.
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p Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Dienstverlening CJG
In 2013 steeg het aantal vragen met 14% ten opzichte van 2012. Er werden 816 
vragen gesteld aan de frontofficemedewerkers van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) Zeist. De meeste vragen werden gesteld door ouders (47%), gevolgd 
door professionals (40%). 6% van de vragen kwam van jongeren en 8% van overige 
groepen, zoals buren en familie. Het aantal vragen over en door jongeren is ten 
opzichte van vorig jaar sterk gestegen. 

Uit de Wijkmonitor Zeist 2013 blijkt dat de bekendheid van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin in Zeist is toegenomen. In 2011 wist ongeveer één op de drie (35%) 
bewoners met thuiswonende kinderen dat er een CJG is in Zeist, in 2013 is dat bijna 
de helft (48%).

Met de opening van het CJG-inlooppunt op de Bergweg is ook alle 
jeugdgezondheidszorg in Zeist nu geconcentreerd op de CJG-locaties. Voor de 
inwoners heeft het als voordeel dat ze beter herkennen dat jeugdgezondheidszorg 
0-19 jaar een doorgaande lijn is en dat ze met vragen over hun kind steeds naar 
dezelfde plek kunnen blijven komen. De toegankelijkheid van het CJG is hierdoor 
toegenomen. 

SAVE-team Noord gestart
In maart 2013 is het SAVE-team Noord van Bureau Jeugdzorg Utrecht officieel gestart. 
Het SAVE-team bestaat uit jeugdbeschermers, jeugdreclasseerders en casemanagers 
die allround werken. Hierdoor is ervaring op het gebied van onderzoek naar de 
bedreigde ontwikkeling van kinderen en kindermishandeling, crisisinterventie, 
jeugdbescherming en jeugdreclassering in één team verenigd voor Zeist. Eén 
medewerker kan vanuit SAVE dus alle voorkomende beschermingsfuncties uitvoeren. 
Dit biedt gezinnen continuïteit. Dit team werkt vanuit de insteek één gezin één plan 
en zo licht mogelijke interventies te plegen. De kerntaak van het SAVE-team is het 
managen van veiligheid in die zaken waarin de veiligheid van de jeugdige in het 
geding is of waarin die jeugdige de veiligheid van anderen of de samenleving in 
gevaar brengt. 

Eerste ervaringen met het Save-team
De eerste ervaringen zijn opgedaan met het lokaal oppakken van de lichte 
zorgmeldingen door het SAVE-team met medewerkers van het CJG. In deze gezinnen 
zijn de professionals met betrokkenen tot oplossingen gekomen. In de traditionele 
werkwijze had dit in elk geval geleid tot een gedwongen onderzoekstraject. 
De betrokken SAVE-medewerkers en CJG- professionals vinden de aanpak zeer 
waardevol.

p Veranderingen zorg, jeugd, participatiewet en passend onderwijs 
Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten er vanuit het rijk en de provincie verschillende 
nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij. Het gaat hierbij om taken op het gebied 
van jeugd, zorg, werk en onderwijs. Veelgebruikte termen voor deze veranderingen 
zijn: decentralisaties of transities.
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p Eigen kracht en zelfredzaamheid
De decentralisatie biedt kansen. Zo staat de gemeente 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 
daardoor gemakkelijker. De decentralisaties gaan in veel gevallen wel gepaard met 
grote bezuinigingen. Dat vereist creatieve oplossingen en intensieve samenwerking. 
De aanpak gaat 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 eigen kracht. Daar waar die eigen kracht niet voldoet, is er 
ondersteuning op maat. Met de insteek één gezin, één regisseur en één plan.

Door de bundeling van 

taken kan beter invulling 

gegeven worden aan het 

principe van één gezin, één 

plan en één regisseur.

Zorg
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt breder. Bepaalde vormen van 
zorg die nu nog vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), een 
rijksregeling, komen naar de gemeente toe, zoals dagbesteding. 

Proefprojecten
De gemeente Zeist heeft zes pilots ondersteund in het kader van het 
invoeringstraject decentralisatie AWBZ: 
1. Het gesprek
2. Sociaal wijkteam Zeist-Oost
3. Buurtgenoten
4. Sociale activering
5. Zeist connected
6. Austerlitz zorgt

Bij de 6 proeven zijn de volgende organisaties betrokken: Gemeente Zeist, Regionale 
Dienst Werk en Inkomen, MEE Utrecht Gooi & Vecht, Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG), MeanderOmnium, Abrona, VitrasCMD, Kwintes, Atelier Totem, Reinaerde, 
Seyster Veste, Kringloopcentrum Zeist, VOF De Loods, Biga Groep BV, Werkartaal, 
Altrecht Talent, Coöperatie Austerlitz Zorgt.

Bij de decentralisatie AWBZ gaat het om het inrichten van het geheel van 
toegang, toeleiding (extra activiteiten om de doelgroep aanvullende informatie 
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of ondersteuning te bieden) en arrangementen. De proeven hebben een 
aangrijpingspunt in dit geheel. 

1. De proef Het Gesprek heeft vooral te maken met de toegang. Voor toegang tot 
Wmo-voorzieningen gaan gemeenten gekanteld werken. Dat houdt in dat brede 
vraagverheldering wordt toegepast en dat eigen kracht van burgers en hun sociale 
netwerk moet worden benut en gestimuleerd. In de proef Het Gesprek wordt een 
gespreksvoering methodiek geoefend. Er is geoefend met bestaande cliënten 
die al Wmo en/of AWBZ-voorzieningen ontvangen en met nieuwe cliënten. Het 
accent is gelegd op motiverende gespreksvoering met inwoners die complexe of 
meervoudige vragen hebben. De meeste betrokken professionals hebben veel 
geleerd van de methodiek.

2. De proef Sociaal Wijkteam Zeist-Oost heeft betrekking op het geheel van 
toegang, toeleiding en arrangementen. Het is een experiment om voor inwoners 
van deze wijk en met professionals die verbonden zijn aan deze wijk, het geheel 
vorm te geven. Daarbij is de methodiek van Het Gesprek toegepast. Het accent 
is gelegd op gezamenlijk geformuleerde creatieve oplossingen en het toepassen 
van methodisch werken in een ondersteuningstraject. Deze aanpak vergt goede 
onderlinge samenwerking en daarin is geïnvesteerd. Er zijn trajecten gestart of 
gewijzigd waardoor bewoners meer hun eigen kracht benutten en meer regie 
houden.

3. De proef Buurtgenoten heeft betrekking op een arrangement. Het is een training 
voor kwetsbare inwoners gericht op het versterken van de eigen kracht. Daarbij 
worden vrijwilligers ingezet als coaches. De ervaringen zijn goed en deze training is 
een goede aanvulling op het geheel van algemene collectieve voorzieningen.

4. De proef Sociale Activering is gecombineerd met het project Kansen in Zeist 
(zie ook programma 9). Hierbij is de nieuwe inrichting toeleiding toegepast op 
een doelgroep met een bijstandsuitkering. Met de methode van Het Gesprek is 
een geselecteerd deel van de bestaande doelgroep benaderd. In samenwerking 
met een aantal maatschappelijke partners is een begeleidingstraject ontwikkeld 
waarbij het hele netwerk kan worden ingezet voor telkens kleine stappen voor 
de cliënt. Het doel is om de cliënt te activeren tot meer participatie. Het is lastig 
gebleken om met de bestaande doelgroep in gesprek te komen. Er is ook nog 
te weinig duidelijkheid over de rol van de inkomensconsulent want die ervaart 
spanning tussen activeren enerzijds en beoordelen volgens de richtlijnen van de 
dienst anderzijds.

5. De proef Zeist Connected heeft betrekking op een arrangement. De inzet van 
iPads (bijvoorbeeld bij ouderen) maakt onder andere beeldbellen mogelijk 
waardoor de fysieke contacten met begeleiders kunnen worden verminderd. De 
inzet van iPads heeft in de meeste gevallen een gunstige invloed op het versterken 
en benutten van de eigen kracht van cliënten. De ervaringen zijn goed. Binnen 
de zorg kan dit leiden tot lagere kosten. De doorontwikkeling van geschikte apps 
kan leiden tot een goede aanvulling in het geheel van de algemene collectieve 
voorzieningen. 
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6. De proef Austerlitz Zorgt heeft betrekking op het geheel van toegang, toeleiding 
en arrangementen. Het is de facilitering van het ontwikkelen van welzijn en 
zorg diensten door de coöperatie Austerlitz Zorgt voor het dorp Austerlitz. Met 
beperkte professionele inzet lukt het om vragen van inwoners tot oplossingen 
te brengen met inzet van bewoners. Ook voor de toegang tot Wmo- en AWBZ-
diensten kunnen bewoners terecht bij de coöperatie. Er is samenwerking met 
wijkgebonden en stedelijke organisaties voor zaken die niet binnen het dorp 
kunnen worden opgelost, zoals tweedelijns zorg. Het basisprincipe is onderlinge 
solidariteit die wordt uitgedrukt in lidmaatschap van de coöperatie. De groei van 
het aantal leden is sterker dan verwacht en de groei van de dienstverlening is 
volgens plan.

Aanbevolen wordt om door te gaan met experimenteren in 2014. De resultaten 
van de pilots zijn veelbelovend. Dit biedt mogelijkheden voor de gemeente om 
bestaande pilots te versterken, om nieuwe combinaties te maken en om nieuwe pilots 
te starten.

p Participatiewet
Voor mensen met een arbeidsbeperking of mensen die langdurig werkloos zijn, 
is de stap naar de reguliere arbeidsmarkt vaak groot. De Participatiewet maakt 
de gemeente verantwoordelijk om hen te ondersteunen bij hun weg (terug) naar 
werk en daarmee naar deelname aan onze maatschappij. Het afgelopen jaar zijn 
gemeenten, werkgevers, organisaties en andere belanghebbenden aan de slag 
gegaan met de voorbereidingen op de komst van de Participatiewet. 

Ontwikkelingen Participatiewet
De Participatiewet zou op 1 januari 2014 ingaan, maar dit is een jaar uitgesteld naar 
1 januari 2015. In januari 2014 is bekendgemaakt dat de bijstandsregels strenger 
worden, maar een aantal strenge maatregelen gaat niet door. Verder mogen 
gemeenten soepeler omgaan met de regels en is het plan van de baan om een 
bijstandsuitkering pas te verstrekken na een ‘wachttijd’ van 4 weken.

Jeugd
De Zorg voor Jeugd komt vrijwel geheel onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Er komt een nieuw jeugdstelsel waarbij de gemeente de regie krijgt 
over het hele terrein, van opvoed- en opgroeiproblemen tot aan ernstige gedrag- 
of veiligheidsproblemen in gezinnen. Ook de hulp aan de jeugd met psychische 
problemen, een verstandelijke beperking of jeugdige delinquenten komt naar de 
gemeente toe. 

Planning
De zorg voor de jeugd wordt per 1 januari 2015 een nieuwe verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Dit wordt de transitie jeugdzorg genoemd. De overgang geeft 
kansen om de hulp en ondersteuning aan ouders en jeugdigen in Zeist dichterbij, 
eenvoudiger en met meer samenwerking tussen de betrokkenen te organiseren. Met 
diverse partijen zoals jongeren, ouders, professionals en gemeenten in de regio is de 
gemeente al enige tijd bezig met de voorbereiding hierop.
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Activiteiten op het gebied van jeugdzorg

Datum Activiteit

November 2013
Enquête onder jongeren door leerlingen van scholen-
gemeenschap De Breul

November 2013
Lokale bijeenkomst met professionals binnen het hele 
sociale domein

Oktober 2013
Regionale afspraken over de continuïteit van de zorg  
zijn afgesloten

September 2013 Regionale bijeenkomst met professionals

Juli 2013 Lokale bijeenkomst met professionals

Juni 2013 Raadsbesluit Visie op de zorg voor jeugd

April 2013 Collegebesluit Startfoto transitie jeugdzorg Zeist

Januari en februari 2013
Ontwikkeling visie: interactieve bijeenkomsten met  
ouders en professionals

Passend onderwijs
Doel van de Wet Passend onderwijs is, dat voor alle leerlingen met een specifieke 
onderwijsbehoefte een zo passend mogelijk aanbod van onderwijs wordt 
gerealiseerd. Dit kan in de vorm van extra ondersteuning zijn binnen het gewone 
onderwijs, maar ook door het aanbieden van een vorm van speciaal onderwijs. Per 
regio is een samenwerkingsverband opgericht dat van het Rijk het geld krijgt om het 
Passend Onderwijs te realiseren. Onze regio bestaat uit de gemeenten De Bilt, Bunnik, 
Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. De scholen binnen onze regio 
hebben elk een eigen ondersteuningsprofiel en bieden zo een dekkend regionaal 
netwerk van zorg aan leerlingen die dat nodig hebben. De gemeente heeft de regie 
op de afstemming tussen het jeugdbeleid en de jeugdzorg en de behoeften van de 
scholen die Passend Onderwijs uitvoeren.

Planning
Het jaar 2013 is gebruikt om in samenspraak met instellingen, leraren, kinderen, 
verzorgers en ouders de beleidskeuzes te bepalen zodat begin 2014 gestart kan 
worden met de uitvoering.

Samenbrengen van de 4 thema’s
Op dit moment heeft de gemeente natuurlijke eenheden, zoals het gezin of een 
persoon, opgedeeld in beleidsterreinen. De kern is dat dit soort ‘onnatuurlijke’ 
verdelingen goede oplossingen in de weg kunnen staan, in plaats van dat het 
helpt. De gemeente heeft nu de kans om deze barrières weg te halen. Het leggen 
van de dwarsverbanden tussen de transities is daarvoor van groot belang. Een 
aanpak waarbij de thema’s aan elkaar gekoppeld zijn kan niet alleen bij een belofte 
blijven, uitvoering ervan is noodzakelijk. Niet alleen voor de inwoner om wie het 
uiteindelijk gaat, maar ook voor de uitvoerbaarheid, de beheersing en de financiering. 
In het nieuwe beleid gaat veel aandacht uit naar een zo eenvoudig mogelijke 
dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, publieke 
gezondheid, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. 
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De decentralisaties hebben de volgende gemeenschappelijke richting: 
• Zorg dichter bij burgers organiseren. 
• Ontschot (thema’s aan elkaar gekoppeld) werken. 
• Preventie en tijdige inzet van ondersteuning. 
• Versterking nulde en eerste lijn. 
• Verschuiving formele zorg naar informele zorg. 
• Vermaatschappelijking van de zorg. 
• Expertise ‘binnen’ halen in plaats van doorverwijzen. 
• Minder middelen, noodzaak voor vernieuwing. 

De aanpak is dus juist gericht op klein, slim en snel verbinden van wat er al is. Daarbij 
is de insteek heel praktijkgericht, bijna opportunistisch: het moet werken vóór 1 
januari 2015. Die oplossing kan dus suboptimaal zijn, maar wel werkend. Daarnaast 
moet er gekeken worden of het mogelijk is om samen te werken op alle thema’s en 
de krachten te bundelen met de regionale partnergemeenten; Bunnik, De Bilt, Wijk bij 
Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Bijvoorbeeld bij de inkoop van zorg of hulp.

p Exploitatie-uitkomsten programma Welzijn en zorg

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo
per product

2012 
realisatie 

2013 
begroting

2013 
begroting

na wijz. (A)

2013 
realisatie 

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma Welzijn en zorg L 17.276 18.268 17.262 15.699 V 1.563

B 2.235 1.913 1.866 1.653 N 213

S -15.041 -16.355 -15.396 -14.046 V 1.350

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Uitvoering Wmo (alle aspecten tezamen)  € 732.000  V

• Transitiegelden AWBZ (1) € 145.000  V

• Invoering jeugdzorg (1) € 102.000  V

• Speelvoorzieningen (2) € 117.000  V

• Huisvestingskosten VOP (3) € 93.000  V

• Veiligheidshuis (4) € 116.000  V

• Vergoeding kinderopvang  € 104.000  N

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen (5) € 149.000  V

Saldo programma  1.350.000  V

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

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (1) € 247.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / speelvoorzieningen (2) € 90.000  N

• Reserve voormalige ISV projecten (3) € 88.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (4) € 116.000  N

• Reserve onderhoud kapitaalgoederen (6a) € 16.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (6b) € 30.000  N

Totaal reserveringen € 587.000  N

Saldo programma na reserveringen € 763.000  V
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Programma 11 
Milieu

De belangrijkste doelstelling bij dit programma is het behouden dan wel 
verbeteren van een gezonde, duurzame en prettige leefomgeving in Zeist. 
Subdoelen die we hierbij nastreven zijn:

• Gezonde leefomgeving: beperken van gezondheidsrisico’s.
 Om een gezonde leefomgeving te bereiken voldoen bedrijven aan de  
 geldende milieunormen zoals vastgelegd in wetgeving en vergunningen.  
 De bodemkwaliteit vormt geen enkel risico voor de gezondheid van  
 mensen of voor de vitaliteit van de natuur. Wettelijke geluidsniveaus  
 worden niet overschreden en de luchtkwaliteit in Zeist voldoet aan de  
 Europese normen voor fijn stof en NOx. Ook de normen voor externe  
 veiligheid worden niet overschreden. Daarnaast worden plaagdieren  
 die een gezondheidsrisico vormen bestreden.

• Prettige leefomgeving: voorkomen van (milieu)hinder.
 In Zeist heeft elke wijk de milieukwaliteit die bij die wijk past  
 (omgevingskwaliteit). De milieukwaliteit kan per wijk verschillen.  
 In het centrum en op een bedrijventerrein mag het bijvoorbeeld wat  
 rumoeriger zijn dan in een woonwijk. Zeist heeft een mooie groene  
 omgeving waarin het prettig leven is. Mensen ondervinden minimale  
 hinder als gevolg van stank, geluid, afval en water op straat.

• Duurzame leefomgeving: bevorderen van zuinig omgaan met  
 grondstoffen en energie.

 Een duurzame leefomgeving is een leefomgeving waarin zuinig wordt  
 omgegaan met grondstoffen en energie. Daarmee wordt ook de CO2- 
 uitstoot verminderd. Iedereen draagt daar een steentje aan bij.  
 Landelijke doelstellingen voor afvalscheiding worden gehaald.  
 Bij alle grote projecten speelt milieu en duurzaamheid als vanzelfsprekend 
 een volwaardige rol in de planvorming. Uiteindelijk is onze leefomgeving  
 dan ook klimaatneutraal.

2013

p Wat hebben we bereikt

Gezonde leefomgeving: beperken van gezondheidsrisico’s

Milieubeheer
• We geven invulling aan onze wettelijke milieubeheer taak. Belangrijk onderdeel 

hiervan is dat we overlast en calamiteiten proberen te voorkomen. 
• Ook in 2013 gingen meer dan de helft van de milieuklachten over geluid.  
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Vooral geluidsoverlast door horeca leidt, met name in het centrum, tot veel klachten 
van omwonenden. Van de 57 geluidsklachten in 2013 zijn 27 te relateren aan horeca. 
Bij klachten worden extra controlebezoeken gedaan en geluidsmetingen verricht. 
Waar nodig wordt gehandhaafd.

• Alle bedrijven in Zeist worden periodiek gecontroleerd op veilige bedrijfsvoering 
om op die manier calamiteiten (explosies, brand, emissies van giftige gassen 
en legionellabesmetting) te voorkomen. Deze controles zorgen voor een beter 
naleefgedrag. 

• In 2013 was veel aandacht voor asbesthandhaving. Zowel bij scholen, woningen als 
in de bodem. Samen met schoolbesturen en onderwijshuisvesting is het gelukt om 
bij alle scholen de landelijk verplichte asbestinventarisatie te doen. Zie programma 
6 Onderwijs voor meer informatie over scholen en asbest. Bij het ontdekte asbest 
in de bergingen van de flats in Vollenhove kwam een goede samenwerking tot 
stand tussen de corporatie, gemeente en GGD. Communicatie rondom asbest met 
bewoners gaat goed. In 2013 is ook het bodemonderzoek naar asbest in Vollenhove 
afgerond zodat we de asbestsituatie kennen en weten waar we met en waar we 
zonder asbestmaatregelen te treffen in de grond kunnen graven.

Een van de watertappunten in 

het centrum.

Water en Riolering
• We hebben vier watertappunten aangelegd, verdeeld over verschillende wijken. 

Twee in het centrum, één op het dorpsplein in Austerlitz en één in winkelcentrum 
Vollenhove. Het vijfde watertappunt komt begin 2014 in Den Dolder. Enerzijds 
draagt het bij aan gezondheid en het voorkomen van overgewicht en anderzijds 
proberen we mensen bewust te maken van de hoge kwaliteit van ons drinkwater. 
Ook kan het ervoor zorgen dat mensen de milieubelastende, plastic flesjes vaker 
bijvullen in plaats van een nieuwe te kopen. Dit leidt tot minder zwerfvuil. 

• Voor de bescherming van het grond- en oppervlaktewater en voor de gezondheid 
is een goed werkend rioleringsstelsel belangrijk. Om dat rioolstelsel goed te kunnen 
beheren wordt periodiek een (technisch) Gemeentelijk Rioleringsplan gemaakt. 
De actualisatie van dit plan ronden we begin 2014 af. Dan beschikken we over een 
geactualiseerd beeld van het rioleringsstelsel en weten we of het voldoet aan alle 
milieueisen.

• De volgende stap is het opstellen van een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
(V-GRP). Door de komst van de Waterwet zijn gemeenten het aanspreekpunt 
geworden voor watertaken. Gemeenten hebben daarbij nieuwe taken gekregen 
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op het gebied van grondwater en hemelwater. Om deze taken goed uit te kunnen 
voeren wordt het Rioleringsplan niet alleen geactualiseerd maar ook ‘verbreed’ 
met deze nieuwe gemeentelijke taken. Een ander element om rekening mee te 
houden is klimaatverandering. De verwachting is bijvoorbeeld dat we steeds 
vaker regenbuien krijgen met een hoge waterintensiteit. Veel aandacht zal 
daarom uitgaan naar het uit het riool houden van schoon (regen- en grond)water. 
Afkoppelen van verhard oppervlak door de gemeente zelf, maar ook het stimuleren 
hiervan bij particulieren en bedrijven blijft speerpunt. Bij nieuwe ontwikkelingen 
(woonwijken, bedrijventerreinen, wegen) wordt altijd afgekoppeld, in bestaande 
situaties wordt (via subsidieregeling van het waterschap en communicatie) 
afkoppelen gestimuleerd.

• De samenwerking binnen de waterketen, WINNET is goed. Dit platform is 
opgebouwd uit 15 waterpartners, 14 Utrechtse gemeenten en Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden. Dit samenwerkingsverband biedt de mogelijkheid om 
de gehele afvalwaterketen integraal te bekijken en zodoende een goede balans 
te vinden tussen maatschappelijke belangen en maatschappelijke kosten. De in 
2013 opgestelde kadernota Regionaal Afvalwaterketen Beleid (RAB) fungeert als 
kapstok voor alle uitvoeringsprogramma ’s binnen WINNET. Ook voor ons lokale 
‘Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan’ vormt deze kadernota het vertrekpunt. De 
samenwerking zorgt voor continuïteit en kwaliteit en moet leiden tot het beperken 
van de verwachte kostengroei op dit vlak, zoals afgesproken in het bestuursakkoord 
Water.

Prettige leefomgeving: voorkomen van (milieu) hinder

Milieubeheer
• Vanaf 2013 kan de Omgevingsdienst ook strafrechtelijk handhaven. De 

voorbereidingen worden getroffen om dit daadwerkelijk in praktijk te brengen. 
Voor deze vorm van handhaven zijn milieuboa’s nodig die snel kunnen reageren 
bij geconstateerde overtredingen bijvoorbeeld door het direct opleggen van 
boetes. Dat doen ze als het milieu direct in gevaar is, als er sprake is van doelbewust 
overtreden van de milieuwetgeving of als er sprake is van recidive. Dat vergroot de 
slagvaardigheid.

• Uit controles eind 2013 bij zes vuurwerkverkooppunten in Zeist blijkt dat na 
een aantal jaren strenge handhaving, alle ondernemers zich aan de strenge 
veiligheidsregels houden. Een bevestiging dat onze handhavingsaanpak (door de 
Odru) succesvol is. 

Afval
• Het project Verbetering inzameling afval centrum is met succes afgerond. De regels 

zijn voor iedereen helder. Bedrijven en bewoners in het centrum zijn gelijkgesteld 
aan de overige inwoners van Zeist t.a.v. de afvalinzameling. We zamelen geen 
losse vuilniszakken meer in. Dit levert een zichtbaar schoner centrum op. Alleen 
zwerfafval blijft een aandachtspunt.

• We hebben meegewerkt aan een landelijke pilot die experimenteert met 
inzamelingsmethodes voor gescheiden afval, om te ontdekken welke methode het 
beste resultaat geeft. De uitkomsten van de verschillende pilots nemen we mee bij 
de afweging in 2014 welke manier van inzameling we in Zeist gaan invoeren. 
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• De actie Beestenbende heeft een lokaal vervolg gekregen in Zeist Zonder 
Zwerfaval, met als slogan ‘Pak het op!’. Sportservice Midden Nederland en 
De Omgevingsdienst (waaronder de Boswerf) voeren het project samen uit. 
We nodigen scholen, buitenschoolse opvang, wijkteams, sportverenigingen, 
cultuurorganisaties, winkeliers, inwoners en andere organisaties uit om mee te 
doen. Deze acties vergroten de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving 
en het maakt de openbare ruimte schoner en netter.

Duurzame leefomgeving: zuinig omgaan met grondstoffen en energie

Programma Duurzaamheid Algemeen
• Het programma Duurzaamheid kenmerkt zich door drie iconen (Buurten, Bedrijven 

en gemeentelijke organisatie). Belangrijk bij al onze inspanningen is dat we 
aansluiten bij bewegingen en initiatieven die er zijn rondom duurzaamheid. Zowel 
bij inwoners als bij ondernemers. We stimuleren deze bewegingen, faciliteren en 
helpen zo deze verder te brengen. 

Energiebesparing
• Binnen onze milieubeheertaken hebben we energiebesparing tot speerpunt 

gemaakt. We gebruiken onze (wettelijke) mogelijkheden om hierin meer te bereiken 
dan wettelijk voorgeschreven. 

• In 2013 werd veel aandacht besteed aan energiebesparing bij bedrijven. In 2013 is 
de laatste supermarkt in Zeist bereid gevonden om zijn verticale koelelementen 
van afdekking te voorzien. Een aantal grotere kantoorgebouwen is in 2013 opnieuw 
gecontroleerd op het realiseren van afdwingbare besparingsmogelijkheden die 
terug te verdienen zijn binnen 5 jaar. Met winkels en bedrijven zijn afspraken 
gemaakt over het duurzaam omgaan met energie. 

• Uit een inventarisatie bij ruim 250 winkels blijkt 43% een open deurenbeleid te 
hebben. Hoewel voor bezoekers er ogenschijnlijk veel energie wordt verspild door 
open deurenbeleid van winkels, blijkt in de praktijk dat er maar in enkele gevallen 
echt sprake is van energieverspilling. We hebben dit in kaart gebracht. Met de paar 
winkeliers waar echt sprake is van energieverspilling is het gesprek aangegaan om 
bewustwording te creëren. 

• We zijn een samenwerking aangegaan met bedrijven en bieden onze inwoners 
sinds september 2013 een Energiezuinig Voorbeeldhuis voor informatie en advies. 
Het Voorbeeldhuis blijft tot eind 2014 open.

Duurzame buurtinitiatieven
Bij uiteenlopende duurzame buurtinitiatieven heeft de gemeente een faciliterende 
rol. Hieronder twee voorbeelden. We merken dat deze initiatieven aanstekelijk 
werken.
• Watts Next is een platform waar burgers samen met de buurt aan de slag gaan met 

energiebesparingen en duurzame acties. WattsNext heeft twee landelijke prijzen 
(De Knop Om van AgentschapNL en een CrowdBeat-project) gewonnen voor 
haar innovatieve aanpak. Wij hebben kritisch meegedacht met het concept en de 
organisatieopzet van de campagne. Daarnaast hebben wij € 10.000 beschikbaar 
gesteld voor het realiseren van de campagne.

• Spoorzon is een initiatief waar een aantal bewoners van de Wilhelminaparkbuurt 
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een duurzame basisschool die zijn eigen groene stroom opwekt, heeft gerealiseerd. 
In het onderwijs komt dit ook aan bod. Bewoners die deelnemen aan de coöperatie, 
helpen de school hierin en maken deel uit van een lokaal duurzame energiebedrijf. 
Dit is een leertraject voor andere scholen en buurten geweest, waar dit nu ook kan 
worden toegepast. De gemeente ondersteunt, faciliteert met communicatie en 
versoepelt vergunningsprocedure.

Duurzame mobiliteit
• We merken dat er steeds meer maatschappelijke vraag komt naar oplaadpunten 

voor elektrische auto’s. Voorbereidingen zijn in 2013 getroffen om de huidige 8 
oplaadpunten uit te breiden met 25.

• De regiotaxi wil haar busjes volledig op groen gas laten rijden. Samen met de 
gemeente is een geschikte locatie gevonden voor het openen van een vulpunt voor 
groen gas voor de taxibusjes.

Eén van de huidige 8 oplaad-

punten voor elektrische auto’s.

Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering
• Als gemeentelijke organisatie geven we het goede voorbeeld door in te zetten 

op een duurzame bedrijfsvoering waarin duurzaam inkoopbeleid verankerd is. 
In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor onderzoek naar verduurzaming van 
het gemeentelijk vastgoed en het verduurzamen van sportaccommodaties. Het 
verduurzamen van 9 gymzalen levert een CO2 besparing van 998.744 kg in 20 
jaar. Dit komt overeen met een financiële besparing van € 275.000 in 20 jaar. Het 
financiële voordeel komt bij de huurder terecht. 

• De realisatie van het nieuwe gemeentehuis kent veel energiebesparende 
inspanningen die passen in het duurzaamheidsconcept. Het is een energiezuinig 
gebouw geworden met een gemiddelde GPR score van 8 (gecertificeerde 
normering voor duurzaamheidprestaties).

Stadslandbouw
• Het programma Zeist Duurzaam sluit aan bij de behoeften in de samenleving, 

bij initiatieven in de buurt en bij landelijke ontwikkelingen. In 2013 is het 
onderwerp Stadslandbouw toegevoegd aan het programma. Bij initiatieven uit 
de samenleving staan we ervoor open om mee te werken (tijdelijk) braakliggende 
terreinen ofwel openbaar groen om te vormen tot plekken voor stadslandbouw. 
De moestuinbakken in Vollenhove zijn het meest concrete voorbeeld in 2013. We 
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hopen dat meer initiatieven volgen. 
• In 2013 heeft het college de Agenda Stadslandbouw 2013 ondertekend.  

Deze agenda die is opgesteld door het stedennetwerk stadslandbouw sluit goed 
aan bij de visie/aanpak van de gemeente Zeist. Door de Agenda Stadslandbouw 
2013 te ondertekenen bekrachtigen we dat stadslandbouw geen hype is maar 
een bijdrage levert aan een duurzame ontwikkeling. Samen met actieve burgers, 
innovatieve ondernemers en vernieuwende instellingen willen we hier een bijdrage 
aan leveren.

• Het team Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie (NDC), onderdeel van 
de Omgevingsdienst, adviseert bewonersinitiatieven, maar ook scholen en 
wijkorganisaties over praktische zaken en biedt procesondersteuning. Resultaten: 
het braakliggend en verloederd terrein aan de Rozenstraat is samen met de school 
vergroend, een groep ouders van een basisschool in Den Dolder is geholpen 
bij de inrichting van M2 moestuinen, adviesrol bij de aanleg van een aantal 
moestuinbakken bij seniorencomplex Transvaalhoek (corporatie Kombinatie) en 
begeleiding van de school bij het onderhoud hiervan.

Natuur/Milieueducatie en bewustwording
• Team NDC biedt het primair onderwijs in de regio ondersteuning bij natuur- en 

milieueducatie. Zij richten zich op de inbedding van natuur- en milieueducatie 
binnen de onderwijsprogramma’s.

• De Boswerf blijft zich ontwikkelen. Naast de reguliere natuureducatieprojecten op 
scholen waren in 2013 ook enkele nieuwe producten:

 - inrichting ‘eetbare Boswerf’, met herinrichting tuin in relatie tot eetbare 
groenten, kruiden, fruit, bloemen gekoppeld aan educatie. Hier meerdere 
workshops over gegeven aan volwassenen met zeer veel belangstelling.

 - Nieuw cursorisch aanbod met ‘wilgentenen vlechten’, bushcraft, vierkante 
meter moestuinieren

• Hout, hart, handen Kerckebosch: dit houtproject heeft in 2013 in het voorjaar 
vele houtateliers op de Boswerf opgeleverd, waar honderden kinderen van alle 
scholen uit de wijk nestkastjes hebben getimmerd. Hoogtepunt in dit project 
was de oplevering van 12 picknickbanken (van hout dat in Kerckebosch is gekapt) 
door de leerlingen van het Christelijk College Zeist. Ze zijn aangeboden aan het 
voltallig college dat ze in ontvangst heeft genomen via een picknick-lunch op het 
schoolplein.

• Natuur- en milieucommunicatie en –educatie helpt mensen om milieubewuste 
keuzes te maken.
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p Exploitatie-uitkomsten programma Milieu

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo
per product

2012 
realisatie 

2013 
begroting

2013 
begroting

na wijz. (A)

2013 
realisatie 

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma Milieu L 9.848 10.511 10.399 10.155 V 244

B 10.324 10.122 10.044 10.172 V 128

S 476 -389 -355 17 V 372

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Tekort Odru 2012  € 139.000  N

• Transitiegelden en uitvoeringsgelden RUD  € 210.000  V

• Verwacht tekort Odru 2013 (1) € 157.000  N

• Bodemsanering Geiserlaan uitgesteld (2) € 371.000  V

• Exploitatie afval en afvalstoffenheffing (3) € 256.000  V

• Exploitatie riool en rioolheffing (4) € 136.000  N

• Exploitatie begraafplaats (5) € 13.000  N

• Totaal van diverse kleine afwijkingen (5) € 33.000  V

Saldo programma € 372.000  V

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

via programma 16:

• Reserve weerstandsvermogen (1) € 157.000  V

• Reserve egalisatiesystematiek / bodemsaneringen (2) € 371.000  N

• Reserve afvalstoffenheffing (3) € 256.000  N

• Reserve rioolheffing (4a) € 156.000  V

• Reserve onderhoud kapitaalgoederen (4b) € 15.000  N

• Reserve onderhoud kapitaalgoederen (5) € 26.000  N

Totaal reserveringen € 355.000  N

Saldo programma na reserveringen € 17.000  V
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Programma 12 
Ruimtelijke Ontwikkeling

Wij willen de gebieden in de gemeente Zeist (laten) ontwikkelen naar 
leefbare ruimten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de 
samenleving. 
Doordat de crisis op de vastgoedmarkt in 2013 is doorgezet, is een aantal 
projecten langzamer opgestart of op een andere manier georganiseerd. 
Ook gaan we door bezuinigingen op een iets andere wijze te werk:
• We zijn terughoudend in het kopen van nieuwe gronden;
• We kijken of we op een andere, meer flexibele manier met 
 bestemmingplannen om kunnen gaan, omdat daarmee sneller  
 ingespeeld kan worden op de economische vraag en de wens van de  
 samenleving;
• Projectontwikkelaars worden gedwongen om meer te overleggen met 
 de omgeving voordat zij een plan bij ons indienen.

2013

p Projecten in 2013

Austerlitz
In 2013 is besloten om de gronden van de gemeente en woningbouwvereniging de 
Kombinatie gezamenlijk te verkopen aan een projectontwikkelaar en deze locatie niet 
zelf te gaan ontwikkelen. Door verkoop van de gronden krijgt de gemeente alleen 
een toetsende rol en worden ontwikkelingsrisico’s voorkomen. In een markt- 
verkenning hebben zes ontwikkelaars naar de plannen gekeken. Op basis van deze 
consultatie zijn uiteindelijk met één partij onderhandelingen gevoerd. We verwachten 
de gronden te kunnen verkopen aan deze partij, waarna de nieuwbouw van de ruim 
100 woningen en de basisschool uiterlijk in 2018 gerealiseerd kan worden. 

Beukbergen
Beukbergen is het grootste woonwagencentrum van West-Europa. De 
herstructurering van Beukbergen is in 2013 begonnen en vindt plaats terwijl het 
bewoond wordt. Hierdoor is het een complex project dat eind 2018 afgerond zal 
zijn. Onderdeel van het project is de herinrichting van de standplaatsen. Naast het 
aanleggen van nieuwe ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, wordt er een 
nieuwe groenvoorziening aangelegd. Met de woningcorporaties is een overeenkomst 
gesloten over de bouw van 40 sociale huurwoningen. Daarnaast is met de corporaties 
afgesproken dat zij de verhuurfunctie van de gemeente overnemen.
Zie ook programma 13 Wonen en paragraaf 3.6 grondbeleid.

Centrumdialoog 
In mei 2013 heeft de gemeenteraad besloten een centrumdialoog te organiseren,  
om te peilen welke wensen de samenleving heeft voor het centrum.  
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In verschillende groepen zijn door ongeveer zeventig personen gesprekken 
gevoerd over de winkels, de inrichting van het openbaar gebied, de bereikbaarheid 
en de identiteit van het centrum van Zeist. De uitkomsten van de dialoog zijn 
opgenomen in een advies van de kerngroep die bestaat uit vertegenwoordigers 
van belangengroepen. Het advies pleit onder meer voor duurzaamheid en groen, 
bouwen op de markt en het openhouden van de Slotlaan voor autoverkeer. In het 
voorjaar van 2014 zal het advies van de centrumdialoog worden vertaald in een visie. 

Tijdens de centrumdialoog 

zijn gesprekken gevoerd met 

inwoners, ondernemers en 

vastgoedeigenaren over de 

identiteit van het centrum, 

het woon- en verblijfsklimaat, 

de bereikbaarheid en 

het versterken van het 

winkelgebied.

De Clomp 
Het oorspronkelijke plan met commerciële ruimte, woningen en voorzieningen wordt 
aangepast vanwege stagnatie op de vastgoed- en woningmarkt. De eigenaar van het 
grondgebied, Rialto B.V., heeft toegezegd om in 2014 met een nieuw plan te komen. 
Zie ook programma 13 Wonen en paragraaf 3.6 grondbeleid.

Enecoterrein – Steynlaan/Antonlaan 
Op de valreep van 2013 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met de 
verdere uitwerking van de plannen om het Enecoterrein op de hoek van de Steynlaan 
en de Antonlaan te herontwikkelen. De plannen voorzien in het realiseren van een 
supermarkt, twee winkelruimten, 46 appartementen en een horecagelegenheid. 
In 2014 start de procedure om het bestemmingsplan daadwerkelijk te kunnen 
vaststellen. 
Zie ook programma 13 Wonen en paragraaf 3.6 grondbeleid.

Hart van de Heuvelrug 
In 2004 gingen 17 partijen in het Hart van de Heuvelrug de samenwerking aan om 
de kwaliteit op het gebied van natuur, zorg, wonen, werk en recreatie in het Hart 
van de Heuvelrug te vergroten. De samenwerkingsovereenkomst uit 2004 loopt in 
2014 af, maar moet verlengd worden omdat nog niet alle projecten afgerond zijn. 
Ook wegens veranderingen in de woningmarkt zijn aangepaste afspraken nodig. 
Bij de nieuwe afspraken staan drie thema’s staan centraal: kostenbeperking, het 
optimaliseren van de opbrengsten en de integrale aansturing van de realisatie van 
woningbouwprojecten. Wij zijn in 2013 akkoord gegaan met de afspraken;  
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de gemeenteraad van Soest, de Provinciale Staten en het Bestuurlijk Platform van 
Hart van de Heuvelrug volgen in februari van 2014. 
Zie ook programma 13 Wonen en paragraaf 3.6 grondbeleid.

Kerckebosch 
Vanwege de economische crisis zijn de plannen voor Kerckebosch in 2013 aangepast. 
De basis van de oorspronkelijke plannen blijft overeind, maar er worden minder 
woningen gebouwd. Ongeveer 800 tot 1060 woningen staan nu in de planning.  
In 2014 wordt een herziening van het bestemmingsplan in procedure gebracht.
Naast het bouwen van nieuwe woningen, wordt ook de openbare ruimte in 
Kerckebosch opnieuw ingericht. In de oude situatie vormden de woongebouwen  
een barrière tussen het binnen- en het buitenbos, maar in de nieuwe inrichting maakt 
een scheggenstructuur de verbinding tussen het buiten- en het binnenbos mogelijk. 
Woonscheggen en groene scheggen zullen elkaar afwisselen. De groenscheggen en 
het bos- en heidegebied worden overgedragen aan het Utrechts Landschap.
Zie ook programma 13 Wonen en paragraaf 3.6 grondbeleid.

Stationsgebied Driebergen-Zeist 
De gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist werken samen met andere betrokkenen, 
zoals bewoners en ondernemers, aan een gebiedsvisie voor het stationsgebied 
Driebergen-Zeist. De gebiedsvisie maakt het samen met de INFRA-plannen 
mogelijk om tot een integrale herontwikkeling van het stationsgebied te komen. 
De gemeenten hebben de ambitie om het stationsgebied in te richten als ‘Parel aan 
de Stichtse Lustwarande’ en een ‘monument voor de toekomst’ met een duurzame 
gebruikswaarde. Het uitgangspunt bij de realisering van de gebiedsvisie is dat de 
markt het initiatief neemt voor de planontwikkeling. 
De conceptgebiedsvisie heeft eind 2013 ter inzage gelegen en op basis van de 
ontvangen reacties zal medio 2014 de definitieve gebiedsvisie aan de gemeenteraden 
van Utrechtse Heuvelrug en Zeist ter vaststelling worden voorgelegd.

Vliegbasis Soesterberg 
Samen met de Provincie Utrecht en de gemeente Soest werken wij aan de 
transformatie van de militaire vliegbasis naar een natuur- en recreatiegebied (Park 
Vliegbasis Soesterberg). De Raad van State heeft de bestemmingsplannen voor de 
vliegbasis in 2013 goedgekeurd. Ook is in 2013 begonnen met de voorbereiding van 
een woningbouwproject met maximaal 225 woningen op Zeister grondgebied. In het 
najaar van 2014 wordt het park geopend, net als het Nationaal Militair Museum dat op 
het terrein door Defensie wordt gebouwd. 
Zie ook programma 13 Wonen en paragraaf 3.6 grondbeleid.

De Zeister Warande / Kromme Rijnlaan-Utrechtseweg 
Een samenwerkingsverband van verschillende ontwikkelaars had plannen voor 
een appartementencomplex op dit terrein en maakte daar in 2009 een ontwerp 
voor. De gemeenteraad stemde in met het ontwerp, maar de Provincie hield 
het plan tegen omdat het niet voldoende paste bij de Stichtse Lustwarande; 
het lint van buitenplaatsen in het groen dat onder meer door Zeist loopt. Het 
samenwerkingsverband maakte vervolgens een nieuw ontwerp, deze keer 
gebaseerd op de Stichtse Lustwarande, dat wederom werd goedgekeurd door de 
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gemeenteraad. De plannen konden echter niet uitgewerkt worden doordat een 
belangrijke partner failliet ging, maar inmiddels stonden de oude kantoorgebouwen 
op het terrein al leeg. De leegstaande panden waren onder meer gevaarlijk voor 
spelende kinderen en zijn daarom in 2013 op ons verzoek door de eigenaren 
gesloopt. Een nieuw samenwerkingsverband van ontwikkelaars besloot om verder 
door te gaan met een aangepaste versie van het plan uit 2012. In 2014 besluit de 
gemeenteraad over het concept bestemmingsplan en wordt naar verwachting de 
bestemmingsplanprocedure gestart. De ontwikkelaars hebben met het ministerie van 
LNV afgesproken de natuur in de tussentijd de vrijheid te geven. 
Zie ook programma 13 Wonen.

p Vergunningen en handhaving

Bestemmingsplannen
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moesten vóór 1 juli 2013 in heel 
Nederland de bestemmingsplannen herzien zijn, zodat geen enkel plan ouder dan 
tien jaar zou zijn. Het is ons gelukt om hieraan te voldoen. 

Naast bovenstaande actualisatie van de bestemmingsplannen, is in 2013 een aantal 
kleinere bestemmingsplannen ten behoeve van concrete bouwontwikkelingen 
afgerond. Tevens is een aantal postzegelplannen opgestart, waarvan de procedure 
zal doorlopen in 2014. Verder zijn naar aanleiding van uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State voor twee plannen de regels herzien.

Doordat de economische crisis op de woningmarkt en in de bouwwereld ook in 2013 
nog volop merkbaar was, zijn sommige plannen (nog) niet uitgevoerd en andere 
plannen moesten worden bijgesteld. Dit vraagt om creatieve, flexibele plannen 
die toch voldoende rechtszekerheid bieden. Mede daarom kiest een particulier 
of ontwikkelaar bij ontwikkelingen die stedenbouwkundig en maatschappelijk 
aanvaardbaar, maar strijdig met het geldende bestemmingsplan zijn, vaker voor een 
herziening van het bestemmingsplan dan voor een projectbesluit. Een ontwikkelaar 
heeft immers binnen een herzien bestemmingsplan meestal meer flexibiliteit. 

Omgevingsvergunningen
Door de economische situatie worden bouwplannen uitgesteld of stopgezet. Met 
name bij de grote(re) bouwprojecten resulteert dat in een verminderde uitgave 
van omgevingsvergunningen. Bij de grotere bouwontwikkelingen leggen we de 
verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van draagvlak steeds vaker neer bij de 
ontwikkelaars. Dit wordt in het algemeen goed door hen opgepakt. 

Ook door de landelijke vergunningsvrije regels is het aantal omgevingsvergunningen 
teruggelopen. Door de economische situatie worden er minder huizen verkocht 
en gaat men vaker (ver)bouwen binnen de landelijke vergunningsvrije regels. Wel 
worden er meer vragen gesteld (email, telefoon en bouwloket) en overleggen 
ingepland over bestemmingsplannen en (ver)bouwplannen. Dit levert meer werk op 
voor de betrokken medewerkers, maar is niet terug te zien in de leges en het aantal 
omgevingsvergunningen.
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p Exploitatie-uitkomsten programma Ruimtelijke ontwikkeling

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo
per product

2012 
realisatie 

2013 
begroting

2013 
begroting

na wijz. (A)

2013  
realisatie  

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma Ruimtelijke ontwikkeling L 8.889 5.991 6.299 5.131 V 1.168

B 6.768 11.430 10.155 11.051 V 896

S -2.121 5.439 3.856 5.920 V 2.064

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Lagere legesopbrengsten  € 232.000  N

• Vrijval voorziening Kerckebosch  € 711.000  V

• Project Corridor Brugakker nog niet gereed (1) € 332.000  V

• Verkoop woningen en percelen (2) € 927.000  V

• Exploitatie gemeentelijk vastgoed (3) € 192.000  V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen (4) € 134.000  V

Saldo programma € 2.064.000  V

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

via programma 16:

• Reserve voormalige ISV projecten (1) € 332.000  N

• Reserve revolving fund sociale woningbouw (2) € 197.000  N

• Reserve vastgoedfonds (2) € 730.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (3a) € 95.000  N

• Reserve onderhoud kapitaalgoederen (3b) € 42.000  N

• Reserve investeringen maatschappelijk nut (4a) € 42.000  N

• Reserve vastgoedfonds (4b) € 37.000  V

• Reserve voormalige ISV projecten (4c) € 33.000  N

• Reserve zelfregulerende projecten (4d) € 36.000  N

Totaal reserveringen € 1.470.000  N

Saldo programma na reserveringen € 603.000  V
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Programma 13 
Wonen

Iedereen in de gemeente Zeist dient over geschikte woonruimte te 
beschikken. Een gedifferentieerd woningbouwprogramma is daarom 
belangrijk. Nieuwbouw vinden we noodzakelijk, maar daarbij is aandacht 
voor groen, cultuurhistorie, duurzaamheid en zorgzaamheid een 
voorwaarde. Wij spelen als gemeente in op een aantal ontwikkelingen 
op de woningmarkt, zoals meer keuzevrijheid voor de woonconsument, 
langer zelfstandig wonen (met name voor ouderen) en een veranderend 
speelveld tussen gemeente en corporaties. 

2013

p Nieuwbouw
De stagnatie op de woningmarkt is in 2013 nog steeds niet voorbij, maar ondanks 
dat waren er in onze gemeente diverse woningbouwprojecten in uitvoering en 
ontwikkeling.

Beukbergen
Naast het herstructureren van de woonwagenlocatie, is in 2013 de uitbreiding van het 
aantal standplaatsen van 160 naar 220 begonnen. Ook is er een bouwplan voor ruim 
40 sociale huurwoningen en 4 koopwoningen voorbereid, waarvan de bouw in 2014 
start. 
Zie ook paragraaf 3.6 grondbeleid.

De Clomp
Het oorspronkelijke woningbouwplan wordt aangepast vanwege stagnatie op de 
woningmarkt. De eigenaar van het grondgebied, Rialto B.V., heeft toegezegd om in 
2014 met een nieuw plan te komen.
Zie ook programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en paragraaf 3.6 grondbeleid.

De Zeister Warande – Kromme Rijnlaan/Utrechtseweg 
Het verlaten kantorencomplex op deze locatie is in 2013 gesloopt, waarna een 
open vlakte is overgebleven. Ontwikkelaars hebben een concept bestemmingsplan 
uitgewerkt dat begin 2014 door de gemeenteraad wordt behandeld. 
Zie ook programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en paragraaf 3.6 grondbeleid.

Enecoterrein – Steynlaan/Antonlaan
De gemeenteraad heeft in 2013 besloten om de plannen voor het Enecoterrein verder 
uit te werken. Het plan is om een complex te realiseren met daarin 46 appartementen, 
een supermarkt, twee winkelruimtes en een horecagelegenheid. 
Zie ook programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en paragraaf 3.6 grondbeleid.
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Geroflat
De Geroflat wordt verduurzaamd door het renoveren van 360 appartementen.  
De renovatie is in 2013 begonnen en zal eind 2014 afgerond zijn. 

Het Rond
Het project ‘Het Rond’ is in 2012 gestart en bestaat uit het nieuwe gemeentehuis, 64 
koopappartementen, 33 huurappartementen, 3 herenhuizen en een ondergrondse 
parkeergarage. De eerste woningen worden begin 2014 opgeleverd.

Het afgelopen jaar is hard 

gewerkt aan project ‘Het 

Rond’. De eerste woningen 

van dit project worden begin 

2014 opgeleverd.

´t Hof van Zeist - Schaerweijdelaan
Dit project is in maart 2013 van start gegaan en biedt 73 nieuwbouwwoningen, 
waarvan 31 in de sociale huur en 42 in de koopsector. In het voorjaar van 2014 worden 
de woningen opgeleverd. 

Kerckebosch
Een omvangrijk herstructureringsproject met sloop van bestaande appartementen en 
nieuwbouw van eengezinswoningen en appartementen in de koop- en huursector. 
In de periode 2013-2014 worden in totaal 206 woningen opgeleverd, waarvan het 
grootste deel sociale huurwoningen. In 2013 hebben we vier nieuwe marktpartijen 
geselecteerd voor de volgende fase van de nieuwbouw. De herstructurering van 
Kerckebosch zal rond 2025 klaar zijn. 
Zie ook programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en paragraaf 3.6 grondbeleid.

Nijenheim flat 40 / ‘De Grift’
Het complex is in 2013 ingrijpend gerenoveerd. Voor de toekomstige bewoning is 
een experiment opgestart om buurtbewoners voor dit complex te interesseren. 
Het experiment is gericht op doorstroming vanuit eengezinswoningen naar dit 
appartementencomplex. De belangstelling is groot. De werkzaamheden aan de flat 
zullen in het voorjaar van 2014 afgerond zijn. 

Schaepmanlaan
In 2013 zijn er plannen gemaakt voor 14 nieuwe sociale huurwoningen en 
het ingrijpend renoveren van bestaande woningen. De bouw van de sociale 
huurwoningen start begin 2014 en de woningen worden in de zomer van 2014 
opgeleverd. De renovatie van de bestaande woningen begint halverwege 2014 en 
wordt in 2015 afgerond. 
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Sterrenberg
De bouw op het terrein Sterrenberg is in 2010 begonnen en is nog steeds in 
uitvoering. Het tempo van de oplevering van de woningen is vertraagd door de 
stagnatie van de woningmarkt. Ruim een derde van het totaal aantal woningen van 
308 is in 2013 opgeleverd. 

Vogelwijk (tweede en derde fase)
Het woningbouwprogramma is aangepast, omdat de koopwoningen te duur 
bleken en niet verkocht werden. Nu wordt gedacht aan goedkope tot middeldure 
koopwoningen. Met woningcorporatie de Kombinatie vinden gesprekken plaats over 
de exploitatie van het grondgebied en de invulling daarvan. Dit gebeurt op basis van 
een door de gemeenteraad vastgesteld financieel kader. 
Zie ook paragraaf 3.6 grondbeleid.

p Woonvisie 
Op 14 mei 2013 heeft de raad de Woonvisie 2013-2015 vastgesteld; een document 
dat aansluit op actuele ontwikkelingen op de woningmarkt en aangeeft hoe 
de gemeente daar op in kan spelen. De visie is op interactieve wijze tot stand 
gekomen met medewerking van onder meer bewonersgroepen, corporaties, 
huurdersorganisaties en ontwikkelaars. 

In de woonvisie staat dat het aantal huishoudens in Zeist zal stijgen en dat er 
een toename van lage inkomensgroepen is te verwachten door vergrijzing. Het 
woningtekort blijft toenemen. 
Ook wordt in de visie een aantal maatschappelijke trends beschreven die ook invloed 
hebben op het lokale woonbeleid. Zo wonen mensen minder lang op dezelfde plek, 
men woont langer zelfstandig, woningbouwprojecten zijn steeds vaker kleinschalig 
en de beschikbare ruimte wordt vaker getransformeerd of geherstructureerd 
(organische gebiedsontwikkeling). 

Wij vinden het belangrijk om ons op starterswoningen te richten, onder meer door 
het stimuleren van startersleningen (in 2013 waren er 62 lopende startersleningen en 
er kwamen 14 nieuwe bij). 
Ook bieden wij Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE); een vorm van 
eigenwoningbezit in de goedkope sector waarbij de bewoner eigenaar is van de 
woning, maar de woningcorporatie een terugkooprecht heeft. 
Verder hebben middeldure koopwoningen onze aandacht, omdat deze woningen van 
belang zijn voor de doorstroming van het goedkope segment naar het wat duurdere 
segment. Ook de vrije sectorhuur staat wegens grote belangstelling hoog op onze 
agenda. 

De afspraken met de woningcorporaties komen eveneens aan de orde in de visie. Op 
25 november 2013 zijn in een prestatieovereenkomst de volgende afspraken met de 
woningcorporaties vastgelegd: 
• we zorgen voor voldoende en kwalitatieve sociale huurwoningen (in 2013 was 33 

tot 34 procent van ons totale woningbestand een zelfstandige sociale huurwoning. 
In het coalitieakkoord 2010-2014 stelden wij minimaal 31 procent als doel); 

• we verduurzamen de sociale woningvoorraad;

http://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2013/13RV0025_Concept_Woonvisie_2013_2015
http://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2013/13RV0025_Concept_Woonvisie_2013_2015
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• we investeren in herstructureringsprojecten;
• we werken aan de leefbaarheid in de wijken. (Zie ook programma 2 Burgerrelaties, 

Wijkgericht Werken.)
De prestatieovereenkomst geldt tot 1 januari 2016. 

In 2013 heeft het 

kantoorgebouw op de 

hoek Utrechtseweg/

Montaubanstraat een andere 

functie gekregen, namelijk 

huisvesting voor jongeren

p Leegstand
Wij denken met beheerders en eigenaren van leegstaande gebouwen mee 
over de toekomst van de complexen en zijn bereid mee te werken aan 
bestemmingswijzigingen voor omzetting van kantoren in wooncomplexen. 
Eigenaren moeten dan wel akkoord willen gaan met waardevermindering van het 
gebouw; wooncomplexen zijn immers minder waard dan kantoorcomplexen. In 
2013 hebben twee gebouwen een andere functie gekregen: kantoorvilla Blanda 
aan de Utrechtseweg is ingericht voor zorg en het kantoorgebouw op de hoek 
Utrechtseweg/Montaubanstraat wordt huisvesting voor jongeren. 

p Scheiding van wonen en zorg (extramuralisering)
De landelijke politiek heeft besloten om wonen en zorg vanaf januari 2013, waar 
mogelijk, te scheiden. Concreet betekent dat dat veel mensen die zorg nodig hebben, 
de zorg thuis krijgen in plaats van in een zorginstelling. Hiermee wordt het langer 
zelfstandig wonen bevorderd. De maatregelen vragen om een hoop afstemming 
tussen de zorginstellingen en woningcorporaties. Het scheiden van wonen en zorg 
is in 2013 dan ook een veelbesproken onderwerp, onder meer bij het bestuurlijk 
Platform Wonen, Welzijn en Zorg, waar verschillende Zeister woningcorporaties, 
zorgorganisaties en welzijnsorganisaties deel van uitmaken. 
Vanaf 2014 voeren wij gesprekken met de betrokken partijen om te inventariseren 
hoe zij tegen de situatie aankijken en of zij hulp van ons als gemeente nodig hebben. 

p Zorgeloos Wonen in Zeist-Oost
Van de wijk Kerckebosch in Zeist-Oost een levensloopbestendige wijk maken; 
dat is het doel van het programma Zorgeloos Wonen. Het woningaanbod en de 
voorzieningen moeten ervoor zorgen dat alle mensen - jong en oud, met beperking 
of zonder beperking - in de wijk kunnen wonen. Naast de grote herstructurering 
op het gebied van wonen, wijzen ook andere ontwikkelingen in de wijk al op de 
verandering die stukje bij beetje meer vorm begint te krijgen. 
Zo is in 2013 de Plussendienst gestart; een dienst die klein onderhoud in de wijk 
uitvoert en die mensen voor een laag bedrag met klussen in hun huis of tuin 
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ondersteunt als zij dat zelf niet (meer) kunnen. De Plussendienst werkt samen met 
stagiaires, met name jongeren die niet gewend zijn aan een werk- of schoolritme, 
en is inmiddels een gecertificeerd leerwerkbedrijf. De Plussendienst levert een 
belangrijke bijdrage om de wijk in de fase van herstructurering schoon, heel en veilig 
te houden.

Ook de Spiegelbus is nieuw in de wijk. Dit mobiele buurthuis is een omgebouwde 
SRV-wagen waar kunstenaars op basis van ideeën uit de buurt aan gewerkt hebben. 
De Spiegelbus kan ingezet worden voor bijvoorbeeld een workshop, buurtfeest of 
tentoonstelling. Alle inwoners uit Zeist-Oost mogen er gratis gebruik van maken. 
Zie ook programma 7 Cultuur; vitaliseren.

Verder is in 2013 de bouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) begonnen. 
Dit gebouw krijgt een gezondheidscentrum met drie huisartsen, een apotheek, 
twee fysiotherapiepraktijken en een praktijk voor oefentherapie. Ook muziekschool 
Backstage zal een vaste huurder zijn. Daarnaast komt er een horecagelegenheid 
met ruimte voor activiteiten van buurtbewoners; dit wordt dé centrale plek van de 
buurt. Boven de ontmoetingsruimte komen 42 woningen voor mensen met een 
verstandelijke beperking. In de kelder zijn de gymnastieklokalen voor de basisscholen 
en wijksportorganisaties gepland. Het gebouw wordt begin 2015 opgeleverd.

Het in 2012 opgestarte sociaal wijkteam Zeist-Oost heeft zich in 2013 verder 
ontwikkeld. Het sociaal wijkteam richt zich met name op de zorg van de wijk-
bewoners en is een aanvulling op wijkteam Oost van Wijkgericht Werken. Door de 
nauwe samenwerking kunnen zorgvragen uit de wijk snel en zorgvuldig door de 
juiste partner worden opgepakt. 

p Exploitatie-uitkomsten programma Wonen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo
per product

2012 
realisatie 

2013 
begroting

2013 
begroting

na wijz. (A)

2013  
realisatie  

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma Wonen L 1.099 832 1.762 1.333 V 429

B 792 506 1.016 856 N 160

S -307 -326 -746 -477 V 269

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Aangepaste planning project Zorgeloos Wonen (1) € 176.000  V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen (2) € 93.000  V

Saldo programma € 269.000  V

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

via programma 16:

• Reserve zorgeloos wonen (1) € 174.000  N

• Reserve revolving fund sociale woningbouw (2a) € 25.000  N

• Reserve onderhoud kapitaalgoederen (2b) € 15.000  N

Totaal reserveringen € 214.000  N

Saldo programma na reserveringen € 55.000  V
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Programma 14 
Raad en raadsondersteuning

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.

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.

2013

p Nieuw gemeentehuis
Voor de gemeenteraad was er in november een emotioneel moment, toen de laatste 
raadsvergadering werd gehouden in de raadzaal uit 1908. Met weemoed werd 
afscheid genomen van deze prachtige zaal.
Op 16 december werd de nieuwe raadzaal in de nieuwe aanbouw feestelijk ingewijd. 
Een mooi ruime zaal, waarbij met name ook de publieke tribune beter uitzicht biedt 
op de raadsvergadering.

Sinds december vergadert de 

gemeenteraad in de nieuwe 

raadszaal. 

p Vertegenwoordiging
De raadsleden zijn gekozen door de bevolking van Zeist en vertegenwoordigen de 
bewoners en hun belangen bij de besluitvorming.
Toch zien we hier de afgelopen jaren een geleidelijke verschuiving ontstaan. 
Naast deze vertegenwoordigingsdemocratie zien we steeds meer ook een 
participatiedemocratie ontstaan. Inwoners, organisaties en belangengroeperingen 
worden steeds meer betrokken bij de relevante ontwikkelingen. 
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In Zeist is deze ontwikkeling al in 2008 ingezet met de invoering van het interactief 
werken.
In 2012 was de bezuinigingsdialoog een belangrijk voorbeeld van deze werkwijze. 
In 2013 hebben we de dialoog nadrukkelijk opgezocht rond onder andere de Brede 
Sociale Visie, het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en het Centrumplan. 
In die zin treedt de gemeentedemocratie steeds meer naar buiten. Uiteindelijk is het 
dan wel aan de gemeenteraad om, met meenemen van alle inzichten, een afweging 
te maken en een besluit te nemen.
Ook landelijk zien we steeds meer gemeenten deze aanpak hanteren.
Voor de vertegenwoordigende rol van de gemeenteraad wordt 2014 een belangrijk 
jaar met de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen hiervoor zijn al in het 
najaar van 2013 gestart.

p Kaderstellende rol
Belangrijkste kaderstellende en controlerende instrumenten zijn de Planning en 
Control-documenten.
In 2013 zijn achtereenvolgens de jaarrekening 2012, de voorjaarsnota, de 
bestuursrapportage en de begroting 2014 vastgesteld door de raad.

p Controlerende rol
Naast de P&C-documenten beschikt de raad over een rekenkamercommissie. De 
rekenkamer heeft in 2013 twee onderzoeken uitgevoerd: een opvolgingsonderzoek 
naar de opvolging van eerdere rekenkameronderzoeken en een onderzoek naar de 
integratie in Zeist.
Ten aanzien van het opvolgingsonderzoek werd geconcludeerd dat Zeist de meeste 
aanbevelingen heeft uitgevoerd. Het integratie onderzoek wordt op het moment van 
schrijven van deze tekst nog besproken in de raad.

p Raadsinitiatieven
De gemeenteraad heeft in 2013 zelf twee initiatieven genomen.
Als eerste is er naar aanleiding van de troonsopvolging in Zeist een wedstrijd 
uitgeschreven voor een nieuw koningsportret. De winnaar van deze wedstrijd mag 
het portret maken dat de nieuwe raadzaal zal versieren. Op het moment van het 
schrijven van deze jaarrekening was de winnaar nog niet bekend.
Het tweede initiatief was om in 2014 een proef te doen met de zondagsopenstelling 
van winkels. In 2013 is de winkeltijdenwet aangepast. De raad moet daarom de 
winkeltijdenverordening herzien. Met het initiatiefvoorstel is een proef aangegaan 
voor een periode waarbij de winkels op zondag open mogen. De proef wordt dan 
later met een evaluatie afgesloten, waarna een definitief besluit volgt.

p Raadsondersteuning
De Griffie streeft ernaar de Raad en raadsleden zo goed mogelijk te ondersteunen.
Jaarlijks onderzoekt de Griffie de klanttevredenheid. Het gemiddelde cijfer is met 
7,72 nagenoeg gelijk aan 2012. De waardering voor de wijze van verslaglegging is iets 
gestegen (van 6,8 naar 7,1).
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Rapportcijfers voor de griffie
De tevredenheid over het functioneren van de griffie, uitgedrukt in een rapportcijfer, 
bleef ongeveer gelijk. 

2012 2013

Deskundigheid 7.9 7.9

(Klant)vriendelijkheid 8.4 8.4

Beschikbaarheid (openingstijden) 7.7 8.0

Telefonische bereikbaarheid 7.7 8.1

Tijdigheid informatieverstrekking 
voor vergadering 

6.8 6.9

Verslaglegging 6.8 7.1

Verzorging vergaderfaciliteiten 7.8 7.8

Inhoudelijke ondersteuning 8.1 7.9

De weekflits/dagflits 7.6 7.7

Afhandelen raadsvragen 7.5 7.4

p Landelijke ontwikkelingen
Het kabinet heeft plannen ontwikkeld voor onder andere het opschalen van de 
provincies tot 5 landsdelen, de opschaling van de gemeenten tot maximaal 150 
100.000+ gemeenten en voor het afschaffen van de WGR+.
Van het eerste plan loopt op dit moment de voorbereiding van de fusie van de 
provincies Noord Holland, Flevoland en Utrecht tot één landsdeel Noordvleugel. De 
gemeente heeft in een brief aan de minister aangegeven dat dit niet in het belang 
van de gemeenten is. Ook wat betreft de opschaling van de gemeenten heeft 
Gemeente Zeist aangegeven dat Zeist in principe de juiste schaal heeft om de taken 
(al dan niet in samenwerking met andere gemeenten) goed uit te kunnen voeren.
Het voorstel tot de afschaffing van de WGR+ is nog niet vastgesteld door de Tweede 
Kamer, maar zal leiden tot het opheffen van het samenwerkingsverband Bestuur 
Regio Utrecht. Waarschijnlijk per 1/1/2015.
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p Exploitatie-uitkomsten programma Raad en raadsondersteuning

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo
per product

2012 
realisatie 

2013 
begroting

2013 
begroting

na wijz. (A)

2013  
realisatie  

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma Raad en raadsondersteuning L 1.077 1.096 1.163 1.069 V 94

B 0 0 0 0 N 0

S -1.077 -1.096 -1.163 -1.069 V 94

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Rekenkamercommissie (1) € 76.000  V

• Werk- en opleidingskosten raad (2) € 35.000  V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 17.000  N

Saldo programma € 94.000  V

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

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / rekenkamercommissie (1) € 50.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / raadsuitgaven (2) € 25.000  N

Totaal reserveringen € 75.000  N

Saldo programma na reserveringen € 19.000  V

De reserve egalisatiesystematiek / rekenkamercommissie en de reserve 
egalisatiesystematiek / raadsuitgaven kennen een door de raad vastgesteld 
maximum, waardoor niet het volledige overschot wordt gestort.
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Programma 15 
College en middelen

Het doel van dit programma is dat het college 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. Hoe kunnen wij onze rol zo goed mogelijk invullen zodat we 
met de juiste oplossingen en antwoorden komen? Daarbij kijken we ook 
naar de rol die burgers en bedrijven daarin zelf kunnen spelen.

2013

p College van Burgemeester en Wethouders
Het College vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het zorgt dat er beleid 
wordt gevormd op voor de gemeente relevante terreinen. Het zorgt voor de 
uitvoering van het collegeprogramma en legt hierover verantwoording af aan de 
Raad.

Als college geloven we in onze kernwaarden Nabijheid, Vertrouwen en Kracht. We 
willen dicht bij onze inwoners en organisaties staan, zeker ook in moeilijke tijden. 
Zo heeft de burgemeester intensief contact gehad met de familie tijdens en na 
de zoektocht naar de vermiste broertjes (zie ook programma 1 Openbare orde en 
veiligheid).

Daarnaast willen we met kracht en vertrouwen de toekomst in. Daarom nemen 
collegeleden deel aan de Raad van de Toekomst en de VNG denktank over het 
thema maatschappelijke initiatieven. Een ander voorbeeld is het vormgeven van de 
komende decentralisaties in de regio. Dit zijn ontwikkelingen waarbij we inspiratie 
opdoen voor een toekomstbestendige manier van besturen en organiseren.
Verder maken we ons buiten de grenzen van Zeist hard voor de Zeister belangen als 
het gaat om bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.

p Ambtelijke organisatie
We hebben een jaar ‘gekampeerd’ waarbij we, tijdens de verbouwing van het 
Lengkeek, binnen de beperkte ruimte aan het Slotlaanpand ons werk hebben 
gedaan. Medewerkers zijn daardoor meer buiten kantoor gaan werken, bij de klant of 
thuis. Zo hebben we onze eigen vorm van het Nieuwe Werken in de steigers kunnen 
zetten, waardoor de overgang naar de nieuwe huisvesting een stuk eenvoudiger 
is geworden. Waar draait deze nieuwe manier van werken nou eigenlijk om? Het 
hoofddoel is om ons werk te verrichten daar waar het moet en wanneer het nodig is 
in de maatschappij. Dus in dienst van onze inwoners en organisaties.

Wat houdt die nieuwe manier van werken dan in? Waar hebben we afgelopen jaar  
op doorontwikkeld? Het gaat om het flexibel inzetten van talent daar waar nodig,  
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los van taken, teams en afdelingen. Het gaat om het ontwikkelen van dat talent, 
onder meer via de Zeist Academie, waarin we zelf onze mensen opleiden. Het gaat 
om de energie in de organisatie te verbeteren door medewerkers de kans te geven 
klussen op te pakken waar ze hun capaciteiten goed kunnen laten zien. Als bijvangst 
van deze hele ontwikkeling zien we dat we minder expertise van buitenaf hoeven te 
halen, wat weer lagere kosten met zich meebrengt. 
Daarnaast experimenteren we ook met het aangaan van andere arbeidsrelaties, zoals 
de ‘Zeister ondernemende ambtenaar’, en we detacheren steeds meer medewerkers, 
vaak bij andere gemeenten. Ook noemenswaardig is het experiment op uitwisseling 
van expertise zoals de planeconoom van gemeente Utrecht die voor onze gemeente 
werkzaamheden verricht.

Behalve interne ontwikkelingen zien we deze ook in de samenwerking op regionaal 
niveau. Zo is het principebesluit genomen om per 1 januari 2015 toe te treden tot de 
BghU (Belastingsamenwerking Gemeenten Hoogheemraadschap Utrecht). Wanneer 
dit definitief wordt, zullen de medewerkers van onze belastingafdeling per 2015 
overgaan naar de BghU.
Op het gebied van vastgoed is verder onderzoek verricht tot mogelijke samen-
werking in een Regionale Vastgoed Organisatie (RVO) met een aantal deelnemende 
gemeenten. Dit onderzoek wordt vervolgd in 2014.

Tot slot van deze paragraaf willen we benoemen dat duurzaam inkopen belangrijk 
voor ons is, met als één van de speerpunten social return. Hetzelfde geldt voor het 
financiële beheer en risicomanagement.

De medewerkers van de gemeente Zeist 

werken sinds 2 december in het nieuwe 

gemeentehuis. Bijna niemand heeft een 

vaste werkplek. Medewerkers kunnen 

in het gemeentehuis een werkplek 

uitzoeken die past bij het werk dat 

ze op dat moment doen; zij kunnen 

ook thuiswerken, werken bij andere 

organisaties of bij Zeistenaren thuis.
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p Exploitatie-uitkomsten programma College en middelen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo
per product

2012 
realisatie 

2013 
begroting

2013 
begroting

na wijz. (A)

2013  
realisatie  

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Programma College en middelen L 17.440 20.952 21.654 17.919 V 3.735

B 1.351 -1.991 642 1.373 V 731

S -16.089 -22.943 -21.012 -16.546 V 4.466

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Kosten pensioenen voormalig wethouders  € 155.000  V

• Programma Duurzaamheid (1) € 76.000  V

• Uitvoering coalitieakkoord (2) € 86.000  V

• Stelpost risico’s en stelpost onvoorzien (3) € 601.000  V

• Stelpost rentekosten  € 131.000  V

• Stelpost entreeborden  € 127.000  V

• Voorziening dubieuze debiteuren  € 132.000  N

• Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren  € 528.000  V

• Onderhoudskosten en aanpassingen huisvesting (4) € 214.000  V

• Facilitaire kosten huisvesting  € 144.000  V

• Kosten uitvoering personele regelingen (5) € 449.000  V

• ICT  (6) € 1.370.000  V

• Apparaatskosten (7) € 605.000  V

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen (8) € 114.000  V

Saldo programma € 4.468.000  V

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

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (1) € 76.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (2) € 86.000  N

• Weerstandsvermogen (3) € 551.000  N

• Reserve onderhoud kapitaalgoederen (4a) € 108.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (4b) € 106.000  N

• Reserve FLO brandweer (5a) € 59.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / opelidingskosten (5b) € 63.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / PGB personeel (5c) € 154.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / ICT (6) € 1.370.000  N

• Reserve onderwijshuisvesting (7a) € 48.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (7b) € 67.000  N

• Reserve afvalstoffenheffing (7c) € 28.000  N

• Reserve rioolheffing (8) € 8.000  N

• Reserve egalisatiesystematiek / loopbaanontw.wethouders (8) € 31.000  N

Totaal reserveringen € 2.755.00  N

Saldo programma na reserveringen € 1.713.000  V
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Programma 16 
Algemene dekkingsmiddelen

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

hondenbelasting, toeristenbelasting en precario.

p Exploitatie-uitkomsten programma Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo
per product

2012  
realisatie 

2013 
begroting

2013 
begroting

na wijz. (A)

2013  
realisatie  

(B)

2013 
verschil 

(A-B)

Algemene dekkingsmiddelen L 2.848 2.608 2.578 2.589 N 11

B 82.743 80.119 80.177 80.551 V 374

S 79.895 77.511 77.599 77.962 V 363

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

• Financieringskosten  € 1.111.000  N

• Belastingopbrengsten  € 264.000  V

• Gemeentefonds (1) € 1.210.000  V

Saldo programma € 363.000  V

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

via programma 16:

• Reserve egalisatiesystematiek / niet aangew.midd.incidenteel beleid (1) € 91.000  N

• De volgende mutaties op reserves hebben een rechtstreeks effect op het saldo van de 

jaarrekening:    

• Dekkingsreserve investeringen deel 2 (vrijval project het Rond)  € 951.000  V

• Reserve centrale huisvesting / meubilair (vrijval)  € 829.000  V

Totaal reserveringen € 1.689.000  V

Saldo programma na reserveringen € 2.052.000  V
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Paragraaf 3.1
Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing

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

In het jaar 2013 is een aantal specifieke onderwerpen aan de orde geweest, die het 
risicomanagement raken en die al dan niet van invloed zijn geweest op de omvang en 
het verloop van het risicoprofiel.

3.1.2 Wat is in 2013 gerealiseerd?

Verbetering cashflow overzicht
Het ontbreken van voldoende inzicht in de cashflow in het algemeen en in de 
cashflow van de projecten in het bijzonder kan leiden tot ongewenste effecten 
in het voorzien in de financieringsbehoefte. Daarnaast dient de gemeente te 
voldoen aan gestelde normen (kasgeldlimiet en renterisiconorm), waarvan naleving 
onderhevig is aan provinciaal toezicht. Verder zijn we door het Rijk verplicht te gaan 
schatkistbankieren.

Ook in 2013 is gewerkt aan het verder verbeteren van het overzicht op de cashflow, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de treasurymodule van de Bank Nederlandse 
Gemeenten en waarmee het mogelijk is om de diverse gemeentelijke kasstromen in 
beeld te brengen en te volgen en om kasstroomprognoses te maken.

Garant- en borgstellingen
Bij leningen aangegaan door woningbouwcorporaties, sportverenigingen en 
zorginstellingen heeft de gemeente al jaren een zgn. achtervangpositie. Het kan 
daarbij gaan om directe- of indirecte achtervang, of een mengvorm (gedeelde 
borgstelling).
Ten aanzien van leningen van de woningbouwverenigingen gaat het in alle gevallen 
om indirecte achtervang, vanwege tussenkomst van het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw. Bij sportverenigingen is sprake van zowel directe borgstelling 
(100% risico voor de gemeente) als van gedeelde borgstelling (50% risico voor de 
gemeente en 50% risico voor de Stichting Waarborgfonds Sport). Voor de in het 
verleden geborgde leningen van zorginstellingen geldt een directe borgstelling. 
Hier is de gemeente niet de financier, maar heeft zij voor de borgstelling zekerheden 
in de vorm van hypotheek. Tot voor enige jaren was er geen noodzaak om het 
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risicoprofiel bij de garant- en borgstellingen nader onder de loep te nemen. Door 
de gewijzigde financieel economische situatie echter, die ook gevolgen heeft voor 
de vastgoedmarkt en door toekomstige ontwikkelingen bij de desbetreffende 
corporaties, verenigingen en instellingen is het risicoprofiel gewijzigd.
Einde 2013 is de Nota garant- en borgstellingen opgesteld, waarin aanbevelingen 
worden gedaan om meer grip op deze materie te krijgen en beleid te ontwikkelen  
dat is gericht op het verlagen van het risicoprofiel.
Bij besluit van 28 januari 2014 heeft de raad kennis genomen van de Nota en 
ingestemd met de voorgestelde aanbevelingen. Opvolging van deze aanbevelingen 
heeft direct daarna een aanvang genomen en zal in de loop van 2014 verder gestalte 
krijgen.

Decentralisaties
De risico’s rondom de decentralisaties zijn dermate groot, dat speciale aandacht 
daarvoor noodzakelijk is. Om structuur aan te brengen in deze onderwerpen is ervoor 
gekozen om een koppeling te maken tussen de strategische doelen, de kritische 
succesfactoren die daarbij aan de orde zijn en de risico’s die het behalen van succes 
negatief beïnvloeden.
In 2013 is een eerste risicoanalyse gemaakt.
In januari 2014 heeft dit een vervolg gekregen door het houden van een drietal 
workshops met de ambtelijk direct betrokkenen. Daarin zijn de strategische 
doelstellingen geformuleerd en de kritieke succesfactoren vastgesteld. 
Vervolgens zijn de risico’s met een hoge prioriteit daaraan gekoppeld, waardoor wij in 
staat zijn om de meest risicovolle activiteiten te herkennen en beheersmaatregelen te 
nemen om het risicoprofiel te verminderen. 
De doelstelling voor het eerste kwartaal van 2014 is de borging van het 
risicomanagement ten aanzien van de decentralisaties in de organisatie en het 
beheersen van de risico’s. 

Verbonden partijen
Het risicoprofiel ten aanzien van organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk 
en een financieel belang heeft, de zgn. Verbonden partijen, is in de afgelopen 
tijd gestegen. Het risicoprofiel is ook in 2013 onderwerp geweest van actualisatie. 
Daarnaast is in 2013 de nota Verbonden partijen vastgesteld, waarin is ingezet op 
maatregelen die moeten leiden tot meer grip op de Verbonden partijen. Dit heeft  
een vervolg gekregen in ontwikkeling van een instrumentarium dat daaraan bijdraagt 
en waarvan de afronding is voorzien voor het begin van 2014. Dit zal uiteindelijk 
een gunstige invloed moeten hebben op het risicoprofiel van de gemeente in het 
algemeen en van de Verbonden partijen in het bijzonder. 

3.1.3 Risicopositie

Actualisatie risico’s
De actualisatie van het risicoprofiel is een regulier jaarlijks proces, waarbij samen 
met de verantwoordelijken voor de risico’s wordt gekeken naar de bestaande, reeds 
geïnventariseerde risico’s en naar nieuwe risico’s en de beheersmaatregelen.
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De tien belangrijkste risico’s (risico’s die het meest van invloed zijn op het 

weerstandsvermogen) zijn:

10 belangrijkste risico’s

Risico Financieel gevolg Invloed

Ambitieniveau van de gemeente t.a.v. door het Rijk overge-
hevelde taken op het gebied van de decentralisaties loopt 
niet in de pas met het budget dat daarvoor van het Rijk 
overkomt.

max.€ 3.500.000 11,20%

Er is onvoldoende budget om in het kader van consolidatie 
van de groene uitstraling van Zeist bomen te vervangen 
die als gevolg van teruglopende kwaliteit en ouderdom aan 
vervanging toe zijn.

max.€ 2.250.000 9,28%

Geconsolideerd risico Mastergrex Hart van de Heuvelrug max.€ 2.697.459 8,06%

In het geschil rond het economisch claimrecht m.b.t. de 
onderwijsgebouwen van Zonnehuizen Veldheim - Stenia 
bestaat de kans, dat moet worden gezocht naar een 
vervangende locatie en een bouwopgave voor onderwijs-
gebouwen. 

max.€ 5.500.000 7,57%

Geconsolideerd risico project Drieluik Den Dolder max.€ 2.608.032 6,55%

De grondexploitatie Kerckebosch levert onvoldoende re-
sultaat voor bekostiging van de brede school en het sociaal 
programma.

max.€ 2.200.000 5,06%

Huuropbrengst van Het Slot kan (na 2015) niet worden 
gerealiseerd.

max.€ 1.500.000 4,78%

Geconsolideerd risico grondexploitatie Beukbergen max.€    811.008 4,50%

Toenemend beroep door de samenleving op de gemeente 
vanwege de slechtere economische omstandigheden.

max.€ 1.000.000 4,11%

Rechter stelt Vitens in het gelijk v.w.b. intrekking van de 
Concessieuitkering.

max.€ 1.184.000 2,71%

Benodigde weerstandscapaciteit
De in beeld gebrachte risico’s vertegenwoordigen een totale waarde van ca. € 45 
mln. De omvang van de strategische risico’s bedraagt ca. € 23 mln en die van de 
operationele risico’s ca. € 22 mln. Op basis van de totaal in beeld gebrachte risico’s is 
een risicosimulatie uitgevoerd. 
De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag 
ad. € 45 mln. ongewenst is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun 
maximale omvang optreden. 
De uitkomst van deze simulatie is, dat met een waarschijnlijkheid van 90% gesteld 
kan worden dat het te reserveren bedrag € 14.522.458 moet bedragen.

3.1.4 Verloop van de risico’s in 2013
De navolgende tabellen bieden inzicht in het verloop van de risico’s in de periode van 
1 januari 2013 tot 1 januari 2014. Deze risico’s zijn ingedeeld naar de financiële impact 
en naar de kans van optreden. De voor de gemeente belangrijkste risico’s bevinden 
zich in de categorie financieel boven de € 1,5 mln. en een hoog kans percentage 
(meer dan 70%) dat het risico optreedt.
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Verdeling risico’s per 1 januari 2013

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

x > € 1.500.000  6 2 1 2  1

€ 750.000 < x < € 1.500.000 7   4 1 2

€ 300.000 < x < € 750.000 17 3 3 4 6 1

€ 75.000 < x < € 300.000 35 13 5 11 3 3

x < € 75.000 51 13 17 7 5 9

Geen financiële gevolgen 66 39 15 5 3 4

Totaal 182       

Verdeling risico’s per 1 januari 2014

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

x > € 1.500.000 7 2 1 2  2

€ 750.000 < x < € 1.500.000 5   2 2 1

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

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

x < € 75.000 42 12  15 5 5 5

Geen financiële gevolgen 78 49  17 6 3 3

Totaal 181       

In absolute zin is het aantal risico’s nagenoeg gelijk gebleven. Er is sprake van 
afname van risico’s in de categorieën vanaf de categorie kleiner dan € 75.000 t/m de 
categorie € 750.000 tot € 1.500.000 en binnen diezelfde categorieën – over het geheel 
genomen - een verschuiving naar de lagere kans percentages. Daarnaast is het aantal 
risico’s zonder financiële gevolgen (dat zijn in de meeste gevallen de risico’s waarvoor 
afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen) toegenomen.
De conclusie die hieruit kan worden getrokken is, dat er meer grip op risico’s is 
ontstaan, dat het risicomanagement vruchten afwerpt.

Ter vergelijk: Aan het begin van 2013 (ratio 0,81) bedroeg de – na simulatie – 
berekende benodigde weerstandscapaciteit € 16.747.344; per 31 december 2013 is de 
benodigde weerstandscapaciteit 
€ 14.522.458.

Risico’s die het verloop van de ratio tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014 hebben 
bepaald zijn onder andere:

Stijgers
• Opwaardering van het risicoprofiel t.a.v. de decentralisaties door het meer bekend 

worden van budgetinformatie;
• Opvoering van het risico m.b.t. de consolidatie van de groene uitstraling 

(vervanging bomen);
• Opvoering van het risico m.b.t. het geschil over het economisch claimrecht 

onderwijsgebouwen (Veldheim/Stenia).
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Dalers
• Verlaging van het risicoprofiel t.a.v. de mastergrex Hart van de Heuvelrug;
• Afvoering risico t.a.v. de grondexploitatie Het Rond (nieuwbouw gemeentehuis) 

i.v.m. realisatie;
• Verlaging van het risicoprofiel van de Torteltuin, vanwege verlaging van de 

opbrengstverplichting (Voorjaarsnota 2013).

3.1.5 Beschikbare weerstandscapaciteit
Voor 2013 was de beschikbare weerstandscapaciteit € 14.738.091. In onderstaande 
tabel is dit nader gespecificeerd.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Omschrijving Structureel Incidenteel

Stelpost risico’s €   203.773

Post onvoorzien €   151.052

Totaal €   354.825

Structureel (€ 354.825) x factor 2,5 €         887.063

Reserve Weerstandsvermogen €   13.851.028

Totaal € 14.738.091

3.1.6 Beoordeling van het weerstandvermogen
Om te beoordelen of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is, dient 
de relatie te worden gelegd tussen de uit de simulatie berekende benodigde 
weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van deze 
beoordeling vormt het weerstandsvermogen en wordt uitgerukt in een ratio.
Op het moment dat deze jaarrekening is opgemaakt is de ratio:
 
Beschikbare weerstandscapaciteit  €   14.738.091
Benodigde weerstandscapaciteit     = €   14.522.458  =  1,01

Aan het begin van 2013 bedroeg de ratio van het weerstandsvermogen 0,81 
(gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2012). Door het verloop van de risico’s in 
2013 is de ratio per 31 december 2013 gestegen tot 1,01.

Conclusie: Deze ratio ligt in lijn met de door het Ministerie van BZK gehanteerde norm 
van 1,0 tot 1,5, terwijl de streefnorm uit het coalitieakkoord i.c. 0,80 ruimschoots is 
behaald.
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Paragraaf 3.2. 
Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

3.2.2 Belang voor de Raad
De totale omvang van de boekwaarde per 31 december 2013 van de in bedrijf 
zijnde geactiveerde materiële activa (exclusief gronden en terreinen binnen 
grondexploitaties) bedraagt circa € 121,1 mln. De onderverdeling daarvan is als volgt.

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

Aanschafwaarde Economisch nut Maatschappelijk nut

Bedrijfsgebouwen, woonruimten en terreinen 86,1 0,02

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 8,8 0,95

Vervoermiddelen, machines, installaties e.d. 8,0 0,1

Overige materiële activa 17,2 0

Totaal aanschafwaarde materiële activa 120,1 1,1

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

3.2.3 Budgettaire consequenties
De flexibiliteit in het vereiste budget voor onderhoud is beperkt, omdat onderhoud 
vroeg of laat altijd moet worden gepleegd en achterstallig onderhoud over de tijd 
bezien vaak meer kost dan ‘gewoon’ onderhoud omdat dan de verwachte levensduur 
in het geding komt. Wel is het budget afhankelijk van het gekozen kwaliteitsniveau 
van het onderhoud. 

3.2.4 Beheervisies en -plannen
Het beheer is gebaseerd op een beheervisie. Daarin zijn de door de Raad vastgestelde 
beleidsdoelstellingen voor de kapitaalgoederen geformuleerd en worden de 
benodigde middelen ter beschikking gesteld. Er kunnen afspraken gemaakt worden 
over onder andere de gewenste effecten (outcome) van het beheer, de beoogde 
gebruikskwaliteit van de kapitaalgoederen, de werkwijze van de beheerorganisatie, 



101

inhoud

Jaarrekening 2013 gemeente Zeist   p   Onderhoud kapitaalgoederen

(de omvang van) het budget en de manier van verantwoording. Een voorbeeld van 
een dergelijke beheervisie is het IBOR-rapport.

In de beheerplannen, die zijn afgeleid van de beheervisie, wordt door het 
College vastgesteld hoe het beleid gerealiseerd kan worden via het beheer van 
kapitaalgoederen. Hierbij gaat het onder meer om de vertaling naar kwaliteit 
van producten en maatregelen, het bepalen van aankopen en investeringen en 
bijbehorende kosten, de verwerking van het budget in de begrotingscyclus en de 
meting van de kwaliteit en de effecten. Een voorbeeld van een beheerplan in onze 
gemeente is het meerjarenonderhoudsplan van de gemeentelijke gebouwen. 

Het beheer omvat de hele levenscyclus van een kapitaalgoed. Die levenscyclus 
bestaat uit het continue (dagelijkse) proces van in stand houden, namelijk het gebruik 
afgewisseld door onderhoud en daarnaast het periodieke proces van inrichting en 
herinrichting. Tot herinrichting kan worden overgegaan als uit de evaluatie van het 
instandhoudingproces blijkt dat normaal onderhoud niet volstaat, bijvoorbeeld door 
gewijzigde gebruikseisen. 
De beheerplannen beperken zich tot het proces van in stand houden en zijn dus in 
feite synoniem aan onderhoudsplannen.

3.2.4.1  Gebouwen
De gemeente heeft een vastgoedportefeuille van gemeentelijke accommodaties, 
sportgebouwen, begraafplaatsen en zwembad in beheer en bezit. Bij de vast-
stelling van de beheerplannen is bepaald dat de gemeente planmatig beheert 
en onderhoudt. Dit om de kwaliteit van de bouwkundige voorzieningen en de 
technische installaties blijvend te laten voldoen aan de gestelde eisen.

Actualisering onderhoudsplannen
De meerjarenonderhoudsplannen van de gemeentelijke accommodaties dienen om 
de 4 jaar te worden geactualiseerd. In 2013 zijn de onderhoudsplannen goedgekeurd 
en vastgesteld. 

Financiële consequenties en vertaling in begroting
De financiële vertaling van de onderhoudsplannen is vastgelegd in een tienjarig 
meerjarenonderhoudsplan. Uitgangspunt is geweest dat de actualisatie past binnen 
de hiervoor beschikbare middelen.

Duurzaamheid
Begin 2014 zijn verdere maatregelen gericht op verbetering van de duurzaamheid 
van de gemeentelijke sportaccommodaties in gang gezet. Begonnen is met het 
verduurzamen van alle gymzalen in Zeist. 
Bij de Voorjaarsnota 2013 is een motie ingediend waarin geld beschikbaar is gesteld 
om nadere stappen te zetten in het verder verduurzamen van het overig gemeentelijk 
onroerend goed bezit om zo de gestelde doelen in het programma Duurzaamheid te 
realiseren.



102

inhoud

Jaarrekening 2013 gemeente Zeist   p   Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Overzicht vastgoed portefeuille

Sportfaciliteiten

Gymzalen 4.961 m² 10 zalen

Sporthallen (incl. De Koppeling) 9.879 m²   3 hallen

Zwembad 5.593 m² 1 gebouw

Kleedgebouwen 1.803 m² 11 kleedgebouwen

Overige gebouwen

Bijzonder Onderwijs Tobiasschool 800 m²   1 gebouwen

Mfa De Clomp 1.521 m²   1 gebouw

Parkeergarages 53.375 m² 10 garages

Gemeentelijke huisvesting Gemeentehuis 10.900 m²   3 gebouwen

Gemeentewerf 4.040 m² 4 gebouwen

Bergingen Beukbergenplein 1.200 m² 60 bergingen

Het Slot 3.964 m²   1 gebouw

Begraafplaatsen 1.492 m² 9 gebouwen

Plantsoenonderkomens 229 m² 6 onderkomens

Woonwagens 1.260 m² 21 wagens

Diverse overige gebouwen 29.250 m² 33 gebouwen

Totaal 130.267 m² 161 objecten

3.2.4.2  Eigendommen in de openbare ruimte
Ook voor de eigendommen in de openbare ruimte kan het onderscheid tussen beleid 
en beheer gemaakt worden. 
Onder beleid beheerplannen wordt verstaan: het door de Raad vastleggen van 
de beleidsdoelstellingen (beoogd effect en te realiseren kwaliteitsniveau) in een 
beheervisie voor de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en het beschikbaar 
stellen van het hieruit voortvloeiende noodzakelijke budget.
Onder beheer wordt verstaan: het door het College vastleggen in beheerplannen 
(vertaling kwaliteitsniveau naar uit te voeren onderhoud en noodzakelijke 
vervangingen, meten kwaliteit) van de wijze waarop het beleid gerealiseerd wordt. 

Voor het beleid is in het bijzonder het door de Raad in mei 2001 vastgesteld plan 
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) van belang. Daarin is per gebied een eigen 
kwaliteitsambitie geformuleerd voor de groenvoorzieningen en de buitenruimte. 
Concreet betreft dit de wegen, groenvoorzieningen, straatreiniging, straatmeubilair, 
openbare verlichting en (civiele) kunstwerken. Op basis van dit rapport heeft De 
Raad gekozen voor het kwaliteitsniveau ‘gewogen basis’ en hiervoor de benodigde 
middelen beschikbaar gesteld.
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De voorlopige planning voor de belangrijkste beleids- en beheerplannen van de 
eigendommen in de openbare ruimte (BOR -grijs) is als volgt:

Plan Beleidsplan / beheerplan Planning

Wegen Beleidsplan 2014

Riolering BRP (basis RioleringsPlan) 2014

Riolering  VGRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) 2015

Openbare Verlichting Beleidsplan en/of beheerplan 2014/2015

Straatmeubilair  Beheerplan 2014

Civ. Kunstwerken Beheerplan Eind 2014, 2015

Waterlopen Beheerplan 2014

Speelvoorzieningen Beleidsplan/notitie 2014

3.2.5  Beschrijving per soort kapitaalgoed

Wegen
Het wegenstelsel omvat circa 245 km weg.
Het wegenplan wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de jaarlijkse inspecties van 
de wegen. In 2012 is door een externe adviseur een nieuwe doorrekening van het 
gemeentelijke areaal gedaan. Hierbij is inzichtelijk geworden wat de knelpunten zijn 
op basis van het huidige beleid, waarbij alleen wordt vervangen als de voorziening 
technisch is afgeschreven. Deze aangepaste versie met de consequentie wordt in 
2014 aan de Raad voorgelegd. 

Riolering
Het Zeister stelsel omvat circa 280 km riolering. 
In 2007 is het gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. Het gemeentelijk rioleringsplan 
loopt tot 2014, daarom is in 2012 begonnen met de actualisatie.

Groen
De gemeente bezit ongeveer 40.000 bomen en circa 300 ha groen.
Het Groenstructuurplan is in september 2011 vastgesteld en in 2013 is interactief 
gestart met het opstellen van een kader voor het bomenbeheer. In november 2013 
heeft de raad besloten om de huidige bomenstructuur in stand te houden. Dit 
scenario wordt in 2014 verder uitgewerkt. 

Verlichting
De gemeente bezit ongeveer 10.000 lichtpunten.
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Paragraaf 3.3 
Financiering

De uitvoering van de financieringsfunctie binnen de gemeente Zeist is gebonden 
aan wettelijke regels, met name de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) 
en is verder vastgelegd in het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut. De 
financieringsfunctie staat alleen in dienst van het uitvoeren van de publieke taak.

3.3.1 Uitzetten en aantrekken van gelden
De gemeente heeft in 2013 verschillende malen geld uitgezet op haar Streekrekening 
bij de Rabobank. Het gaat dan om tijdelijk overtollige middelen. Daarnaast heeft 
de gemeente werkkapitaal verstrekt aan de WOM Kerckebosch, in het kader van de 
publieke taak die de WOM uitvoert.
De gemeente heeft begin 2013 één lening aangetrokken van € 30 mln. met 
een looptijd van 20 jaar tegen een rentepercentage van 2,74%. Deze lening is 
aangetrokken op basis van een inschatting van de liquiditeitsbehoefte. In 2013 bleek 
de uitvoering van een aantal kapitaaluitgaven trager te verlopen dan ingeschat, 
waardoor er gedurende het hele jaar een financieringsoverschot is geweest.
Andere overwegingen om de genoemde lening begin 2013 aan te trekken, waren 
dat het aantrekken van één grote lening gunstiger werkt dan verschillende kleinere 
leningen gedurende het jaar. Bovendien gaf de relatief gunstige rentestand 
aanleiding om het aantrekken van een lening niet langer uit te stellen.

3.3.2 Uitgezette gelden via hypotheken en startersleningen
Binnen de uitgezette hypotheken is het betaalgedrag nog steeds goed. Op de 
maandelijkse termijnen zijn slechts incidenteel achterstanden, die meestal na 
herinnering vlot worden ingelopen. Daar waar het moeizamer gaat, wordt via 
intensief contact getracht de betaling vlot te trekken. Op 31 december 2013 was 
er nergens sprake van een achterstand van meer dan twee termijnen. In de loop 
van 2013 is één woning verkocht, waarbij een restschuld overbleef. Hiervoor is een 
betalingsregeling getroffen. Voorts is er een betalingsovereenkomst inzake een 
schuld die gebaseerd was op een hypotheeklening. Op beide betalingsregelingen 
wordt maandelijks terugbetaald.

In 2013 zijn startersleningen voor inwoners van Zeist verstrekt. Het betreft de 
uitvoering van de bestaande regeling via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVn) en binnen het door de Raad daarvoor beschikbare 
budget.
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3.3.3 Financieringsstructuur
De financieringsstructuur op balansdatum geeft het volgende beeld.

Financiering van de investeringen

Investeringen Per 31-12-2012 Per 31-12-2013

Boekwaarde investeringen (minus voorzieningen) 96.894.000 119.877.000

Boekwaarde verstrekte leningen en kapitaal 59.972.000 57.109.000

Totaal investeringen 156.866.000 176.986.000

Financieringsmiddelen

Vaste leningen 33.692.000 58.114.000

Interne financiering (reserves) 114.733.000 120.494.000

Totaal vaste financiering 148.425.000 178.608.000

Te financieren / overschot -8.441.000 1.622.000

Via kort geld tot de kasgeldlimiet (8,5% van het lastentotaal)4 13.790.000 15.642.000

3.3.4 Wettelijke normen
Uit de onderstaande tabellen blijkt dat de gemeente Zeist in 2013 binnen de 
wettelijke normen van de kasgeldlimiet (kortlopend) en de renterisiconorm 
(langlopend) is gebleven.

Verloop kasgeldleningen 2013 Mutaties Gecumuleerde stand

Stand per 31-12-2012 Lening Achmea (vlg.Jaarrekening 2012)  0 10.000.000

11-03-2013  Aflossing Achmea Hypotheekbank -10.000.000 0

Stand per 31-12-2013 0

De kasgeldlimiet over 2013 is berekend op € 15.642.000 (zie tabel financiering van de 
investeringen). De totale kasgeldleningen hadden in 2013 een maximale omvang van 
€ 10 mln. (van 1 januari tot 11 maart).

Per 31-12-2012 Per 31-12-2013

Renteherziening op vaste schuld  0 0

Betaalde verplichte aflossingen 5.193.100 5.577.900

Rente risico op de vaste schuld 5.193.100 5.577.900

Renterisiconorm 32.446.259 36.098.477

Ruimte onder de renterisiconorm 27.253.159 30.520.577

Berekening renterisiconorm

Stand lastentotaal 162.231.293 180.492.384

Bij min. regeling vastgesteld percentage 20% 20%

Renterisiconorm 32.446.259 36.098.477

4 Dit is gelijk aan het begrotingstotaal vermeerderd met totaal van de uitgaven van de grondexploitaties.
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3.3.5 Ontwikkelingen binnen de gemeente
De inleencapaciteit van een gemeente is beperkt door wettelijke grenzen. Door 
een stapeling van projecten en investeringen kan het gebeuren dat in enig jaar de 
normen gaan knellen. Om hier beter grip op te krijgen wordt vanaf 2012 aan de 
(meerjarige) liquiditeitsprognose extra aandacht gegeven, mede naar aanleiding van 
de projectenscan, waaruit bleek dat de uitgaven in de tijd erg kunnen stapelen. Deze 
intensievere werkwijze rond de liquiditeitsprognose wordt voortgezet. 
De ruimte onder de renterisiconorm is in ieder geval nog ruim voldoende.

3.3.6 Landelijke ontwikkelingen
In december 2013 is de wet HOF (Houdbaarheid OverheidsFinanciën) en de wet 
Schatkistbankieren (wijziging wet Fido) in werking getreden. 
Met de Wet HOF is per jaar een macroplafond gaan gelden voor het EMU-tekort 
van alle gemeenten samen. De hoogte van het macroplafond dat met de Wet 
HOF geldt, wordt jaarlijks op basis van bestuurlijk overleg vastgesteld. Het netto-
financieringssaldo van alle gemeenten bij elkaar mag in een jaar niet boven dit 
plafond uitkomen.

De Wet schatkistbankieren verplicht gemeenten om hun overtollige 
financieringsmiddelen boven een bepaalde marge voor het normale betalingsverkeer, 
onder te brengen bij het Rijk.
Deze marge bedraagt voor Zeist 0,75% van het begrotingstotaal. Dit komt voor 
2014 neer op ruim € 1,1 mln. Sinds 16 december 2013 wordt op deze wijze gewerkt, 
wat o.m. betekent dat geen gelden meer worden gestald op de Streekrekening bij 
de Rabobank, maar in plaats daarvan bij het Agentschap van het Ministerie van 
Financiën.

3.3.7 Garantstellingen
Het verstrekken van (nieuwe) garantstellingen gebeurt op basis van het door de 
Raad vastgestelde beleid. In 2013 zijn 2 garanties verstrekt, in beide gevallen via het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan een woningbouwcorporatie.
De garanties zijn opgenomen onder de Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
In het kader van eerder afgegeven garanties is er geen beroep op de gemeente 
gedaan om een van deze garanties ook werkelijk gestand te doen. Het risico dat de 
gemeente loopt rond verstrekte garanties, is regulier onderdeel van de risicoscan. 
Er zijn geen aanwijzingen om de garantieverplichtingen anders te waarderen 
dan voorgaande jaren. De waarborgfondsen bieden voor het merendeel van de 
leningen een belangrijke eerste borgstelling. Daarnaast is er sprake van een goed 
aflossingsregime.
Gelet op de totale omvang van de garantstellingen (ruim € 306 mln.) en de huidige 
economische situatie is er door de gemeenteraad begin 2014 de nota garant- en 
borgstellingen (14RV0005) vastgesteld. Door de veranderende omstandigheden 
op de vastgoedmarkt, het huidig financieel economisch gesternte en de komende 
ontwikkelingen bij de instellingen en bij de gemeente, is het risicoprofiel van de 
geborgde organisaties, instellingen en de gemeente veranderd. In de nota worden 
aanbevelingen gedaan om het vastgestelde beleid uit 2011 (11RAAD0020) en de 
werkwijze structureel aan te passen.

http://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief_2014_lopend_jaar/14RV0005_Nota_Garant_en_borgstelling/14RV0005_rv_Nota_Garant_en_borgstellingen
https://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2011/11RAAD0020_Kaderstelling_gemeentegarantie/11RAAD0020_rv_Kaderstelling_gemeentegarantie
https://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2011/11RAAD0020_Kaderstelling_gemeentegarantie/11RAAD0020_rv_Kaderstelling_gemeentegarantie
http://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief_2014_lopend_jaar/14RV0005_Nota_Garant_en_borgstelling/14RV0005_rv_Nota_Garant_en_borgstellingen
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Paragraaf 3.4. 
Bedrijfsvoering

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

De personele gegevens zijn hieronder opgenomen.

Tabel 1 - Formatie, bezetting en vacatureruimte en aantal medewerkers in dienst van de gemeente, ultimo 2013

formatie in fte’s bezetting in fte’s

Totaal 2009 384,54 368,61

Totaal 2010 356,98 346,31

Totaal 2011 360,70 347,22

Totaal 2012 357,91 355,59

Totaal 2013 357,32 347,01
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Tabel 2 - In- en uitstroom van medewerkers in 2013 naar aanstellingsdatum (kwartaal)

instroom uitstroom

1e kwartaal 4 6

2e kwartaal 7 7

3e kwartaal 4 7

4e kwartaal 3 3

Totaal 18 23
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Tabel 3 - uitstroom van medewerkers in 2013 naar motief

Reden vertrek Aantallen

FPU 7

eigen verzoek 13

niet eigen verzoek 2

overlijden 1

Totaal 23

FPU

eigen verzoek

niet eigen verzoek

overlijden
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p Personele kengetallen

Tabel 4 - werknemers naar geslacht en leeftijd (ultimo 2013 en 2012)

vrouwen 2013 vrouwen 2012 mannen 2013 mannen 2012 totaal 2013 totaal 2012

Leeftijd

t/m 24 5 6 1 1 6 7

25 t/m 29 16 15 9 10 25 25

30 t/m 34 18 19 12 15 30 34

35 t/m 39 17 23 14 16 31 39

40 t/m 44 23 27 27 22 50 49

45 t/m 49 36 30 29 34 65 64

50 t/m 54 27 30 32 34 59 64

55 t/m 59 24 21 31 33 55 54

60 + 18 20 54 49 72 69

Totaal 184 191 209 214 393 405
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Tabel 5  -  de ontwikkeling van het percentage ziekteverzuim (excl. zwangerschap))

Jaar Percentage

2008 5,3%

2009 6,2%

2010 4,9%

2011 5,2%

2012 4,7%

2013 5,1%

Verzuimpercentage inclusief zwangerschap 2013   5,8%
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Paragraaf 3.5
Verbonden partijen

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

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

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

Voor dat overzicht verwijzen wij hier naar de paragraaf in de begroting 2013. 
Overigens zal worden gekeken of in de toekomst kan worden overgaan op de 
opstelling van een vierjaarlijkse nota omtrent de verbonden partijen. In de 
jaarrekening kan dan, zoals dat nu ook hierna is gebeurd, worden ingegaan op de in 
het afgelopen jaar opgetreden bijzonderheden per verbonden partij.

3.5.2 Financieel belang
In totaal wordt aan de gemeenschappelijke regelingen (in ruime zin) door de gemeente 
Zeist jaarlijks een bedrag in de orde van grootte van ruim € 22 mln. betaald in de vorm 
van inwonerbijdragen of voor verleende producten of diensten. In het najaar van 2011 
zijn in samenspraak met de risicomanager van de gemeente, de accountmanagers en 
de ambtelijke ‘eigenaren’ alle risico’s m.b.t. de verbonden partijen geïnventariseerd 
en opgenomen in het risicomanagementsysteem NARIS opgenomen. Sinds 2012 is dit 
risicomanagementsysteem regulier gebruikt en ge-updatet.

3.5.3 Grip op verbonden partijen
Grip op verbonden partijen is zowel voor de individuele bestuurders als de colleges 

https://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2012/12RAAD0082_Vaststelling_Begroting_2013/12RAAD0082_Begroting_Boek_2
https://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2012/12RAAD0082_Vaststelling_Begroting_2013/12RAAD0082_Begroting_Boek_2
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en de gemeenteraden een steeds terugkerend issue. We hebben te maken met 
het spanningsveld tussen enerzijds de taken op afstand zetten en daarmee ook 
zeggenschap inleveren en anderzijds de behoefte te houden aan grip op de realisatie 
van de eigen doelen.

Voorgaande jaren zijn meerdere stappen gezet in het versterken van de grip:
• Sinds 2009 klantrol en eigenaarsrol ambtelijk gescheiden
• Sinds 2012 neemt Zeist de eigenaarsrol waar t.b.v. alle deelnemende gemeenten 

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

Financiën en Bedrijfsvoering van het Algemeen Bestuur van de GGD
• In 2012 hebben alle ambtelijke accountmanagers en eigenaren een leergang 

ketenregie gevolgd
• In 2012 is een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar succes- en faalfactoren bij de 

regionale samenwerking.

In 2013 heeft dit een vervolg gekregen met het opstellen en vaststellen van een nota 
Verbonden Partijen. Hierin wordt ingezet op de volgende aspecten:
1. Rolscheiding tussen klant en eigenaar
2. Kaderstellende en controlerende rol

 - P&C-instrumentarium
 - Beleidsvorming
 - Informatievoorziening

3. Samenwerken met andere deelnemende gemeenten op de eigenaarsrol
4. Elke raadsperiode één of meerdere verbonden partij(en) evalueren
5. Verdergaande dualisering van de besturen 
6. Nieuwe samenwerking vooraf onderzoeken
In het najaar is hierop aanvullend een notitie geschreven hoe deze principes ook van 
toepassing zijn op andere samenwerkingen dan de verbonden partijen, zoals ze in 
het BBV zijn gedefinieerd.

In vervolg op het afstudeeronderzoek in 2012 zijn als stage-opdracht analyses 
uitgevoerd en concrete instrumenten ontwikkeld die bijdragen aan meer grip op 
verbonden partijen. Deze stage wordt begin 2014 afgerond.

3.5.4 Gemeenschappelijke Regelingen
Eind 2009 hebben de Utrechtse gemeenten gezamenlijk aan al hun 
gemeenschappelijke regelingen gevraagd per 2011 5% te bezuinigen. Bij een aantal 
van deze regelingen heeft het wat langer geduurd dan bij andere, maar sinds 2013 
zijn deze bezuinigingen overal structureel doorgevoerd.

Bestuur Regio Utrecht (BRU)
Inhoudelijk heeft de BRU o.a. de concessie voor de regiotaxi opnieuw aanbesteed. De 
concessie voor het openbaar vervoer is per december overgegaan naar QBUzz. Ook 
zijn belangrijke besluiten genomen voor de aanleg van de trambaan naar de Uithof 
en de uitbreiding van de tramremise.
Om de kwaliteit van de sturing op de grote projecten te versterken is het trambedrijf 
intern verzelfstandigd.
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Verder stond ook 2013 in het teken van de kabinetsplannen om de WGR+ op te 
heffen. De deelnemende gemeenten zijn samen met Woerden een vervolg op de 
samenwerking aan het verkennen. Deze nieuwe samenwerking heeft als werktitel de 
U10 (10 Utrechtse gemeenten) meegekregen. BRU ondersteunt dit proces tijdelijk en 
initieel door voor de vrijwillige taken de beoogde werkwijze van de U10 te hanteren.
In december is de BRU verhuisd van de Maliebaan naar het Provinciehuis.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
De gemeenten hebben gezamenlijk een koers ingezet die moet leiden tot een 
benutting van de kansen die voortkomen uit de regionalisering van de fysieke 
veiligheid. Door een wijziging van de Wet op de veiligheidsregio’s heeft de 
wetgever dit proces versterkt. Na deze wijziging is de verantwoordelijkheid voor de 
brandweerzorg bij de VRU belegd, waarmee op dit gebied geen sprake meer is van 
verlengd bestuur maar van collectief bestuur.
Ook in de organisatie van de crisisbeheersing zijn door de gemeenten samen met de 
VRU stappen gezet. De ervaringen hebben geleid tot een vereenvoudiging van de 
structuur onder gelijktijdige versterking van de kwaliteit van de crisisbeheersing. Zo 
zijn de sleutelposities hierin regionaal georganiseerd op basis van hard piket. Iedere 
gemeente en de VRU hebben hieraan naar rato bijgedragen. 
Om tot een goede regionalisering te komen is het nodig de blik van lokaal te 
verbreden naar regionaal. Daartoe zijn nog een aantal grote projecten opgestart:
• Een regionaal universele financieringsstructuur;
• Een gemeentegrensoverschrijdende dekking voor brandweerzorg;
• Een regionaal vastgoed beheer.
Een eerste besluitvorming binnen het algemeen bestuur van de VRU hierover wordt 
in het begin van 2014 verwacht, de afzonderlijke raden worden daarna geconsulteerd 
opdat zij hun mening kenbaar kunnen maken.
De gemeenten dragen tot het moment van deze voorgenomen wijzigingen bij aan 
de VRU op basis van de meest recente dienstverlenings overeenkomst, formeel 
heeft deze na de wetswijziging geen basis meer. Ook betalen de gemeenten de 
gebouwgebonden kosten van de brandweerkazerne en de post Den Dolder tot het 
moment dit regionaal anders is geregeld. 

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
Het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied heeft haar 
taken in 2013 op minimaal niveau uitgevoerd. Dit vanwege de krappe begroting 
waarmee ze haar werkzaamheden dient te financieren. 
De vier Utrechtse Recreatieschappen zijn in 2010 het traject Toekomst 
Recreatieschappen gestart. Verschillende gemeenten hebben aangegeven te willen 
uittreden uit Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied. 
Vanwege het afkalvend draagvlak en de bereidheid tot deelname en de problemen 
die daaruit voortvloeien rond het sluitend houden van de exploitatie, is de gemeente 
Zeist voorstander tot opheffing. Voor mogelijke nieuwe vormen van samenwerking, 
wordt het huidige budget voor de samenwerking in onze begroting ad €120.000 
aangehouden. In het voorjaar 2013 is de raad betrokken op het proces rond de 
Toekomst Recreatie(schappen) in Utrecht. De stuurgroep heeft de Koersnotitie 
Toekomst Recreatieschappen vastgesteld. Dit document bevat de nieuwe lijn voor de 
inrichting van de recreatietaak in onze provincie en een uitvoeringsprogramma om in 
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3 jaren (2013 t.e.m. 2015) vorm te geven aan de transitie van deze nieuwe lijn. Een van 
de punten wordt hieronder beschreven. 
• Voor het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied wordt 

geadviseerd de regeling op te heffen. 
De stuurgroep adviseert om tot een ordelijke en snelle liquidatie te komen. De 
stuurgroep adviseert voor wat betreft regionale terreinen en routestructuren 
tijdens het liquidatietraject duurzame financiële afspraken te maken en per terrein 
en voor de routestructuren een kostenverdeling te maken. Daarnaast wordt 
geadviseerd voor de terreinen het eigendom en verantwoordelijkheid terug te 
leggen bij de desbetreffende landgoedeigenaar, gemeente(n) of in een mini-
economie. De stuurgroep adviseert om voor Henschotermeer provincie Utrecht de 
verantwoordelijke bestuurlijke rol te laten spelen en de gebiedscommissie Utrechtse 
Heuvelrug en Vallei trekker te laten zijn in de afspraken met het landgoed Den Treek 
en te komen tot een mini-economie (eigenaar Henschotermeer). Het algemeen 
bestuur van recreatieschap UHVK heeft besloten om het proces tot opheffing van het 
schap in gang te zetten en hiervoor een stappenplan vastgesteld. De uitvoering tot 
opheffing is gestart. De gemeenteraad wordt hierop betrokken. Volgens het zwartste 
scenario kost de opheffing in het totaal circa 7 mln euro. De gemeente Zeist zal dan 
voor ongeveer 10% in de kosten moeten bijdragen. Maar binnen het liquidatieproces 
wordt gestuurd op de mogelijkheden de omvang van de uiteindelijke kosten zoveel 
mogelijk te beperken.

Omgevingsdienst Regio Utrecht / Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht:
In de begroting 2013 is voor 2013 de ontwikkeling en oprichting van een RUD 
voorzien. De intentie was dat de ODrU hiervoor de romp zou vormen. Gestreefd 
wordt naar een provinciebrede RUD. Gemeld is dat alle zeilen moeten worden 
bijgezet om dat te realiseren. Als risico’s zijn de volgende punten benoemd:
• De vorming van de RUD (in relatie tot de net gerealiseerde fusie ODrU en inzet 

capaciteit voor uitbouwen tot RUD) 
• De onderhandelingen met de gemeenten over de nieuwe 

dienstverleningsovereenkomsten en urenafname binnen ODrU.
• De acquisitiedoelstelling van 35% van de omzet voor het sluitend houden/krijgen 

van de begroting.

Feitelijke situatie c.q. ontwikkelingen 2013:
Begin 2013 bleek dat de gemelde risico’s zich in de 2e helft van 2012 daadwerkelijk 
ook al manifesteerden. Er bleek over 2012 een tekort te zijn ontstaan. Dit tekort is in 
het derde kwartaal 2013 bestuurlijk vastgesteld op € 705.013. Voor Zeist betrof het 
aandeel daarin een bedrag van € 139.069,10. 
Dit tekort is veroorzaakt door gemaakte kosten voor de vorming van de RUD 
en (in mindere mate) achterblijvende acquisitie. De kosten voor de vorming 
van de RUD dacht de directie van ODrU te kunnen dekken met de bijdragen 
in het gemeentefonds voor de vorming van de RUD en uit het projectbudget 
uit het Koersdocument RUD in wording. Dit was echter niet vooraf bestuurlijk 
gecommuniceerd en afgehecht. Ook niet met de deelnemers. De deelnemers zijn op 
grond van de WGR aansprakelijk voor tekorten.
Ook in 2013 zijn kosten gemaakt voor de RUD vorming die niet kunnen worden 
gedeclareerd. Daarnaast bleek de fusie tot omgevingsdienst meer organisatorische 
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perikelen en gevolgen te hebben (o.a. ICT, ziekteverzuim) dan door de directie in 
beeld gebracht. Ook bleef de acquisitie, die noodzakelijk is voor het sluitend houden 
van de begroting, achter. Dit heeft er toe geleid dat het bestuur van ODrU in het 
tweede kwartaal 2013 de inspanning van ODrU voor de vorming van de RUD on 
hold heeft gezet en zich heeft gericht op het in control krijgen van de organisatie. 
Daarvoor is in juli 2013 het ‘Plan van aanpak ODrU op Orde’ vastgesteld door het 
bestuur van ODrU.
In het derde kwartaal 2013 is door een ambtelijke werkgroep uit de deelnemers een 
rapport met aanbevelingen opgesteld (‘Problemen van de ODrU in beeld gebracht’). 
Dat rapport is bestuurlijk vastgesteld en heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma 
‘ODrU op orde’. Uitvoering van dat actieplan vindt in de periode 2014-2016 plaats en 
heeft een totaal kostenplaatje van €3.3 mln. Voor deze kosten zullen de gemeenten 
een reservering moeten maken. Over 2013 wordt een tekort verwacht van circa €1,1 
mln. Aandeel van Zeist in deze kosten bedraagt op basis van het aantal afgenomen 
gegarandeerde uren circa €561.000,- (totaal voor de jaren 2014-2016) en €187.000 
(over 2013). Besluitvorming daarover vindt in februari / maart 2014 binnen ODrU 
plaats. Daarna worden de deelnemers betrokken. Besluitvorming over de bijdragen 
van Zeist vindt via de gemeenteraad plaats eind 1e kwartaal begin 2e kwartaal 2014. 
Via raadsinformatiebrieven en een themabijeenkomst op 7 november is de raad op 
de ontwikkelingen in 2013 betrokken. Op grond van de financiële situatie is, mede op 
verzoek van het bestuur zelf, ODrU onder financieel toezicht van de provincie geplaatst. 
Op 12 december 2013 is door AB ODrU een sluitende begroting vastgesteld zonder 
acquisitiedoelstelling. De begroting bestaat uit een deel tot het einde van het 1e 
halfjaar op basis van bestaande situatie en een deel over de 2e helft van 2014 op basis 
van ODrU in orde, na uitvoering reorganisatie. Er is een auditcommissie uit het AB 
ingesteld die mede de voortgang van ODrU op orde monitort en bewaakt.
Naast bovenstaande ontwikkelingen is een tussen ODrU en de gemeente De Ronde 
Venen bestaand verschil van inzicht over de omvang van de verplichte urenafname 
op basis van dienstverlenings-overeenkomst en uitvoeringsprogramma. Insteek van 
het bestuur ODrU is dit geschil in het 1e kwartaal van 2014 te ‘beslechten’. 
In de tussentijd stond de ontwikkeling naar één RUD niet stil. Inmiddels zijn er 2 
organisaties die zich richten op RUD taken. Deze twee ( ODRU en RUD 2.0) moeten in 
2015 ook weer fuseren tot de RUD Utrecht. Er is een bestuurlijk regisseur benoemd 
door de staatssecretaris om dit te begeleiden

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
Zeist heeft binnen RMN meegedraaid in de landelijke proef van inzameling 
drankenkartons. Daarnaast is de inzameling van afval in het centrum van Zeist 
gewijzigd. De inzameling in plastic zakken is gestopt en vindt nu plaats via 
minicontainers, zoals in de rest van Zeist. Daarnaast is een start gemaakt met het 
ondergronds inzamelen van de droge afvalcomponenten in onze gemeente. De 
openbare inzamel-containers voor papier, plastic, glas worden binnen de hele 
gemeente ondergronds geplaatst. 
Er is een proces gestart, met deelname van de gemeente Bunschoten, om te komen 
tot een gezamenlijk regionaal afvalbeleidsplan. Daarvoor is een themabijeenkomst 
met de raad gehouden. Vaststelling van het plan staat voor 2014 op de agenda.
De gemeente IJsselstein heeft kenbaar gemaakt naast de reinigingstaken ook haar 
andere uitvoerings-taken m.b.t. de openbare ruimte (groen en civiel) onder te willen 
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brengen binnen RMN. Dit betekent uitbreiding van de taken van RMN. Hiervoor is 
bestuurlijke besluitvorming binnen RMN met betrokkenheid van haar deelnemers 
nodig. Getoetst moet worden of en in hoeverre dit past in de nog bestuurlijk vast te 
stellen toekomstnotitie RMN. Daarnaast zal geborgd moeten worden dat de risico’s 
van deze nieuwe c.q. cafetariataken niet ten laste komen van alle deelnemers en RMN 
maar van de betrokken afnemende gemeente.

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
In de 1e helft van 2013 is door een uit het DB ingestelde commissie onderzoek verricht 
naar het functioneren van de AVU en gekeken naar mogelijke verbeterpunten. 
De commissie heeft in het vierde kwartaal van 2013 aanbevelingen gedaan. De 
aanbevelingen zijn gericht op het beperken van de bestuurlijke vergaderdrukte, 
het waar mogelijk vergroten van ambtelijke betrokkenheid in de voorbereiding van 
voorstellen en besluitvorming, het periodiek evalueren van de samenwerking en het 
tegen het licht houden van de tekst van de gemeenschappelijke regeling, basispakket 
met uitbreidingsmogelijkheden via keuzemodel. Dit laatste om in te kunnen spelen 
op de verschillende behoeften van deelnemers. Hierover heeft eind 2013 binnen AVU 
bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. Dit leidt vanaf 2014 tot een werkwijze 
op basis van een werkprogramma c.q. onderwerpen overzicht waarin gewenste 
betrokkenheid en behoeften vooraf kunnen worden afgestemd.
Daarnaast is besloten om het systeem van de toerekening van de kosten van de 
sorteeranalyses vanaf 2014 te baseren op het aantal analyses in plaats van de omvang 
van het restafval.
Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de overslag, 
het transport, de sortering en de vermarkting van kunststofverpakkingsafval. In 
de 2e helft van 2013 is binnen AVU gestart met een proces om te komen tot een 
gezamenlijke aanbesteding met 7 andere samenwerkingsverbanden (in totaal 69 
gemeenten en ca. 3.316.000 inwoners). De gunning moet omstreeks 1 juni 2014 
plaatsvinden, zodat deze taak namens de gemeenten vanaf de invoeringsdatum 
adequaat kan worden uitgevoerd.

Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN)
Er is geen positieve verandering gekomen in de sinds 2012 gesignaleerde achter-
uitgang van aanvragen en daarmee samenhangende beoordelingswerkzaamheden 
als gevolg van economische recessie en veranderde bouwregelgeving. Het gestarte 
proces Toekomst WMMN is verder doorlopen en is uitgemond in een voorstel om 
WMMN op te heffen en te kijken naar een vorm van samenwerking met het LEU 
(Landschap Erfgoed Utrecht). Besluitvorming daarover vindt in het 1e kwartaal van 
2014 plaats. 

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland
De wet op de veiligheidsregio schrijft voor dat de buitengrenzen van de 
veiligheidsregio en de GGD aan elkaar gelijk zijn, ten behoeve van duidelijke 
structuren bij grootschalige gezondheidsrisico’s. De GGD MN en de GG&GD van 
de stad Utrecht hebben in 2013 daarom gekozen voor een samenwerking op die 
taken die ondersteunen bij het voorkomen en bestrijden van deze grootschalige 
gezondheidsrisico’s. Er is gekozen om de taken op dit vlak van de GG&GD van de 
stad Utrecht onder te brengen bij de GGD MN. Vanwege deze aanpassing was het 
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noodzakelijk om de GGD MN om te vormen naar een nieuwe regeling: de GGD regio 
Utrecht (GGDrU). Deze nieuwe regeling is per 1 januari 2014 in werking getreden. 
In 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD MN besloten tot de invoering 
van een nieuwe structuur van de GGD organisatie. Het zogenaamde huis van de 
GGD. In de nieuwe organisatiestructuur is gezorgd voor meer beslissingsvrijheid 
voor de verschillende regio’s binnen de GGD. De gemeente Zeist zit hiertoe in een 
adviescommissie samen met de Zuidoostgemeenten. De regionale samenwerking 
heeft in 2013 meer gestalte gekregen en zal ook binnen de GGDrU gecontinueerd 
worden. Uitgangspunt blijft beleidsruimte voor gemeenten en regio’s.
In de vergadering van het algemeen bestuur van maart 2014 zal de begroting 2014-
1 GGDrU ter vaststelling geagendeerd worden. Dit zal de eerste begroting zijn 
van de GGDrU. Tegelijkertijd zal dit voorjaar gewerkt worden aan het ontwikkelen 
van nieuwe grondslagen die passen bij nieuwe GGDrU organisatie en daarmee de 
basis vormen voor bestendig financieel beleid op de lange termijn. Deze nieuwe 
grondslagen worden in de begroting 2015 GGDrU verwerkt.

Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)
In 2012 is als uitwerking van de strategische heroriëntatie op de RSD een juridische 
samenvoeging gerealiseerd tussen de GR RSD en de GR SWZ, resulterend in de GR 
RDWI, operationeel sinds 1 januari 2013. In 2013 heeft met name op het gebied van 
re-integratie en werkgeversbenadering de samenwerking verder gestalte gekregen.
In 2013 heeft de RDWI, zoals te verwachten was, te kampen gehad met een sterke 
toename in vraag naar uitkering, begeleiding naar werk en schuldhulpverlening, 
terwijl de budgetten die het rijk hiervoor beschikbaar stelt, fors afgenomen zijn. 
Hierdoor werden we net als in 2012 gedwongen om de beschikbare middelen in te 
zetten voor de meest kansrijke cliënten. Door de voortdurende economische recessie 
is een verdere stijging waargenomen van het beroep op de bijstand, individueel 
minimabeleid en vooral ook schuldhulpverlening.
Gemeente Zeist heeft in 2013 bovenop de reguliere dienstverlening extra gelden 
beschikbaar gesteld voor het begeleiden van cliënten, die anders door ontoereikende 
middelen niet geholpen zouden worden, omdat ze niet tot de kansrijken behoren. Dit 
heeft tot gevolg gehad dat er van de 267 mensen in dit traject 70 mensen (fulltime en 
partime) aan het werk geholpen zijn. 
Om extra efficiencyvoordelen te behalen zijn er in 2013 afspraken gemaakt met de 
RDWI om de Geld terug Regeling per 2014 uit te gaan voeren. 
In 2013 zijn de eerste voorlopige plannen over de Participatiewet voorzien voor 
2015 bekend geworden. Vooralsnog lijken we af te koersen op één regeling voor de 
onderkant van de arbeidsmarkt (WWB, een deel van de Wajong en Wsw) waarvan de 
uitvoering bij de RDWI zal komen te liggen. In 2013 zijn de voorbereidingen gestart 
met betrekking tot de besluitvorming over de continuïteit van het contract met de 
BIGA-groep, wat op 1 januari 2015 afloopt. Dit zal in 2014 zijn beslag krijgen. 

De individuele bijdragen over de RSD en SWZ in de paragraaf verbonden partijen zijn 
m.i.v. 2013 vervallen.

Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)
Ten opzichte van 2012 is nieuw dat het perceel grond met pand in Driebergen sinds 
voorjaar 2013 te koop staat. Helaas is er nog geen koper gevonden.
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3.5.5 Stichtingen
Stichting Oude Algemene Begraafplaats Zeist, ‘de Kleine en de Groote’
De bestuurlijke betrokkenheid vanuit Zeist is gewijzigd. De gemeente wordt ambtelijk 
vertegenwoordigd in het bestuur. De Stichting heeft verzocht om de statuten van 
de stichting aan te passen zodat bestuursleden ‘van buiten’ mogelijk worden. De 
gemeente heeft hier positief op gereageerd. 

WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland)
De stichting bestaat sinds 2005 en verzorgt het openbaar primair onderwijs in de 
gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. 
Sinds 2012 gebruikt de Stichting in haar communicatie de werktitel ‘WereldKidz’.
In mei 2013 kwam het bericht dat WereldKidz in acute financiële nood verkeerde. 
WereldKidz heeft in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten en het 
ministerie van OCW hard gewerkt aan verbeterplannen voor de korte en middellange 
termijn. Dankzij het in het najaar in Den Haag gesloten herfstakkoord heeft 
WereldKidz een extra tegemoetkoming van het rijk ontvangen waardoor de acute 
financiële problemen voorbij zijn en er geen gemeentelijke (financiële) ondersteuning 
hoeft te worden overwogen. De meerjaren liquiditeitsprognose van WereldKidz laat 
een, weliswaar nog wankele, maar stijgende lijn zien van de vermogenspositie van 
de stichting. De begroting 2014 is sluitend en de tekorten van 2012 en 2013 kunnen 
worden opgevangen in de reserves.
De gemeenten hebben derhalve geen rechtstreeks financieel belang in de stichting. 
De stichting ontvangt van het rijk rechtstreeks de vergoedingen voor het verzorgen 
van het onderwijs. 
De betrokken gemeenten zijn nog met WereldKidz in overleg om te achterhalen 
waardoor het financiële probleem door is veroorzaakt is en welke maatregelen nodig 
zijn om herhaling te voorkomen. Dit betekent in de praktijk dat de gemeenten, naar 
verwachting, nog een bepaalde periode de ontwikkelingen bij WereldKidz op de voet 
zullen volgen.

Stichting Openbare Scholengemeenschap Schoonoord
Tot voor kort was de gemeenteraad extern toezichthouder op het bestuur van de 
stichting OSG Schoonoord. Per 1 augustus 2010 is de Wet ‘Goed onderwijs, Goed 
onderwijsbestuur’ in werking getreden. Deze wet draagt het bevoegd gezag van het 
primair en voortgezet onderwijs op om binnen de eigen organisatie tot een scheiding 
tussen de functies van bestuur en intern toezicht te komen. Met de invoering van 
een raad van toezicht per 2011 is het toezicht van de gemeente(raad) beperkt tot het 
vormen van een oordeel over de begroting en jaarrekening.

Het financiële resultaat in 2012 is € 231.200 negatief. Het resultaat in 2011 was € 31.000 
negatief. Dit wordt vooral veroorzaakt door extra inzet personeel en onvoorziene 
kosten als gevolg van een verhoogd aantal nieuwe instromers. In 2012 is Schoonoord 
bestuurlijk gefuseerd met de OSG Maarsbergen. Als gevolg van deze fusie valt het 
tekort lager uit dan oorspronkelijk begroot. Het tekort kan worden gedekt uit de 
bestemmingsreserve en voor een deel uit de algemene reserve. De algemene reserve 
neemt daarmee af tot € 4.729.998. Geconcludeerd kan worden dat op basis van de 
jaarcijfers de solvabiliteit en liquiditeit van de stichting gezond is.
De begroting 2013 gaat uit van een positief resultaat van € 187.000. Het bestuur 
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richt zich op een groei van de leerlingaantallen in de komende jaren, wat met 
terugwerkende kracht zal leiden tot extra inkomsten.

Overige stichtingen: geen bijzonderheden.

3.5.6 Overige samenwerkingsvormen
Stichting MeanderOmnium
MeanderOmnium weet een stabiele financiële positie vast te houden. Het aspect van 
huisvesting heeft eind 2012 een grotere rol gekregen door de intrek in De Koppeling. 
Hier zit voor de interne bedrijfsvoering van MeanderOmnium een belangrijk 
aandachtspunt. De gemeente is hierover in overleg met MeanderOmnium.
De inhoudelijke ontwikkeling van MeanderOmnium sluit steeds nadrukkelijker aan op 
de ontwikkelingen in het wijkgericht werken, welzijn nieuwe stijl en de decentralisatie 
van AWBZ naar Wmo. MeanderOmnium is als partner in de wijk een belangrijk 
aanspreekpunt voor zowel bewoners als professionals. Deze rol blijft in ontwikkeling.

Regiocultuurcentrum Idea (bibliotheek Zeist)
De bibliotheek heeft in 2013 te maken gehad met een bezuiniging van € 50.000. 
Dit heeft geleid tot het stopzetten van de bibliobus in 2013. Hiervoor is een 
alternatief ontwikkeld dat zich meer focust op leesbevordering op die scholen 
waar dat noodzakelijk is. Een belangrijke omslag die in 2013 is gemaakt is dat de 
bibliotheek haar missie en visie heeft gewijzigd van lezen en uitlenen naar het 
bieden van inspiratie, ondersteuning bij de ontwikkeling van mensen en het 
stimuleren van lezen, kijken, luisteren en het genieten van cultuur met een nadruk op 
leesbevordering en educatie. 
Een bezuinigingspost die vanaf 2014 gaat spelen is huisvesting in de Klinker. 
De bibliotheek is aangesloten op de ontwikkeling van de plannen voor het 
centrumgebied en specifiek de plek van de Klinker in die plannen. 

Stichting Zeister Muziekschool/Centrum voor muziek
Eind 2012 is een gezamenlijk plan van aanpak opgeleverd voor het voorgestelde 
fusietraject met het Kunstenhuis. In 2013 is de toegezegde bezuiniging gehalveerd en 
verspreid over 2 jaar. Het fusietraject heeft een kleine vertraging opgeleverd. Partijen 
zijn momenteel druk doende de fusie te realiseren met een verwachte fusiedatum 
van 1 september 2014. Daarnaast is de stichting bezig om een groot cultuureducatief 
programma uit te voeren op de scholen m.b.t. de combinatiefunctionaris. De Zeister 
muziekschool is penvoerder van dit traject. 

Stichting Vitras/CMD
VitrasCMD is actief in de provincie Utrecht en heeft wijkteams in de gemeenten 
Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, 
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist. De 
organisatie biedt een breed palet aan zorg, hulpverlening, advies, servicediensten, 
ondersteuning en hulpmiddelen. VitrasCMD ondersteunt bij vragen rondom 
gezondheid of welzijn. VitrasCMD leverde in 2013 in Zeist de diensten 
jeugdgezondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk en thuisbegeleiding. 
VitrasCMD ontwikkelt zich vanaf 2012 van divisionair ingerichte organisatie naar 
een organisatie, die met integrale dienstverlening op wijkniveau georganiseerd is. 
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VitrasCMD bereid zich voor op de aanstaande transities van de AWBZ en jeugdzorg en 
investeert daarom in verdergaande samenwerking met de lokale partners in welzijn, 
zorg en jeugd. Zo is VitrasCMD één van kernpartners van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Zeist. 
In 2013 heeft het integraal wijkgericht werken van Vitras verder gestalte gekregen. 
VitrasCMD participeerde in Zeist in 2013 onder andere in pilots met betrekking 
tot de transitie van de AWBZ, is er een integraal manager aangesteld en is er 
geïnvesteerd in nieuwe manieren van werken. Een voorbeeld is een intensivering 
van het groepswerk door het algemeen maatschappelijk werk, waarbij veel wordt 
samengewerkt met vrijwilligers. VitrasCMD zal deze beleidslijn in 2014 verder 
doorzetten. Over 2014 zal de aard en omvang van de opdracht van de gemeente Zeist 
aan VitrasCMD hetzelfde zijn als in 2013. Echter met transities per 1 januari 2015 in 
het vooruitzicht zal 2014 vooral in het teken staan van voorbereiding op deze datum. 
VitrasCMD en de gemeente Zeist zullen in 2014 daarom werken aan een vernieuwde 
samenwerkingsrelatie die past bij de inrichting van het sociaal domein per 2015.

Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch
De wijk Kerckebosch wordt de komende jaren vernieuwd. De gemeente Zeist en 
woningcorporatie Seyster Veste werken samen aan het levensloopgeschikt maken 
van deze wijk. Gedurende het komende langdurige realisatieproces zal sprake 
moeten zijn van een goede samenwerking tussen de partijen om de ambitieuze 
doelstellingen te realiseren. Daarom is er gekozen voor een samenwerkingsverband 
in de vorm van een wijkontwikkelingsmaatschappij. Op 1 september 2011 is de 
Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) BV opgericht. De BV heeft 
de gemeente en Seyster Veste als gelijkwaardige aandeelhouders. De Algemene 
vergadering van aandeelhouders (AvA) is het orgaan met de hoogste macht 
binnen de BV. De wethouder financiën vertegenwoordigt de gemeente in de 
AvA. De WOM zorgt ervoor dat gronden bouw- en woonrijp gemaakt worden 
en geeft de gronden uit aan marktpartijen en Seyster Veste, zodat woningen en 
andere gebouwen gerealiseerd kunnen worden. Vanuit de WOM wordt een actieve 
samenwerking aangegaan met andere betrokken partijen, zoals projectontwikkelaars, 
scholen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, winkeliersvereniging en andere 
belangengroepen.
In 2013 hebben de gemeente en Seyster Veste nieuwe afspraken gemaakt over 
de invulling van de samenwerking voor de eerste subplanperiode 2013 – 2019. In 
deze periode worden circa 400 woningen gerealiseerd inclusief de oude eerste 
fase. Uitgangspunt hierbij is dat fase 1 conform de oude ROK wordt gerealiseerd en 
afgerekend. Belangrijkste wijziging is dat Seyster Veste na fase 1 geen koopwoningen 
meer ontwikkelt. De WOM geeft de grond nu uit aan te selecteren marktpartijen. 
Daarnaast wordt de gemeente verantwoordelijk voor het programma sociaal. De 
vernieuwde afspraken met Seyster Veste zullen worden vastgelegd in een nog op te 
stellen allonge bij de ROK 2010.
De verantwoordelijkheden tussen partijen zijn op hoofdlijnen als volgt verdeeld: 
de WOM is verantwoordelijk voor de grondexploitatie (verwerving, sloop, bouw/
woonrijp maken en uitgifte gronden), de gemeente is verantwoordelijk voor zowel de 
uitvoering als de bekostiging van het sociaal maatschappelijk programma en Seyster 
Veste is verantwoordelijk voor de realisatie van 400 woningen in de sociale sector en 
uitvoering en bekostiging van het sociaal statuut.
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Coöperatie Parkeerservice Nederland
De gemeente Zeist is in 2011 toegetreden tot de coöperatie ParkeerService U.A. In 
2013 zijn twee nieuwe leden toegetreden (gemeenten Alkmaar en Lelystad), waarmee 
het aantal deelnemende gemeenten per 31 december 2012 op 14 leden (waarvan 13 
gemeenten) uitkomt. 
De coöperatie zorgt voor de uitvoering van parkeren gerelateerde zaken. Gedacht 
moet hierbij worden aan: de uitgifte van vergunningen, de inning van naheffingen. 
In 2013 zijn geen nieuwe verantwoordelijkheden overgedragen aan de coöperatie. 
De parkeercontrole en het parkeerbeleid blijft de gemeente zelf verzorgen. Wel 
wordt bekeken of ParkeerService een adviserende rol kan bieden in de verdere 
digitalisering van Zeister parkeerproducten. Als lid van de coöperatie is de gemeente 
Zeist ook vertegenwoordigd in het bestuur van de coöperatie. De gemeentelijke 
vertegenwoordiger is de wethouder Verkeer. De komende jaren gaat ParkeerService 
haar focus leggen op verdere standaardisering van haar producten en het behalen 
van grotere efficiency. Dit wil men doen door een verdere professionalisering van de 
organisatie en de communicatie met haar leden.

Hart van de Heuvelrug
In december 2013 heeft de gemeenteraad het afsprakenkader Hart van de 
Heuvelrug vastgesteld. Dit besluit is de eerste stap in het proces om tot een nieuwe 
raamovereenkomst voor het programma te komen. De huidige overeenkomst loopt 
per medio 2014 van rechtswege af. In de eerste helft van 2014 wordt het kader verder 
uitgewerkt.

Daarnaast is in 2013 een begin gemaakt met de actualisatie van de mastergrex. Van 
groot belang omdat de ontwikkelingen in de ruimtelijke sector het noodzakelijk 
maken de grondexploitatie nauwgezet te volgen. De actualisatie is begin 2014 
beschikbaar.

Water innovatie netwerk WINNET
Doel van Winnet is doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer in de 
afvalwaterketen, het geheel van riool en afvalwaterzuivering. Met als doel om ook in 
de toekomst te kunnen blijven zorgen voor goed beheer van riolering en zuivering, 
tegen aanvaardbare kosten. (Zie raadsinformatiebrief 12TI.095)

Deelnemende partijen zijn Hoogheemraadschap De stichtse Rijnlanden en 14 
gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, 
Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, 
Woerden en Zeist.
Er is een samenwerkingsovereenkomst voor 4 jaar getekend die 1 januari 2013 is 
ingegaan. De samenwerking is een uitwerking van het –landelijke- Bestuursakkoord 
Water.

De bestuurlijke regiegroep Winnet bestaat uit Hoogheemraad en 4 wethouders van 
de deelnemers (Zeist –voorzitter-, Nieuwegein, Utrechtse Heuvelrug en Woerden).
Ambtelijk is het organisatorisch als volgt geregeld:
De coördinatie voor de samenwerking in de afvalwaterketen is centraal 
ondergebracht bij een  programmabureau bij het waterschap. Bestaande 

http://www.zeist.nl/bis/dsresource?objectid=74292
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uit een programmamanager, een data-analist en een projectsecretaris. De 
programmamanager wordt ondersteund door een ambtelijke platform, de 
projectgroep Winnet, bestaande uit een vertegenwoordiging van de 15 
waterpartners.

Financieel: De Kosten van de data analist en de programmamanager worden 
door de gezamenlijke partners gedragen. Deze kosten bedragen voor Zeist circa 
€ 20.000,-. Verder werkt Winnet volgens het cafetaria model, dus alles waarin je 
gezamenlijk participeert en kosten met zich brengt, wordt gezamenlijk gedragen. De 
samenwerkings- en projectkosten kosten worden gedekt uit de budgetten binnen 
de begroting voor riolering. De samenwerking is naast kwaliteitsverbetering en het 
verminderen van personele kwetsbaarheid, gericht op kostenbeheersing voor de 
deelnemers.

Wat betreft de inhoudelijke ontwikkeling wordt er gewerkt vanuit:
• één gezamenlijke toekomstvisie;
• de (door)ontwikkeling en innovatie van de afvalwaterketen;
• één gezamenlijk kader voor beleidskeuzes;
• de ontwikkeling en –uitwisseling van kennis.
(Er wordt gewerkt volgens het cafetariamodel. Dit bestaat uit een aantal projecten/
diensten waar de deelnemers op kunnen intekenen. Er wordt intensief samengewerkt 
rond calamiteitenplannen, grondwatermonitoring en gezamenlijke inkoop.)

3.5.7 Deelnemingen:
Aandelenbezit NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Geen bijzonderheden.

Aandelenbezit Vitens N.V.
Vitens heeft op 17 juni 2011 de jaarlijkse concessie-uitkering opgezegd. De gemeente 
Zeist heeft hierop afwijzend gereageerd. Omdat de onderhandelingen met Vitens 
niet tot overeenstemming hebben geleid, wordt heeft de gemeente Zeist thans in 
samenwerking met de andere hierbij betrokken regio-gemeenten, begin 2014 een 
juridisch traject gestart.
Gelet op de onderhandelingen, mag ervan worden uitgegaan dat de concessie-
uitkeringen over de jaren 2011, 2012 en 2013 alsnog volledig zullen worden 
ontvangen.
De dividenduitkering op de aandelen blijft ongewijzigd. 

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

Jaarrekening 2013 gemeente Zeist   p   Verbonden partijen
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Paragraaf 3.6
Grondbeleid 

3.6.1 Ontwikkelingen en stand van zaken uitvoering Zeister grondbeleid 
 en grondexploitatie.
Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van het Zeister 
grondbeleid en -exploitatie en geeft in het hoofdstuk ‘3.6.4 Activiteiten 2013’ een 
actueel overzicht van de stand van zaken op dit moment van projecten/exploitaties 
waarbij de gemeente direct als initiator en uitvoerder is betrokken.

Voor de in uitvoering zijnde gemeentelijke exploitaties wordt een financiële 
toelichting gegeven op het gecalculeerde exploitatieresultaat. Voor zover dit 
verliesgevend is wordt aangegeven hoe in de dekking hiervan is voorzien. Onder 
3.6.5 is hiervan in tabelvorm een samenvatting opgenomen. 
Het per balansdatum geïnvesteerde bedrag in grondexploitaties is opgenomen onder 
de balanspost ‘Vlottende Activa’. Hiervan maakt deel uit de voorraad ‘onderhanden 
werken’ en ‘boekwaarde gronden’ voor in uitvoering zijnde respectievelijk nog in 
uitvoering te nemen grondexploitaties.

Bij de actualisatie van de grondexploitaties is steeds uitgegaan van de feitelijke 
situatie. Dat wil zeggen dat voor de planning en de verwachtingen steeds is 
uitgegaan van de aannames zoals die oorspronkelijk golden. Alleen vertragingen en/
of tegenvallers die in 2013 feitelijk optraden zijn doorberekend in de grondexploitatie. 
Er is geen rekening gehouden met vertragingen in de toekomst, dan wel 
planaanpassingen die nodig zouden kunnen zijn als gevolg van de economische 
situatie, resp. de marktontwikkelingen. Daarmee geeft het totaalbeeld van 
grondexploitaties een theoretisch beeld. 
Op grond van de in 2012 uitgevoerde scan op alle grote (grond)projecten, zijn in 
2013 tegelijk met de nieuwe woonvisie projecten benoemd die met prioriteit worden 
behandeld: Beukbergen, Kerckebosch, Schaepmanlaan, Austerlitz, Centrumplan 
(Eneco, Rozenheuvel, Stinkens),
Boswijklaan/Ramaerlaan, Torteltuin en Vliegbasis Soesterberg.
Het Rond, De Clomp, Schaerweijdelaan en Sterrenberg zijn daarbij als lopende 
projecten benoemd.

De grondexploitaties worden extra belast door de toerekening van personeelskosten. 
In het kader van Op weg naar de kern, heeft de raad besloten ca. € 200.000 structureel 
aan loonkosten van het Projectbureau toe te rekenen aan de grondexploitaties. Met 
ingang van 2013 worden als gevolg van de bezuinigingsdialoog nog meer kosten 
doorberekend aan projecten. Dat betreft overigens niet alleen grondexploitaties.
Het aantal grondexploitaties neemt af. Hierdoor kan niet langer structureel  
€ 200.000 aan loonkosten aan grondexploitaties worden toegerekend. Wij zullen met 
voorstellen komen hoe dit in het vervolg te regelen. 
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3.6.2 Ruimtelijke Ontwikkeling Zeist
Op basis van het in 2009 vastgestelde ontwikkelingsperspectief Zeist 2030 is de 
Structuurvisie Zeist 2020 op 7 maart 2011 vastgesteld. Nieuwe initiatieven en plannen 
(bijv. nieuwe bestemmingsplannen) moeten binnen de Structuurvisie passen.
Het te voeren grondbeleid is vastgelegd in de in 2008 vastgestelde nota Grondbeleid.

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

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

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

3.6.4 Activiteiten 2013
Hierna treft u een overzicht aan van de belangrijkste projecten die in 2013 in 
voorbereiding waren of in ontwikkeling zijn genomen. Voor wat betreft de 
ontwikkeling van bedrijventerreinen beperken onze activiteiten zich voornamelijk tot 
het uitplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven. 

3.6.4.1 Projecten geïnitieerd ten behoeve van onder andere uitplaatsing  
 milieuhinderlijke bedrijven.

Autoboulevard Blanckenhagenweg
In 2003 is door de Gemeenteraad besloten te starten met de ontwikkeling van 
autoboulevard Oud-Zandbergen/ Blanckenhagenweg. De autoboulevard is primair 
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bedoeld voor de vestiging van ruimtelijk en milieuhinderlijke garagebedrijven uit de 
bestaande kern van Zeist waarna de herinrichting van de vrijvallende binnenstedelijke 
locatie(s) kan plaatsvinden. In 2011 zijn de garagebedrijven van Broekhuis/Renes 
(Ford en Volvo), Ekris (BMW en Mini) en ATS Zeist (Toyota en Kia) op de autoboulevard 
van start gegaan. In 2013 heeft Sanato (Volkswagen en Audi) onder de naam Auto 
Muntstad haar deuren geopend.

Ten behoeve van de verplaatsing van 4 woningen op landgoed Oud Zandbergen 
is - vanwege de bouw van de autoboulevard - een onherroepelijke bouwvergunning 
verleend aan de Zevende-dags Adventisten. De woningen zijn in december 2013 
opgeleverd. Eind februari 2014 zullen de bewoners hun intrek in de woningen hebben 
genomen en zal de gemeente opdracht geven voor sloop van de woningen achter 
de autoboulevard. Voordat de sloop plaatsvindt, zal een flora- en faunaonderzoek 
worden uitgevoerd. Het streven is om in het vroege voorjaar - voordat de vogels 
nestelen- de woningen te slopen. 

Samen met Rijkswaterstaat wordt de derde arm van de ovonde, de verkeers-
ontsluiting nabij de autoboulevard, verder uitgewerkt. Om de afwerking en de aanleg 
te kunnen voltooien is een bestemmingsplanaanpassing nodig en een onderzoek in 
het kader van flora en fauna. We verwachten deze onderzoeken in 2014 te kunnen 
afronden. In 2015 zal de aanleg plaatsvinden. 

Huis ter Heide Zuid
In 2008 zijn de besprekingen gestart met alle eigenaren in het gebied Huis ter 
Heide Zuid. In januari 2010 heeft de gemeenteraad besloten dat het zogenoemde 
‘landmarkkantoor’ niet wordt gerealiseerd. Een gemeentelijk belang in deze 
ontwikkeling is dat door dit gebied een ontsluitingsweg dient te worden gerealiseerd. 
Als gevolg van de economische situatie stagneren de besprekingen. Er is geen zicht 
op concrete planvorming op korte termijn. Eén van de deelnemers in de opgerichte 
VOF is failliet. Duidelijk is in elk geval wel dat de (particuliere grond-)exploitatie van 
dit gebied de kosten van de ontsluitingsweg niet kan dragen.

3.6.4.2 Projecten ter realisering van woningbouw.

Den Dolder 
Het plan voorziet onder andere in het in 2008 opgeleverde sportcomplex aan de 
Schroeder van de Kolklaan, de in 2010 opgeleverde 135 woningen op de oude DOSC-
velden aan de Dr. van der Hoevenlaan (Dolderse duinen) en woningbouw aan de 
Andreas Foxlaan en de verbetering en herinrichting van het winkelgebied aan de 
Dolderseweg. Het aan de Schroeder van de Kolklaan gerealiseerde woningbouwplan 
betreft geen gemeentelijke, maar een particuliere exploitatie. Deze woningen zijn 
in 2010 opgeleverd. Op het terrein aan de Andreas Foxlaan (voormalige gymzaal) 
wordt in de grondexploitatie onveranderd uitgegaan van de bouw van 10 woningen. 
In 2008 is besloten dit terrein eventueel te gebruiken voor een verkeersoplossing 
als gevolg van de afsluiting voor autoverkeer van de spoorwegovergang in de 
Dolderseweg. In dat geval dienen de geraamde opbrengsten uit de woningbouw 
door ProRail gecompenseerd te worden. De herinrichting van het winkelgebied in 
het centrum van Den Dolder is gekoppeld aan het project Drieluik. In 2011 is besloten 
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de langzaamverkeertunnel zo snel mogelijk aan te leggen. De Raad heeft bovendien 
het college opdracht gegeven te onderzoeken hoe de meest veilige verkeerssituatie 
kan worden bereikt. Pas nadat de fietstunnel gereed is en de uitkomst van het 
verkeersveiligheidsonderzoek aan de Raad is voorgelegd, start mogelijk de aanleg 
van de alternatieve autoroute via de Andreas Foxlaan, en de gedeeltelijke afsluiting 
van de spoorwegovergang.
In 2013 zijn stappen gezet om de (aangepaste) woningbouwontwikkeling op het 
voormalige Overtoomterrein vlot te trekken. De gemeenteraad heeft over de 
randvoorwaarden besloten in februari van dat jaar. Het ziet er naar uit dat in het 2e 
kwartaal van 2014 de procedure voor de woningbouwontwikkeling loopt, ProRail 
begint met de ontwikkeling van de langzaamverkeertunnel en het eigendom van de 
benodigde gronden door Kompaan is overgedragen aan ProRail.

De opgestelde exploitatieberekening voor dit gebied is per balansdatum geheel 
geactualiseerd.
De geactualiseerde exploitatie geeft een positief resultaat van € 887.000,-. Dat 
is ruim € 30.000,- gunstiger dan vorig jaar. Dat is grotendeels veroorzaakt door 
renteopbrengsten.

De Clomp
In 2008 heeft ING de winkels verkocht aan Rialto Zeist BV. Rialto en de gemeente 
hebben de planontwikkeling voortvarend opgepakt. Alle bestaande functies 
zouden al dan niet met uitbreiding terug komen in het nieuwe plan. Het ging 
om 171 woningen, waarvan 22 zorgwoningen. Eind 2012 is de multifunctionele 
accommodatie De Koppeling opgeleverd. De gemeente is eigenaar van de nieuwe 
sporthal en van het gedeelte van de multifunctionele accommodatie dat aan 
MeanderOmnium wordt verhuurd. Het gezondheidscentrum en de 22 zorgwoningen 
zijn eigendom van Woonzorg Nederland BV. De grondexploitatie wordt door 
Rialto gevoerd. De risico’s voor de gemeente zijn beperkt tot de risico’s zoals in de 
overeenkomsten met Rialto vastgelegd. Alle financiële aspecten zijn geregeld in de 
raadsbesluiten van 29 juni 2010 en 6 december 2011. De nieuwe moskee, die wel 
binnen het gebied, maar niet binnen het project De Clomp valt, zal in 2014 in gebruik 
worden genomen. 
In november 2013 heeft Rialto besloten dat de plannen voor herontwikkeling na 
fase 1 niet verder worden uitgevoerd vanwege de economische situatie. Rialto heeft 
toegezegd nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en begin 2014 de nieuwe plannen 
te presenteren. 

Kerckebosch 
In september 2005 heeft de raad een ontwikkelingsprogramma ten behoeve van 
het herstructureren van een gedeelte van de wijk Kerckebosch vastgesteld en 
tevens besloten die herontwikkeling gezamenlijk met Seyster Veste te realiseren. 
Uitgangspunt hierbij is dat partijen hun eigendom zullen inbrengen in het project. 
Ter uitvoering van het ontwikkelingsprogramma is een gezamenlijke projectorganisatie 
opgezet waarbij veel aandacht is voor het betrekken van bewoners en andere belang- 
hebbenden bij de planvorming. Dit blijkt o.a. uit de oprichting van diverse klankbord- 
groepen en een bewonersplatform ter begeleiding van de planontwikkeling. 
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De raad heeft in mei 2007 de Ontwikkelingsvisie vastgesteld en de Scheggenvariant 
gekozen. 
Het Masterplan is door de raad vastgesteld. In 2010 is de realiserings- 
overeenkomst gesloten. Seyster Veste en gemeente hebben samen een 
Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) opgericht in 2011. De WOM voert de 
grondexploitatie. De grondexploitatie is in 2012 volledig geactualiseerd en 
vastgesteld door de AvA met een aantal kanttekeningen en onder voorbehoud van 
besluitvorming door de gemeenteraad. 
Inmiddels zijn de omstandigheden gewijzigd bij zowel gemeente als Seyster Veste 
als in de wereld om ons heen. Dit heeft consequenties voor het project Kerckebosch 
(het plan, de grondexploitatie en de realisatieovereenkomst). Deze ontwikkelingen 
hebben ertoe geleid dat de gemeente en Seyster Veste met elkaar in gesprek 
zijn gegaan over aanpassingen op de realisatieovereenkomst en bijbehorende 
grondexploitatie. Er is in 2013 overeenstemming bereikt over de nieuwe afspraken en 
in oktober 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de inhoud van de 
afspraken inclusief een aangepaste grondexploitatie. De afspraken worden verwerkt 
in een allonge op de overeenkomst die naar verwachting begin 2014 ondertekend zal 
worden. 
De grondexploitatie van 4 juli 2013 heeft een saldo van € 32.113 (netto contante 
waarde). Het aandeel van de gemeente Zeist in deze grondexploitatie bedraagt 50%. 

Vogelwijk
De raad heeft op 15 december 2003 ingestemd met het concept-wijkontwikkelings- 
plan voor de Vogelwijk. Op basis hiervan is het herstructureringsplan verder 
uitgewerkt in een concreet ontwikkelingsplan Vogelwijk. De eerste fase (73 sociale 
woningen) is opgeleverd in 2009. Door het slechte economisch tij is slechts de helft 
van de eerste fase van de koopwoningen in 2012 gerealiseerd (17 woningen).

Conform raadsvoorstel 13RAAD0020 heeft de raad besloten het woningprogramma 
aan te passen en financieel af te rekenen met de Kombinatie en de gemeentelijke 
grondexploitatie af te sluiten. Een en ander is verwerkt in de jaarrekening 2012.
Voor het vervolg van het project zal de grondexploitatie worden gevoerd door de 
Kombinatie.
De overeenkomst waarin e.e.a. nader is uitgewerkt zal eerste kwartaal 2014 worden 
ondertekend. 

Beukbergen 
De plannen voor de herstructurering van Beukbergen voorzien in het geheel 
opnieuw aanleggen van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, het bouwen 
van circa 35 woningen en het uitbreiden van het aantal wooneenheden (woonwagen 
dan wel woning) tot maximaal 220. De plannen zijn uitgewerkt tot definitief ontwerp 
en bestek; de aanbesteding heeft in 2013 plaatsgevonden. Kort na de zomer van 2013 
is de uitvoering van de eerste fase gestart.
In de geactualiseerde grondexploitatie zijn de totale kosten nominaal begroot op  
€ 28.353.156. 
In de grondexploitatie is een aantal gemeentelijke bijdragen opgenomen die ook aan 
het project zijn gealloceerd. Daarnaast bestaan de opbrengsten uit het leveren van 
koop- en huurkavels.
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De afnemers van deze kavels zijn bekend, met hen worden vaststellings- 
overeenkomsten gesloten. Inmiddels zijn er circa 110 overeenkomsten gesloten. 
De herziening van de grondexploitatie laat zien dat er, ondanks een aantal 
verschuivingen, sprake is van een stabiel kosten- en opbrengstenpatroon.

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

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

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

Kamp van Zeist
Het Kamp van Zeist ligt ten zuiden van de A28 nabij de afslag Soesterberg en heeft 
een grootte van ca. 41 ha. Het is in gebruik bij het Ministerie van Defensie en maakt 
deel uit van het project ‘Hart van de Heuvelrug’. Op het terrein zijn gevestigd het 
militaire luchtvaartmuseum en een detentiecentrum ten behoeve van het Ministerie 
van Justitie.
In het kader van de ontwikkelingen van ‘Hart van de Heuvelrug’ wordt het 
luchtvaartmuseum verplaatst naar de voormalige vliegbasis en wordt de justitiële 
inrichting uitgebreid en geformaliseerd. Het grootste deel van het gebied wordt 
ingericht als natuurgebied (ca. 29 ha). 
In 2007 is het ontwerp bestemmingsplan ‘Kamp van Zeist’ door de raad van Zeist 
vastgesteld en door Provinciale Staten goedgekeurd.
De realisatie van circa 29 hectare bosgebied is een groen ‘project’ dat onder 
verantwoordelijkheid van Het Utrechts Landschap uitgevoerd zal worden. De 
kosten voor deze herinrichting worden in het kader van het programma Hart van de 
Heuvelrug door een woningbouwproject in Den Dolder (Leeuwenhorst) verdiend. 
Hiertoe is een clusterovereenkomst ondertekend op 26 april 2007. 
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Den Dolder (Leeuwenhorst) en gebied Middenas c.q. Dolderse Hille
Altrecht heeft besloten om de W.A. Hoeve niet langer als zorglocatie te willen 
gebruiken. De zorgaanbieder beraadt zich nu op de toekomstige positie en het 
eigendom van dit gebied, inclusief Middenas/Dolderse Hille. De ontwikkelingen in dit 
gebied moeten opbrengsten genereren voor de financiering van het project Kamp 
van Zeist. De trekker van het project is Altrecht. 

De beide projecten – Kamp van Zeist en Leeuwenhorst – zijn opgenomen in een 
clusterovereenkomst, die op 26 april 2007 door partijen is ondertekend. 
Veranderende wetgeving, (zorg) huisvestingsbeleid en marktsituatie leidden in 2012 
tot gesprekken tussen de clusterpartners over een mogelijke heroriëntatie. Deze 
gesprekken hebben ook in 2013 nog niet geleid tot afspraken.

Sterrenberg
Ontwikkeling van 480 woningen, waarvan 400 reguliere woningen en 80 
zorgwoningen, en het herinrichten en uitbreiden van een sportcomplex op het 
terrein van Abrona, gelegen aan de Amersfoortseweg. De bouw is gestart in 2010. 
In totaal zijn nu 160 woningen opgeleverd. In 2014 worden 36 appartementen en 6 
eengezinswoningen in de Hoven aan Mitros opgeleverd. In januari 2014 is gestart 
met de bouw van 6 twee-onder-één-kapwoningen in Overtuin. In dat wijkdeel zal 
naar verwachting ook in 2014 worden begonnen met de laatste 25 grondgebonden 
woningen.
Inmiddels zijn alle zorggebouwen opgeleverd.

Dennendal/Sanatoriumterrein
Reinaerde heeft in mei 2013 aangegeven Dennendal niet langer te willen verplaatsen 
naar het Sanatoriumterrein op grond van het feit dat de financiering van de 
verplaatsing niet gerealiseerd wordt en er een nieuwe visie op de zorgverlening 
aan de cliënten van Dennendal bestaat. Met Reinaerde wordt nu gesproken over de 
consequenties van dit besluit, gelet op de invloed ervan op de rood-groenbalans van 
het programma Hart van de Heuvelrug.

Herontwikkeling Vliegbasis Soesterberg
Een belangrijk project is de herontwikkeling van de vliegbasis Soesterberg. Het 
project is een samenwerkingsverband met de gemeente Soest en de provincie. Op 
basis van het Ruimtelijk Plan zijn in 2009 de hoofdlijnen voor de herontwikkeling 
bepaald. 
In de zomer van 2012 zijn door de raden van de gemeenten Soest en Zeist 
bestemmingsplannen voor het terrein van de vliegbasis vastgesteld. De Raad van 
State heeft een uitspraak gedaan over de bestemmingsplannen Soesterberg en 
daarmee zijn deze onherroepelijk. 
De bouw van Nationaal Militair Museum (op grondgebied van Soest) is in volle gang. 
Gestreefd wordt om in september/oktober 2014 de vliegbasis open te stellen voor 
het publiek. De verdere ontwikkeling van de woningbouwlocatie op de vliegbasis is 
in voorbereiding. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met stedenbouwkundig 
plan voor de woonlocatie zal aan de raden in de loop van 2014 worden voorgelegd. 
Opbrengsten uit de ontwikkeling van de woningbouwlocatie op de vliegbasis worden 
meegenomen in exploitatie van Hart van de Heuvelrug.
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Huis ter Heide West
Op de locatie tussen landgoed Dijnselburg en Huis ter Heide is als een pilot in het 
kader van interactieve planvorming door een kopgroep van drie bewoners en drie 
deskundigen in nauw overleg met de bewoners van Huis ter Heide een programma 
van eisen opgesteld. Het daarna met woningcorporatie De Kombinatie gevoerde 
overleg heeft niet geleid tot een financieel haalbaar plan. Zowel bij de prioritering 
van de woningbouw in 2013 in Zeist als bij de planning binnen het programma 
Hart van de Heuvelrug is realisering van dit project op korte termijn niet voorzien. 
In 2013 hebben wij besloten de procedure op te starten om vooruitlopend op de 
projectontwikkeling de woonbestemming voor dit gebied vast te leggen. 

3.6.4.3 Meerdere binnenstedelijke ontwikkelingen

Het Rond
De grondexploitatie Het Rond bestaat uit vier deelplannen: 
• Algemeen
• Kwadrant II (DSM)
• Kwadrant IV (oud-Renesterrein)
• Kwadrant V (openbaar gebied)

Tussen het gemeentehuis en oude kerk worden 100 woningen en een parkeer- 
voorziening voor 200 auto’s gebouwd. Bouwbedrijf KondorWessels voert het werk 
in nauwe samenhang met architect Thomas Rau uit. De huurwoningen gaan naar de 
Kombinatie.
Kwadrant II en V zijn (nagenoeg) gereed. De reconstructie van de kruising 
Driebergseweg/Laan van Beek en Royen/Lageweg/2e Dorpsstraat is in 2009 voltooid. 
Alle gegevens over bebouwingsmogelijkheden en de inrichting van de openbare 
ruimte zijn tevens in de herziening opgenomen, voor zover de gemeente initiator is.

De grondexploitatie is in 2013 voor het grootste deel afgerond. Met name de oudere 
deelplannen zijn afgewikkeld en alleen van deelplan IV, oud Renesterrein, resteert 
nog een boekwaarde. Er zijn voor enkele activiteiten nog budgetten gereserveerd, tot 
een bedrag van € 900.000. Aan de opbrengstenzijde wordt nog de tweede tranche 
van de verkoopsom verwacht. Verwacht wordt dat het plan positief kan worden 
afgesloten.

Centrumvisie
In 2013 is een centrumplan opgesteld door VVKH architecten en aangeboden aan 
de gemeenteraad. Naar aanleiding van dit plan is vervolgens een centrumdialoog 
gevoerd met belanghebbenden (bewoners, ondernemers en gebruikers) in het 
centrum van Zeist. Circa 70 deelnemers hebben gesproken over verschillende 
thema’s in het centrum zoals de identiteit, het openbaar gebied, de bereikbaarheid 
en de winkelrouting. Deze gesprekken hebben geleid tot een advies met een 
ontwikkelingsrichting voor het centrum van Zeist. Dit advies is aangeboden aan de 
gemeenteraad en vervolgens vastgesteld. 

In de eerste maanden van 2014 worden een aantal verbetermaatregelen doorgevoerd 
zoals het ontrommelen van het openbaar gebied en wordt gekeken naar het 
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fietsparkeren. Daarnaast wordt, op basis van het advies uit de centrumdialoog, de 
visie op het centrum van Zeist aangepast.

Weeshuislaan / Antonlaan
Op het terrein waar tot 2006 orgelpijpenfabrikant Stinkens was gevestigd, komen 
winkels en woningen. De twee inmiddels gesloopte gemeentelijke woningen aan de 
Weeshuislaan maken deel uit van het te ontwikkelen gebied. Het bouwplan voor deze 
locatie is ontwikkeld door MAB Development en Van Wijnen. Het plan voorziet in 
winkelruimte op de begane grond en 14 appartementen.
Planontwikkeling vindt plaats in relatie tot de planvorming in het kader van het 
centrumplan. Door de economische situatie is de verkoop gestagneerd.

Steynlaan/Antonlaan
De gemeenteraad heeft in zijn laatste vergadering van 2013 besloten een 
bestemmingsplan te laten opstellen voor de realisering van een supermarkt met 2 
shop-in-shop winkels, 46 appartementen, waarvan 40 in de vrije sector huur, een 
horecagelegenheid en de daarbij behorende parkeervoorzieningen.

3.6.5 Tabel gecalculeerd resultaat in uitvoering zijnde exploitaties.

Omschrijving Boekwaarde 
31-12-2013

Resultaat 
(NCW) 2012

Resultaat 
(NCW) 2013

Voordeel / 
Nadeel

Voorziening

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

Het Rond 2.174 -10.077 1.129 voordeel n.v.t

Den Dolder -1.996 856 889 voordeel n.v.t. 

Huis ter Heide West 1.102 3.229 2.077 n.v.t. 1 n.v.t.

Beukbergen -4.733 -1.179 -1.238 nadeel 1.238

 -3.453 -7.171 2.858 1.238

1 In kolom Resultaat NCW 2013 is de netto contante waarde aangegeven. Dit saldo gaat 1-op-1 naar 

Programma Hart van de Heuvelrug.
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Paragraaf 3. 7. 
Lokale heffingen

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

3.7.1 Achtergronden en uitgangspunten

3.7.1.1  OZB
De OZB is onder te verdelen in drie categorieën:
1. Belasting op het gebruik van niet-woningen
2. Belasting op het bezit van woningen
3. Belasting op het bezit van niet-woningen

De gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks de onroerende zaken te waarderen. Over 
deze waarde wordt een percentage berekend, het OZB-tarief. De tarieven voor 2013 
zijn gebaseerd op de taxatiewaarde per 1 januari 2012. Aangezien de OZB valt onder 
de algemene dekkingsmiddelen is ook deze opbrengst in 2013 aangepast aan het 
prijsindexcijfer.

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

OZB gebruikers/OZB Niet woningen 1.970 2.010 40 V

OZB eigenaren/OZB woningen 6.817 6.877 60 V

OZB eigenaren/OZB niet woningen 2.958 3.054 96 V

Verschillen worden toegelicht in programma 16.

3.7.1.2  Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
De kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval worden in Zeist 
in rekening gebracht via een afvalstoffenheffing, waarbij het tarief afhangt van de 
omvang van het huishouden. De opbrengst van de afvalstoffenheffing behoort niet 
tot de algemene middelen, maar moet worden gebruikt om de kosten te dekken van 
de afvalinzameling en -verwerking. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven voor 
100% kostendekkend zijn. 
Naast inzameling en verwerking van huishoudelijk afval kan de gemeente ook 
zorgen voor het inzamelen en verwerken van bedrijfsafval van beperkte omvang of 
hoeveelheid. Om de kosten daarvan te dekken, heft de gemeente reinigingsrechten. 
Deze rechten worden in rekening gebracht bij degene die voor het verwijderen van 
bedrijfsafval gebruik maakt van de gemeentelijke vuilophaaldienst. Er is sprake van 
tariefdifferentiatie op basis van frequentie van inzameling.
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x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst afvalstoffenheffing 4.877 4.900 23 V

Opbrengst reinigingsrecht 238 201 37 N

Verschillen worden toegelicht in programma 11.

3.7.1.3  Rioolheffing 
Rioolheffing wordt in Zeist, voor wat betreft woningen, geheven als vastrecht van de 
eigenaar. De bedrijven betalen tot 250 m3 waterverbruik het vaste tarief, daarboven 
een tarief dat afhankelijk is van het waterverbruik. De opbrengst van de rioolheffing is 
net als die van de afvalstoffenheffing geoormerkt, en mag alleen worden benut voor 
het beheren en in stand houden van het rioolstelsel. Naast de directe kosten van de 
riolering mogen ook met name genoemde andere kosten worden betrokken bij de 
tariefstelling. Het uitgangspunt in Zeist is 100% kostendekkendheid.

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst rioolheffing 4.016 4.040 24 V

Verschillen worden toegelicht in programma 11.

3.7.1.4  Hondenbelasting
Hondenbelasting wordt geheven van de houder van één of meer honden. De hoogte 
van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden dat gehouden wordt. Er is sprake 
van progressieve tarieven voor de eerste, tweede, derde en volgende hond. Voor 
deze belasting geldt een aangifteplicht. Vier maal per jaar vindt steekproefsgewijze 
controle plaats. 

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst hondenbelasting 391 400 9 V

Verschillen worden toegelicht in programma 16.

3.7.1.5  Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, 
op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De belasting wordt 
geheven van degene die het voorwerp heeft, dan wel van degene ten behoeve 
van wie dat voorwerp aanwezig is. De belastbare feiten worden ontleend aan 
vergunningaanvragen, controles en andere waarnemingen in de openbare ruimte. 

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst precariobelasting 126 188 62 V

Verschillen worden toegelicht in programma 16.
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3.7.1.6  Parkeerbelasting
Uit oogpunt van parkeerregulering wordt parkeerbelasting geheven. De 
parkeerbelasting is een belasting voor het parkeren van een voertuig. De aangifte 
bestaat uit het inwerkingstellen van een parkeermeter of parkeerautomaat. Wanneer 
er niet of niet in voldoende mate is voldaan aan de aangifteplicht wordt door de 
parkeercontroleur een naheffingsaanslag uitgeschreven. De naheffingsaanslag 
bestaat uit de kosten, waarvan de hoogte jaarlijks door de gemeenteraad bij het 
vaststellen van de belastingtarieven wordt vastgesteld, vermeerderd met het tarief 
voor minimaal een uur parkeertijd (gebaseerd op het laagst mogelijke tarief voor een 
uur parkeren).
Daarnaast wordt parkeerbelasting geheven van houders van parkeervergunningen 
voor het parkeren in de vergunninggebieden.

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst parkeerbelasting 179 200 21 V

Verschillen worden toegelicht in programma 4.

3.7.1.7  Toeristenbelasting
Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in o.a. hotels, 
pensions en andere vakantieonderkomens, door personen die niet als ingezetene in 
het bevolkingsregister zijn opgenomen, wordt de toeristenbelasting geheven.
De belasting wordt betaald door degene die verblijf houdt aan degene die de 
mogelijkheid tot verblijf biedt. Het jaarlijks aantal overnachtingen wordt door degene 
die de mogelijkheid tot verblijf biedt bij de gemeente aangegeven. De aangever 
wordt vervolgens voor het totaal aantal overnachtingen in dat jaar aangeslagen. 
Periodiek vindt controle van deze aangiften plaats.

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst toeristenbelasting 304 302 2 N

Verschillen worden toegelicht in programma 16.

3.7.1.8  Marktgelden
Marktgeld wordt geheven voor het gebruik of genot van een standplaats op de 
daarvoor aangewezen marktterreinen of op andere voor de openbare dienst 
bestemde plaatsen. Belast wordt degene, die gebruik maakt van de standplaats. 

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst marktgelden 120 91 29 N

Verschillen worden toegelicht in programma 5.
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3.7.1.9  Leges
De gemeente heft leges ter zake van het genot van door of vanwege het 
gemeentebestuur verstrekte diensten. Het gaat om verhaal van de kosten die de 
gemeente maakt voor de dienstverlening aan individuele burgers en bedrijven. 
Voorbeelden daarvan zijn o.a. leges voor de aanvraag van vergunningen, voor 
aanvraag van paspoorten en rijbewijzen e.d.

Leges groter dan € 10.000 x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Bevolkingsadministratie/Reisdocumenten 248 240 8 N

Bevolkingsadministratie/Inburgering 45 47 2 V

Bevolkingsadministratie/Leges bevolking 616 555 61 N

Bevolkingsadministratie/Verklaringen omtrent gedrag 41 46 5 V

Bevolkingsadministratie/RDW 48 44 4 N

Burgerlijke stand 126 80 46 N

Secretarieleges 103 121 18 V

Burgerprodukten/Gehandicaptenparkeerkaart 19 22 3 V

Huisvestingsvergunning 20 17 3 N

Omgevingsvergunning (bouwleges) 1.521 1.301 220 N

Afwijkingen bestemmingsplan 65 53 11 N

• Verschillen worden toegelicht in programma 2 en programma 12.

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

x € 1.000

 Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst reclamebelasting 233 216 17 N

• Verschillen worden toegelicht in programma 5.

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

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

3.7.3 Ontwikkeling belastingdruk
Hierna volgt een overzicht van de belastingdruk in 2013 ten opzichte van eerdere 
jaren.

Belastingdruk 2011-2013  (bedragen in €)

Enkele tarieven 2011 2012 2013 Stijging 12-13

Afvalstoffenheffing 1 pers. 171,6 153,6 153,6 0%

Afvalstoffenheffing 2 pers. 201 180 180 0%

Afvalstoffenheffing 3 pers. 252 226,2 226,2 0%

Rioolheffing 128,4 133,8 133,8 0%

Onroerende zaakbelastingen + 1,75%

In 2013 is de Onroerend Zaakbelasting met 1,75% verhoogd ten opzichte van 2012. 
Deze aanpassing komt voort uit de inflatie. 
De volgende tabel laat een overzicht zien van de belastingdruk berekend voor 
enkele veel voorkomende gezinssituaties. In de berekening zijn alleen betrokken de 
heffingen die voor elk gezin gelden, afhankelijk van of men een huurwoning, dan 
wel een eigen woning bewoont. Het gaat om de volgende heffingen: de onroerende-
zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
In de tabel is de werkelijke waarde ontwikkeling van de woningen verwerkt en zijn 
de werkelijke tarieven OZB meegenomen, zoals die in januari 2013 door de Raad zijn 
vastgesteld (de onafgeronde bedragen zijn opgenomen, zodat aansluiting met de 
tabel van vorig jaar kan worden gemaakt).

Voorbeelden van belastingdruk (bedragen in €)

Voorbeeld WOZ waarde woning 
1-1-11

WOZ waarde woning 
1-1-12

2012 2013 Stijging

werkelijk werkelijk 2012-2013

gezin,  
2 personen,  
huurwoning

205.752 196.501 180,00 180,00 0%

405.708 387.467 180,00 180,00 0%

616.290 558.581 180,00 180,00 0%

816.246 779.547 180,00 180,00 0%

gezin,  
4 personen,  
huurwoning

205.752 196.501 226,20 226,20 0%

405.708 387.467 226,20 226,20 0%

616.290 558.581 226,20 226,20 0%

816.246 779.547 226,20 226,20 0%

gezin,  
2 personen,  
eigen woning

205.752 196.501 470,58 476,57 1,27%

405.708 387.467 622,95 631,25 1,33%

616.290 558.581 783,41 794,15 1,37%

816.246 779.547 935,78 948,83 1,39%

gezin,  
4 personen,  
eigen woning

205.752 196.501 516,78 522,77 1,16%

405.708 387.467 669,15 677,45 1,24%

616.290 558.581 829,61 840,35 1,29%

816.246 779.547 981,98 995,03 1,33%
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hoofdstuk 4
balans
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Balans
per 31-12-2013

inhoud

p (bedragen x € 1.000)

Activa 31-12-2013 31-12-2012

p Vaste activa:
Immateriële vaste activa 1.389  1.111

Kosten onderzoek en ontwikkeling 1.389  1.111

Materiële vaste activa 121.122  105.658

Investeringen met economisch nut 120.059  103.239

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut 1.062  2.419

Financiële vaste activa 57.109  59.972

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 543  543

Leningen aan woningbouwverenigingen 3  20

Overige langlopende leningen 56.563  59.408

Totaal Vaste Activa 179.620  166.740

p Vlottende Activa:
Voorraden -2.634  -9.875

Niet in exploitatie genomen bouwgronden 1.127  1.092

Overige voorraden 929  859

Bouwgronden in exploitatie -3.453  162

-/- Voorziening Exploitatietekorten -1.238  -11.987

Vorderingen 26.097  21.565

Vorderingen openbare lichamen 8.597  14.846

debiteuren RSD (Sociale Zaken) 1.226  4.367

Rekening-Courant verhoudingen 11.650  0

Vorderingen derden 1.901  2.304

Vorderingen belastingdebiteuren 1.631  1.130

Overige vorderingen (incl. verstrekte kasgeldlening WOM) 2.254  2.543

-/- Voorziening dubieuze debiteuren -1.163  -3.626

Liquide middelen 619 5.757

Kassen  26 23

Banken  593 735

Deposito 0 5.000

Overlopende activa 9.043 7.899

Overlopende activa 9.043 7.899

Totaal Vlottende Activa 33.124  25.347

Totaal Activa 212.744  192.087

Passiva 31-12-2013 31-12-2012

p Vaste passiva:
Eigen Vermogen: 125.855  118.918 

Reserves:

 Algemene reserves 56.912  56.922 

 Bestemmingsreserves 64.205  57.811 

Saldo van de rekening baten en lasten 4.737  4.185 

Voorzieningen 8.649  7.696 

Risico’s  0  125 

Overigen 8.649  7.571 

Langlopende schulden (looptijd > 1 Iaar) 52.411  28.228 

OG langlopende geldleningen (banken) 52.272  28.097 

OG langlopende geldleningen (overige) 14  17 

Waarborgsommen 125  114 

Totaal Vaste Passiva 186.915  154.842 

p Vlottende Passiva:
Vlottende schulden (looptijd < 1 Iaar) 20.745  32.621 

Rekening-Courant verhoudingen 128  105 

Kortlopende schulden 17.349  29.415 

OV-project Driebergen-Zeist 3.268  3.101 

Overlopende passiva 5.084  4.623 

Overlopende passiva 2.422  2.032 

+/+ vooruitontvangen gelden voor Grafonderhoud 1.469  1.398 

+/+ vooruitontvangen gelden voor sociale woningbouw 1.193  1.193 

Totaal Vlottende Passiva 25.829  37.244 

Totaal Passiva 212.744  192.087 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:   

Gewaarborgde geldleningen 306.605  317.609 

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen 18.917  23.402 



138

inhoud

Jaarrekening 2013 gemeente Zeist   p   Balans

Toelichting op de balans

p Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Hieronder worden de verschillende elementen kort toegelicht:
Grondslagen voor waardering activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen 
nominale waarden.

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

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

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

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

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

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

Erfpachtgronden zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs.

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

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

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

1.  Immateriële vaste activa
Immateriële activa zijn activa die niet tastbaar zijn. Het belangrijkste voorbeeld 
is ontwikkelkosten. In de gemeente Zeist zijn dat voornamelijk zogenoemde 
zelfregulerende projecten.

Immateriele vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Afschrijving Boekwaarde

1/1/2013 2013 2013 2013 31/12/2013

Kstn. verbonden aan het sluiten 
geldleningen

0 0 0 0 0

Kosten van onderzoek en 
ontwikkeling

1.111 287 0 9 1.389

Totalen 1.111 287 0 9 1.389

De belangrijkste investeringen in 2013 zijn: (bedragen x € 1.000)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

• Het stedelijk Kerngebied 101

• Plankosten Kerckebosch 92

• Vooronderzoek project De Clomp 98

De vermeerderingen van het project De Clomp betreffen aanvullend stofonderzoek, 
bodemonderzoek en de kosten voor projectcommunicatie en – coördinatie.

In beginsel worden deze kosten gedekt uit toekomstige exploitaties of uit inkomsten 
van derden. Voor zover dit niet kan worden gerealiseerd, worden deze kosten gedekt 
uit de reserve zelfregulerende projecten. Dit kan over de verschillende jaren leiden 
tot grote fluctuaties.

De vermeerdering op Het Stedelijk Kerngebied bestaat grotendeels uit de kosten van 
het opstellen van een Ruimtelijk ontwerpvisie voor het Walkartpark. Verder lopen er 
diverse onderzoeken, analyses en plannen aangaande het stedelijk kerngebied van 
Zeist.

De vermeerdering op het project Kerckebosch betreft de kosten van de 
projectmanager en de ambtelijke ondersteuning voor het project.
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2a.  Materiële vaste activa ( met economisch nut )
Materiële vaste activa worden onderscheiden in twee categorieën: Materiële vaste 
activa met economisch nut en materiële vaste activa met maatschappelijk nut.
Economisch nut houdt in dat het actief verhandelbaar is en/of inkomsten kan 
genereren.

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

Boekwaarde 
1/1/2013

Vermeerderingen 
2013

Verminderingen 
2013

Afschrijving 
2013

Boekwaarde 
31/12/2013

Gronden en terreinen  
(incl. erfpachtgrond)

5.559 38 0 9 5.587

Woonruimten 737 0 0 41 696

Bedrijfsgebouwen 64.595 16.077 0 886 79.787

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken

9.611 0 0 809 8.801

Vervoermiddelen 301 0 0 100 200

Machines, apparaten en installaties 5.636 2.577 0 431 7.782

Overige materiële vaste activa 16.800 1.557 0 1.151 17.206

Totalen 103.239 20.249 0 3.429 120.059

De belangrijkste investeringen met economisch nut in 2013 zijn:

Gronden en terreinen   

• Grondwaarde MFA De Koppeling   38

Bedrijfsgebouwen (EN)   

• Sporthal De Koppeling (CII-2010)   114  

• Gemeentehuis Nieuwbouw   10.894

• CBS Comeniusschool, algehele aanpassing   848 

• BVO Montessori Herman Jordan uitbreiding   781

• BBS ZVS Socrateslaan onderw. aanpassing   124

• Koop en doorlevering de Clomp   3.101

• BBS Damiaan, Graaf Lodewijklaan nieuwbouw, voorbereidingskrediet   87

Machines, apparaten en installaties (EN)   

• Werktuigbouwkundige kosten Centrale Huisvesting   1.235

• Elektrotechnische kosten Centrale Huisvesting   472

• HNW-Servers en linq (4 jr)   201

• Infrastructuur en servicelaag (4 jr)   311

• Server omgeving (4jr)   162

Overige materiele vaste activa (EN)   

• Centrale Huisvesting meubilair, vaste inrichting,  (losse) inventaris e.d.   1.417

• HNW-Inrichting werkplek (4 jr)   119

De grootste investeringen hebben in 2013 plaatsgevonden voor de centrale 
huisvesting. Het nieuwe gemeentehuis is in december opgeleverd en in diezelfde 
maand zijn de ambtenaren verhuisd. De parkeergarage wordt in het begin van 2014 
opgeleverd.
Er zullen in 2014 nog een aantal afrondende werkzaamheden plaatsvinden. 
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2b.  Materiële vaste activa (met maatschappelijk nut)
Deze materiële vaste activa hebben geen economisch nut, maar uitsluitend 
maatschappelijk nut. Belangrijkste voorbeeld zijn de investeringen in de openbare 
ruimte.

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

Boekwaarde 
1/1/2013

Vermeerderingen 
2013

Verminderingen 
2013

Afschrijving 
2013

Boekwaarde 
31/12/2013

Gronden en terreinen  
(incl. erfpachtgrond)

4 69 0 58 15

Woonruimten 0 0 0 0 0

Bedrijfsgebouwen 186 87 0 274 0

Grond-, weg- en waterbouw- 
kundige werken

1.973 298 -252 1.577 946

Machines, apparaten en installaties 188 -58 0 29 101

Overige materiële vaste activa 67 0 0 67 0

Totalen 2.419 396 -252 2.004 1.062

De belangrijkste investeringen met maatschappelijk nut in 2012 zijn:

Grond-, weg en waterbouwkundige werken (MN)   

• Afrondende werkzaamheden Oud-Zandbergen   184

• BOR investeringsruimte   189

De afrondende werkzaamheden Oud-Zandbergen zijn nagenoeg klaar. De 
investeringen in 2013 betroffen met name planschade, beplanting en ambtelijke inzet.

De investering die valt onder ‘BOR investeringsruimte’ betrof de afwikkeling van het 
project ‘Krakelingweg’. Dit project werd in 2013 afgerond.
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3.  Financiële vaste activa
Financiële vaste activa zijn in geld uitgedrukte vorderingen op derden of 
deelnemingen in andere organisaties. 

Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 
1/1/2013

Vermeerderingen 
2013

Verminderingen 
2013

Afschrijving 
2013

Boekwaarde 
31/12/2013

Kapitaalverstrekking aan 
deelnemingen

543 0 0 0 543

Leningen aan 
woningbouwcorporaties

20 0 21 -1 -0

Overige langlopende leningen

• verstrekte hypotheek leningen 50.905 0 3.162 0 47.743

• verstrekte starters hypotheken 883 317 0 0 1.200

•  verstrekte lening tbv Brandweer 
kazerne

6.486 0 0 0 6.486

•  verstrekte lening bijdrage BOR 
(betaald aan BRU)

1.134 0 0 0 1.134

Totalen 59.972 317 3.183 -1 57.106

Specificatie van overige verstrekte langlopende leningen en effecten:

De verstrekte Langlopende Leningen zijn als volgt te specificeren: 

• Verstrekte leningen U/G (incl. BRU BOR gelden)   1.134

• Startershypotheken   1.200

• Brandweerkazerne   6.486

• Verstrekte hypothecaire leningen   47.743

Totaal   56.563

De Effecten/Overige financiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

• Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten   480

• Certificaten van aandelen BNG Dataland BV    3

• Vitens    60

Totaal   543

Vermeerderingen worden veroorzaakt door nieuw uitgezette gelden. In 2013 
gebeurde dit alleen rond de startershypotheken, waarbij middelen worden uitgezet 
bij het SVn, die vervolgens de startershypotheken verstrekt. Verminderingen worden 
veroorzaakt door aflossingen op uitstaande leningen. Op de lening ten behoeve 
van de brandweerkazerne hoeft de eerste jaren (conform contract) niet te worden 
afgelost. De aflossingen op startershypotheken komen terug bij het SVn en worden 
van daaruit weer ingezet voor het verstrekken van nieuwe startershypotheken 
(revolverend karakter).

De lening aan de BRU betreft feitelijk het gemeentelijk deel van de BOR bijdrage 
die bij het BRU gestald is. Op de bij de BRU gestalde BOR-gelden is geen rente 
geactiveerd. De gemeente heeft wel recht op een rentevergoeding.

Voor de lening aan de bouwer/eigenaar van de brandweerkazerne geldt dat er ten 
gunste van de gemeente het recht van eerste hypotheek gevestigd is voor de looptijd 
van de lening (40 jaar).
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De uitgezette gelden worden als volledig inbaar gewaardeerd.
De aflossing op de hypotheken loopt goed, er vinden vrijwillig extra aflossingen 
plaats, tussentijds en op basis van woningverkoop. Het aantal leningen met 
betalingsachterstand is zeer beperkt (geen achterstand van meer dan twee 
maanden ultimo 2013). Daarnaast heeft de gemeente altijd een hypothecaire 
zekerheid, bij slechts een gering aantal leners is de restantschuld hoger dan de 
WOZ-waarde. Het resterende risico wordt meegenomen in de risicoparagraaf en het 
weerstandsvermogen van de gemeente.
Een startershypotheek is altijd slechts een deel van het voor de woning geleende 
geld, de hoofdsom wordt geleend via het reguliere circuit van hypotheekverstrekkers. 
Rond de startershypotheken geldt de zekerheid van de Nederlands Hypotheek 
Garantie, aangevuld met de voorwaarden van de starterhypotheek en de 
hypothecaire zekerheid. Hierdoor is het restrisico voor de gemeente marginaal.
 

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

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

Voorraden (bedragen x € 1.000)

31-12-2013 31-12-2012

a. Onderhandenwerk inzake grondexploitaties -3.453 162 

b. -/- Voorziening Exploitatie tekorten -1.238 -11.987 

c Gronden nog niet in exploitatie 1.127 1.092 

Subtotaal -3.563 -10.734 

d. Overige voorraden 929 859 

Totaal voorraden -2.634 -9.875 

Deze balanspost bestaat allereerst uit de investeringen per 31-12-2013 van de in 
uitvoering zijnde exploitaties. Voor de verliesgevende exploitatie is per balansdatum 
een voorziening aanwezig. 
De gronden ‘nog niet in exploitatie’ zijn tegen marktwaarde dan wel de historische 
verkrijgingsprijs gewaardeerd.
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Toelichting:

Ad a. Onderhanden Werken inzake grondexploitaties 2013:

(bedragen x € 1.000)

Balans per 1-1-2013   162 

Bij:

verwerving 0

bouwrijpmaken -13

overige exploitatiekosten 1.550

reservering afsc. Kap.l. 6.880

rentekosten 468 

     8.885 

Af:

grondverkopen 0

overige opbrengsten 1.345

rente baten 516

inzet voorziening Kerckebosch 57

inzet voorziening Het Rond 10.581

     12.499   

Balans per 31-12-2013   -3.453

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

 (bedragen x € 1.000)

Het Rond:   Kwadrant IV “RENES”  2.174

Den Dolder   -1.996 

Huis ter Heide West   1.102

Kerckebosch   0

Herstructurering Beukbergen   -4.733

Balans per 31-12-2013   -3.453

Per exploitatie is een toelichting op hoofdlijnen op het per balansdatum berekende 
resultaat opgenomen in paragraaf 3.6 Grondbeleid.

Zoals gebruikelijk ontvangt de raad een geheime rapportage waarin meer in detail de 
opbouw van het resultaat per exploitatie is weergegeven. Daarom wordt hier volstaan 
met een tabel met daarin per exploitatie de boekwaarde en het berekende resultaat. 
Voor de verliesgevende exploitatie is de (grootte van) de getroffen voorziening 
opgenomen.

Verwachte resultaten en bijbehorende voorzieningen: (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2013 Resultaat Voordeel / Nadeel Voorziening

Het Rond 2.174 -1.129 voordeel 0

Den Dolder -1.996 -889 voordeel 0

Huis ter Heide west 1.102 -2.077 n.v.t.* 0

Beukbergen -4.733 1.238 nadeel 1.238

Kerckebosch 0 0 0

Totaal -3.453 -2.858 1.238

* Het voordeel van Huis ter Heide west is de bijdrage aan het programma Hart van de Heuvelrug 
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Het Rond
De grondexploitatie is in 2013 voor het grootste deel afgerond. Met name de oudere 
deelplannen zijn afgewikkeld en alleen van deelplan IV, oud Renesterrein resteert nog 
een boekwaarde. Er zijn voor enkele activiteiten nog budgetten gereserveerd, tot een 
bedrag van € 900.000. Aan de opbrengstenzijde wordt nog de tweede tranche van de 
verkoopsom verwacht. Verwacht wordt dat het plan positief kan worden afgesloten.

Den Dolder
De geactualiseerde exploitatie geeft een positief resultaat van € 855.958. Dat is € 
440.000 ongunstiger dan het vorig boekjaar gecalculeerde resultaat. Dat is voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door kosten die samenhangen met de aanleg van de 
fietstunnel ten laste te brengen van deze grondexploitatie (13 RAAD0009).

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

Beukbergen
Het project heeft nog steeds een negatieve boekwaarde doordat al in 2011 
inkomsten zijn binnengekomen in de vorm van bijdragen uit riolering, ISV en 
onderhoudsbudgetten ten behoeve van het project. Het grootste deel van de 
uitgaven zal in de komende jaren volgen.
De herziening van de grondexploitatie laat zien dat er, met een aantal verschuivingen, 
sprake is van een stabiel kosten- en opbrengstenpatroon. De grondexploitatie kent 
t.o.v. de vorige een ongewijzigd saldo.

Kerckebosch
Er is in 2013 overeenstemming bereikt met De Seyster Veste over de nieuwe afspraken 
en in oktober 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de inhoud 
van de afspraken inclusief een aangepaste grondexploitatie. De afspraken worden 
verwerkt in een allonge op de overeenkomst die naar verwachting begin 2014 
ondertekend zal worden. 
De grondexploitatie van 4 juli 2013 heeft een saldo van € 32.113 (netto contante 
waarde). Het aandeel van de gemeente Zeist in deze grondexploitatie bedraagt 
50%. Als gevolg van het verwachte positieve saldo is de voorziening vrijgevallen, 
na verrekening met de boekwaarde van de (administratieve) gemeentelijke grex 
Kerckebosch.

https://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2013/13RV0009_Vervolg_Drieluik_Den_Dolder/13RV0009_rv_Vervolg_Drieluik_Den_Dolder_GEWIJZIGD
https://www.zeist.nl/bis/Raadsvoorstellen/Archief/Raadsvoorstellen_2013/13RV0009_Vervolg_Drieluik_Den_Dolder/13RV0009_rv_Vervolg_Drieluik_Den_Dolder_GEWIJZIGD
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Ad b. Boekwaarde gronden nog niet in exploitatie: (bedragen x € 1.000)

Balans per 1-1-2013   1.092 

Bij:

Verwervingskosten/activering  0

Rentekosten     36 

       36

Af:    1.127 

afboeking voorziening     0 

Balans per 31-12-2013     1.127 

Ad c. Voorziening exploitatietekorten: (bedragen x € 1.000)

De voorziening is in 2013 als volgt gemuteerd:

Gebied:  Saldo 1/1 Mutaties Saldo 31/12

Het Rond  10.077  -10.077  0 

Beukbergen  1.179  59  0 

Kerckebosch  731  -731  10.077 

Totaal   11.987  -10.750  10.077

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

De post overige voorraden is als volgt samengesteld:

Werken in uitvoering   732  

Magazijnvoorraad technische gebruiksartikelen incl. BTW   192  

Overige      6  

Totaal    929 

Magazijn
De magazijnvoorraad wordt stapsgewijs afgebouwd (sterfhuisconstructie). Indien 
er materialen nodig zijn en deze zijn niet meer op voorraad, worden de materialen 
direct besteld bij de leverancier. De waarde van de voorraad laat in 2013 een dalende 
lijn zien conform de gekozen systematiek. In 2013 is tevens een prijsaanpassing van 
de voorraad doorgevoerd naar actuele marktprijzen.
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5.  Vorderingen
Betreft de rechten op grond waarvan bedragen bij derden kunnen worden (terug)
gevorderd.
 

Vorderingen (bedragen x € 1.000)

31-12-2013 31-12-2012

Publiekrechtelijke vorderingen 8.597 14.846 

Debiteuren Regionale Sociale Dienst 1.226 4.367 

Rekening Courant-verhoudingen 11.650 0 

Vorderingen derden 1.901 2.304 

Vorderingen belastingdebiteuren 1.631 1.130 

Overige vorderingen (incl. verstrekte kasgeldlening WOM) 2.254 2.543 

-/-  Voorziening dubieuze debiteuren -1.163 -3.626 

Totaal vorderingen ultimo van het jaar 26.097 21.565 

De vorderingen op publiekrechtelijke instellingen bestaan hoofdzakelijk uit 
vorderingen op het Rijk (Btw compensatiefonds), de en de BRU (subsidie 
Krakelingweg). De vordering uit hoofde van de declaratie Btw-compensatiefonds over 
2013 is € 1,5 mln hoger dan over 2012. Dit vooral door het hogere investeringsniveau 
in 2013. Daar staat echter een sterke daling met € 7,2 mln tegenover doordat eind 
2012 een vordering op het BRU open stond van het project nieuwe Krakelingweg. 
Deze vordering is in 2013 voldaan. Dit verklaart de daling van het saldo van de 
publiekrechtelijke vorderingen met € 6,2 mln. Deze vorderingen zijn beoordeeld als 
100% inbaar.

De privaatrechtelijke vorderingen zijn gedaald doordat enkele grote vorderingen van 
eind 2012 inmiddels zijn afgewikkeld.
De vorderingen belastingsdebiteuren zijn gestegen, doordat eind 2013 meer 
aanslagen zijn opgelegd dan eind 2012. De vervaldata van deze aanslagen liggen in 
2014. 

De debiteuren op basis van de Wet Werk en Bijstand (Wwb) zijn in 2013 opnieuw 
beoordeeld. Vanaf 2006 is de uitvoering van de Wwb overgedragen aan de RSD. 
Daarbij is destijds overeengekomen dat de gemeente eigenaar blijft van de 
bestaande vorderingen.
Tot en met 2012 nam de gemeente Zeist op de balans een post op voor het 
volledige bedrag van de debiteuren van de RSD. De debiteuren van na 2006 werden 
echter ook op de balans van de RSD gepresenteerd. Dit was feitelijk niet correct, 
temeer omdat de geïncasseerde vorderingen worden verrekend met de lopende 
bijstandsbudgetten.
In deze jaarrekening zijn daarom alleen de vorderingen van voor 2006 opgenomen 
met een voorziening voor het oninbare deel (ca. 77%).
Het saldo van de debiteuren sociale zaken is daardoor verlaagd met € 2,9 mln (= 
nadeel), de daarmee samenhangende voorziening voor dubieuze debiteuren Sociale 
zaken kon daardoor worden verlaagd met € 1,6 mln (voordeel) en de schuld aan 
het Rijk voor terug te betalen Bijzondere Bijstand Zelfstandigen kon met € 1,2 mln. 
(voordeel) worden verlaagd. Per saldo gaf deze aanpassing dus een eenmalig nadelig 
effect van € 0,1 mln.
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Bij de rekening-courant verhoudingen komt een nieuwe post naar voren als gevolg 
van de verplichte invoering van het schatkistbankieren. Dat houdt in dat tijdelijk 
overtollige middelen dienen te worden gestald op een rekening bij het Rijk. Door 
de begin 2013 aangetrokken vaste geldlening (zie onder Vaste passiva, langlopende 
schulden), was er eind van dat jaar nog € 11,6 uit te zetten bij het Rijk.

In het kader van het verstrekken van werkkapitaal voor de publieke taak is in 2012 
€ 2,5 miljoen kortdurend uitgeleend aan de WOM. Eind 2013 is op deze lening € 0,2 
mln. afgelost. Dit verklaart de daling van de overige vorderingen. Vervolgens is het 
resterende werkkapitaal per 1-1-2014 omgezet in een langlopende (5 jaar) lening.
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6.  Liquide middelen

Liquide middelen (bedragen x € 1.000)

31-12-2013 31-12-2012

Kassen 26 23 

Banksaldi 593 735 

Deposito’s 0 5.000 

Totaal liquide middelen 619 5.757 

   31-12-2013 31-12-2012

Dit totaal bestaat uit:

Kassen   26  23 

Banken:

• 28.50.10.069 BNG - algemeen  523  689 

• 28.50.36.149 BNG - belastingen  58  -1 

• 28.50.38.125 BNG - parkeergelden  0  0 

• 28.50.60.341 BNG - wbo  0  0 

• 39.52.00.016 Rabo - parkeergeld Brinks  1  5 

• 39.52.00.024 Rabo - zwembad Dijnselburg  7  17 

• 39.52.00.253 Rabo - begraafrechten  1  18 

• 39.52.00.342 Rabo - algemeen  2  2 

• 39.52.00.415 Rabo - parkeerabonnement  1  4 

Deposito’s  0  5.000 

Betalingen onderweg  0  0 

Totaal   619  5.757 

Door de verplichte invoering van het schatkistbankieren per 16 december 2013 
mogen overtollige kasmiddelen niet meer worden aangehouden op een (spaar)
deposito, maar moeten deze worden gestald op een rekening bij het Rijk (zie onder 
Vlottende activa – Vorderingen). De gemeente mag een marge van ca. € 1,1 mln. 
aanhouden om de directe betalingen mee te verrichten. Door de invoering van 
het schatkistbankieren is een verschuiving te zien van de liquide middelen naar de 
vorderingen.
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7.  Overlopende activa
Dit betreft de vooruitbetaalde kosten en de nog te ontvangen (en niet gefactureerde) 
opbrengsten.

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2013 31-12-2012

Nog te ontvangen bedragen (+ overigen) 5.466 5.437

Vooruitbetaalde bedragen 2.105 990

Pre-grondexploitatie bedragen 1.472 1.472

Totaal overlopende activa 9.043 7.899

De belangrijkste nog te ontvangen bedragen zijn:

• Panweg subsidie (BRU)   1.123

• concessies Vitens 2011 en 2012 en 2013   825

• Afrekening RMN (diverse taakdelen)   606

• Afrekening RMN (negatief NTB)   466

• OZB: nog op te leggen aanslagen 2013 en eerdere jaren   412

• Teruggaaf re-integratie-btw   400

• Toeristenbelasting: nog op te leggen aanslagen 2013   300

• Beschikking LokaalMaatWerk (infra)  2013 (BRU)   226

• Verrekening kosten Vogelwijk met De Kombinatie   205

• Eigen bijdragen 2013 CAK   200

• Saldo afrekening bijdrage PGGM   173

• Werken voor derden Zomerkwartier (De Seyster Veste)   165

• Afrekening Kombinatie huur 2013   117

In 2011 is door Vitens de overeenkomst (daterend uit de jaren ’60), op grond waarvan 
jaarlijks een concessie-uitkering aan de gemeente wordt gedaan, opgezegd. Deze 
opzegging gold mede jegens de gemeenten Utrecht, De Bilt en Soest. De gemeenten 
hebben hierop afwijzend gereageerd. Om uit de ontstane impasse te komen is over 
en weer onderhandeld over een mogelijke afkoop. Echter zonder gunstig resultaat. 
Inmiddels is een juridisch traject gestart. Hangende een definitieve oplossing voor 
het geschil is hiervoor een risico opgenomen. Vooralsnog gaat de gemeente ervan  
uit dat de concessie uitkeringen 2011 t/m 2013 geëffectueerd worden. 

De grootste post op ‘nog te ontvangen bedragen’ is de subsidie voor het project 
Panweg. Verwacht wordt dat de subsidie uiterlijk in juni 2014 wordt ontvangen.

De vooruitbetaalde kosten zijn ruim € 1 mln hoger dan eind 2012. Het is echter een 
momentopname. Het gaat vooral om voorschotnota’s aan gemeenschappelijke 
regelingen. De hoogste factuur is er één van de Veiligheidsregio: € 905.000.

Een belangrijke overlopende post die al sinds 2011 onder de overlopende activa is 
opgenomen, is de aankoop van de Christus Verrijzeniskerk. Hoewel de AVA van de 
WOM op 29 november 2012 akkoord gegaan is met de overname, is niet gelukt de 
CVK in 2013 over te dragen. Het college heeft in december 2013 besloten tot levering; 
deze zal begin 2014 plaatsvinden.
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p Passiva
De passiva betreffen het vermogen van de gemeente. Het gaat hierbij om het eigen 
vermogen en het vreemd vermogen. Deze staan aan de rechterzijde van de balans. 
Het vermogen weerspiegelt de geldelijke waarde van de activa (linkerzijde van de 
balans).

1.  Eigen vermogen

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

31-12-2013 31-12-2012

Algemene reserves 56.912 56.922 

Bestemmingsreserves 64.205 57.811 

Totaal van de reserves 121.118 114.733 

(bedragen x € 1.000)

31-12-2013 31-12-2012

Saldo van de rekening baten en lasten 4.737 4.185

Het saldo van de rekening baten en lasten 4.737 4.185

Uitsplitsing van het saldo van de rekening van baten en lasten naar de belangrijkste 

oorzaken:

• Gemeentefonds    € 1.119.000 

• Financieringsresultaat   €  -1.111.000 

• Vrijval reserves centrale huisvesting   € 951.000 

• Vrijval reserve meubilair    € 829.000 

• WMO voorzieningen    € 732.000  

• Vrijval voorziening Kerckebosch    € 711.000 

• Apparaatskosten    € 462.000 

• Inboeten bomen   € 456.000 

• Afwikkeling oude jaren -/- voorziening dub.deb. = ongeveer btw voordeel   € 396.000  

• Lagere legesopbrengsten (burgerproducten en omgevingsvergunningen)   € -321.000 

• Exploitatie parkeren    € -230.000 

• Belastingopbrengsten    € 264.000 

• Totaal van diverse kleinere afwijkingen    € 261.000 

• Personele regelingen    € 173.000 

• Leerlingenvervoer    € 153.000 

• Pensioenen wethouders    € 155.000 

• Facilitaire kosten    €  144.000 

• Stelpost rentekosten    € 131.000 

• Stelpost entreeborden    € 127.000 

• Exploitatie zwembad    € -104.000 

Voordelig resultaat t.o.v. de begroting   € 5.298.000 

Begrotingssaldo   € -561.000 

Totaal voordelig jaarrekeningresultaat   € 4.737.000 
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p Overzicht van het verloop van de reserves.
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vinden plaats zowel op basis van 
de begroting als op basis van de werkelijke realisatie. De mutaties op basis van de 
werkelijke cijfers staan in de tabellen onder de programma’s als ‘verschillen t.o.v. de 
begroting in toevoegingen en onttrekkingen aan reserves via programma 16’.

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

Algemene reserves (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 
1/1/2013

Vermeerderingen 
2013

Verminderingen 
2013

Rente bij- 
schrijving

Boekwaarde 
31/12/2013

Vrije reserve 0 4.185 4.185 0 0

Egalisatie meerjaren-
begroting 1.567 0 1.567 0 0

Algemene Reserve/ 
Inkomensfunctie 42.660 633 232 0 43.061

Algemene Reserve/
Weerstandsvermogen 12.695 1.812 656 0 13.851

Totaal Algemene 
Reserves 56.922 6.630 6.640 0 56.912

De belangrijkste mutaties in de algemene reserves zijn:

Vrije reserve
In deze reserve is het resultaat van de jaarrekening 2012 opgenomen. Dit resultaat 
is vervolgens bestemd, gedeeltelijk in het raadsvoorstel bij de jaarrekening 2012 
en gedeeltelijk bij de voorjaarsnota 2013. Omdat het resultaat volledig bestemd is, 
resteert er geen saldo in de vrije reserve.

Reserve egalisatie meerjarenbegroting
Bij de notitie Reserves en voorzieningen 2012 is besloten deze reserve op te heffen 
en (eventuele) meerjarige egalisatie van begrotingssaldi anders vorm te geven. Bij 
de voorjaarsnota 2013 is het resterende saldo vrijgevallen en ingezet conform de 
uitgangspunten in de notitie. Daarmee is deze reserve nihil en zal hij ultimo 2013 
worden opgeheven.

Algemene reserve inkomensfunctie
De stortingen betreffen verplichtingen uit het verleden. Toen is bij tijdelijke tekorten 
een bedrag uit de algemene reserve onttrokken, met de afspraak het op een later 
moment terug te storten. Dat is conform begroting gebeurd.
De onttrekking betreft de vroegere afspraak om de algemene reserve volgens een 
voortschrijdende annuïteit in te zetten. Inmiddels is dit niet meer toegestaan. De 
systematiek is afgebouwd en de onttrekkingen zullen ultimo 2014 eindigen.

Reserve Weerstandsvermogen
De reserve is dit jaar gevoed op basis van besluitvorming bij de jaarrekening 2012  
en de voorjaarsnota 2013 voor totaal € 1,26 mln. Daarnaast zijn conform door de  
raad vastgesteld beleid ultimo 2013 de restanten van de stelposten onvoorzien en 
risico’s toegevoegd (€ 0,55 mln).
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Bij de berap 2013 is besloten € 457.000 te onttrekken voor een evident geworden 
risico rond het Slot. Ultimo 2013 bleken er nog meer in de bestuursrapportage 
benoemde risico’s zich werkelijk voor te doen en is nogmaals € 200.000 onttrokken.

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

Bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
1/1/2013

Vermeerderingen 
 2013

Verminderingen
2013

Rente
bijschrijving

Boekwaarde
31/12/2013

Egalisatiereserve FLO (oud) 
brandweer

1.033 548 125 61 1.518

Reserve zelfregulerende 
projecten

1.635 0 0 0 1.635

Res. meerj. onderhouds-
plan kap.goederen

821 1.782 1.867 0 736

Bestem.Reserve /  
Centrale Huisvesting

2.176 60 878 141 1.500

Reserve/ Dekking  
investeringen

17.221 500 2.005 1.119 16.835

Bestemmingsreserve/ 
Rioolrechten

205 459 93 0 571

Bestemmingsreserve/
Afvalstoffenheffing

1.975 284 653 0 1.607

Reserve dekk. Invest.  
deel II ann.

4.844 6.880 951 214 10.987

Reserve voormalige ISV 
projecten

1.320 0 676 0 644

Reserve Egalisatiesys-
tematiek

8.115 5.446 8.333 218 5.446

Bestemmingsres/
Maatschappelijk Nut

663 317 330 0 650

Bestemmingsres/RIOZ 0 6.303 1.451 0 4.852

Bestemmingsres/  
Decentralisaties

0 2.551 0 0 2.551

Reserve huisvestingsvoorz. 
onderwijs

9.866 6.876 6.591 641 10.792

Reserve WMO 4.351 0 4.351 0 0

Bestemmingsreserve 
Zorgeloos wonen

1.301 0 234 0 1.068

Reserve revolvingfund 
sociale woningbouw

1.540 325 250 0 1.614

Reserve vastgoedfonds 745 1.579 1.124 0 1.200

Totaal Bestemmings- 
reserves

57.811 33.911 29.912 2.395 64.205

Totaal Reserves 114.733 40.541 36.552 2.395 121.117

Onderstaand zijn de belangrijkste mutaties toegelicht (wanneer het saldo van de 
reserve met meer dan € 100.000 is gestegen of gedaald).
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Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer
Bij de voorjaarsnota 2013 is besloten tot een extra storting in deze reserve om 
negatief lopen te voorkomen (bij deze reserve gaan bepaalde lasten voor de reguliere 
toevoegingen uit). Deze storting is gehaald uit het saldo van de (op te heffen) 
egalisatiereserve meerjarenbegroting, omdat deze reserve bedoeld was om tijdelijk 
verschillen in saldi (tekorten en overschotten) te egaliseren.

Bestemmingsreserve / centrale huisvesting
Deze reserve is gevormd om de rente en afschrijving van de investeringen in 
meubilair etc. voor de vernieuwde centrale huisvesting te dekken. Het project 
is inmiddels afgerond. De gevormde reserve is hoger dan benodigd voor de 
investeringen en daarom kan het meerdere van de gevormde reserve vrijvallen.

Reserve dekking investeringen
Bij de berap 2013 is gemeld dat deze reserve een te hoog saldo bevat ten opzichte 
van de in de toekomst te dekken rente en afschrijvingen van de (limitatieve lijst van) 
investeringen. Daarom is een deel van deze reserve vrijgevallen.

Bestemmingsreserve rioolrechten
Met name door lagere rente en afschrijving (door het later uitvoeren van 
investeringen zijn de kosten voor de riolering in 2013 lager dan begroot. Conform 
beleid wordt het overschot van opbrengsten minus kosten gestort in deze reserve 
en via de tarieven van de volgende jaren weer teruggegeven aan / verrekend met de 
betalers van de heffing.

Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing
De afgelopen jaren is door kostenvoordeel op de afvalverwerking een forse reserve 
ontstaan. Hieruit is een onttrekking gedaan om via lagere tarieven de teveel 
ontvangen heffing terug te geven aan de betalers. Ook in 2013 bleken de kosten lager 
dan de opbrengsten voor de afvalverwerking en is er dus weer een storting gedaan.

Reserve dekking investeringen deel II / annuiteiten
Conform raadsbesluit is vanuit de grondexploitatie Het Rond een bijdrage geleverd 
aan de parkeergarage, die onderdeel vormt van de ontwikkelingen rond het 
vernieuwde gemeentehuis. De rente en afschrijving van de parkeergarage zullen uit 
deze dekkingsreserve worden gedekt.

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

Reserve Egalisatiesystematiek
Deze reserve is gevormd om onder bepaalde voorwaarden middelen mee te kunnen 
nemen naar een volgend jaar. Dit gebeurt bij taken / producten met een tijdelijk 
karakter of bij taken / producten waarbij de kosten tussen de jaren nogal kunnen 
wisselen. In de nota Reserves en voorzieningen 2013 heeft de raad vastgesteld voor 
welke taken / producten dit geldt en welke verdere voorwaarden hierbij gelden.
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De meegenomen gelden worden in het begin van het jaar uit de reserve onttrokken 
en aan de betreffende taak toegevoegd. Dit gebeurde begin dit jaar voor totaal € 8,1 
mln.
Aan het eind van het jaar is gekeken welke resterende budgetten conform de 
voorwaarden meegenomen mogen worden naar 2014. Er is daarom ultimo 2013 
€ 5,4 mln. gestort. Er zijn dus minder middelen doorgeschoven dan bij de vorige 
jaarovergang. De meegenomen middelen ultimo 2013 betreffen:

Doorgeschoven middelen ultimo 2013 (bedragen x € 1.000)

Niet aangewende middelen tijdelijk beleid 1.759

(Loopbaan)Ontwikkeling wethouders 31

PGB personeel 154

Infrastructuur 922

Opleiding en loopbaanbegeleiding 63

Onderzoek rekenkamercommissie 50

Wijkgericht werken 200

Raadsuitgaven verkiezingen 25

Egalisatie ICT 1.370

Bodemsanering 371

Sanering milieuhinderlijke bedrijven 196

Kunst in de openbare ruimte 1

Onderhoud speeltuinen en speelplaatsen 305

Totaal 5.447

Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ)
Deze reserve is in 2013 nieuw ontstaan ter dekking van toekomstige ontwikkelingen 
en ambities. Bij het raadsvoorstel waarin de vorming van deze reserve is vastgesteld, 
zijn ook de belangrijkste eerste stortingen gedaan. Er is saldo-overschot van de 
Voorjaarsnota in gestort en een deel van de opgeheven reserve Wmo.

Reserve Decentralisaties
Met de komende decentralisaties en hun waarschijnlijke vormgeving als een gesloten 
financieel systeem (op basis van het Sociaal Deelfonds van het rijk), heeft de Raad 
ervoor gekozen alvast een reserve decentralisaties in het leven te roepen. In 2013 
zijn hier stortingen in gedaan die voortkomen uit een deel van het voordeel op de 
huidige uitvoering van de Wmo in 2013 en een deel van de opgeheven reserve Wmo.

Reserve huisvesting onderwijs
De stortingen in deze reserve worden gevormd door een vaste bijdrage uit 
de algemene middelen en een toevoeging van rente. De onttrekking uit deze 
reserve dekken de werkelijke kosten, die worden gemaakt in de producten voor 
onderwijshuisvesting (product 6.1 en 6.2).

Reserve Wmo
De reserve Wmo is gevormd als egalisatiereserve op het door de Raad vastgestelde 
gesloten financieel systeem rond de Wmo. Dit systeem was ingesteld om 
(destijds) nieuwe Wmo taak in de startfase te beschermen tegen te grote 
financiële schommelingen, zolang er nog ervaring moest worden opgedaan met 
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de uitvoering van de taak. Inmiddels is de uitvoering van de huidige Wmo een 
reguliere taak geworden, en heeft de raad het gesloten systeem en de bijbehorende 
egalisatiereserve opgeheven. Het saldo is ingezet voor de voeding van de reserve 
RIOZ en de reserve decentralisaties.

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

Reserve Vastgoedfonds
De stortingen worden gevormd vanuit een budget ter afronding van Oud 
Zandbergen (€ 0,8 mln), ontvangen BWS en BLS gelden (€ 0,1 mln) en gerealiseerde 
opbrengsten verkoop onroerend goed (€ 0,7 mln).
De belangrijkste onttrekkingen waren de bijdrage aan de reserve 
onderwijshuisvesting in plaats van een bijdrage uit het project Torteltuin (€ 0,7 mln), 
de beëindiging van het opstalrecht van de Graaf Lodewijklaan 7 (€ 0,2 mln) en kosten 
voor de kruising Abrona-Sterrenberg (€ 0,1 mln). Voor het overige zijn er wat kleinere 
kostenposten onttrokken die te maken hadden met onderzoeks- en advieskosten 
rond het gemeentelijk vastgoed.



158

inhoud

Jaarrekening 2013 gemeente Zeist   p   Balans

2.  Voorzieningen

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

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

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

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

(bedragen x € 1.000)

31-12-2013 31-12-2012

Risico’s 0 125 

Overige 8.649 7.571 

Voorzieningen 8.649 7.696 

Voorzieningen: (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 
1/1/2013

Vermeerderingen 
2013

Verminderingen 
2013

Vermeerdering 
waardebehoud 2013

Boekwaarde
31/12/2013

Voorziening risico’s 125 0 125 0 0

subtotaal Risico  
voorzieningen

125 0 125 0 0

Voorziening pensioenen 
vm. wethouders

6.698 -25 283 395 6.786

Voorziening wachtgeld-
verplichtingen

366 445 88 0 723

Voorziening wachtgelden 
muziekschool

1 0 1 0 0

Voorziening spaarpremies 
(hypotheken)

38 9 0 0 47

Voorziening bomenfonds/
algemeen

103 0 103 0 0

Voorziening vervanging 
riolering

79 568 0 5 652

Voorziening onderhoud 
woningen

286 139 0 17 442

subtotaal overige  
voorzieningen

7.571 1.135 475 417 8.649

Totaal Voorzieningen 7.696 1.135 600 417 8.649

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

Risicovoorziening
De gevormde voorziening is in 2013 ingezet voor de specifieke kostenposten, waarvan 
de voorziening gevormd was. Ultimo 2013 waren er geen risico’s die aan criteria voor 
de vorming van een voorziening voldeden. Deze criteria zijn redelijk specifiek (zie 
punt b hierboven), algemene risico’s worden afgedekt via het weerstandsvermogen.
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Voorziening wachtgeldverplichtingen (uitkeringen)
De omvang van deze voorziening wordt berekend met behulp van een gedetailleerde 
inschatting van de te verwachten wachtgeldverplichtingen van de gemeente. Voor 
wachtgeld is de gemeente eigen risicodrager.

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

Voorziening onderhoud woningen
Jaarlijks wordt aan deze voorziening een bedrag toegevoegd voor het onderhoud 
van het woningenbestand, dat bezit is van de gemeente en wordt geëxploiteerd door 
de coöperatie. In 2013 is geen nota voor onderhoudskosten ontvangen, die wordt in 
2014 verwacht.
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3.  Langlopende schulden
Dit betreft schulden aan derden met een looptijd langer dan één jaar en 
waarborgsommen.

Onderhandse leningen zijn niet openbaar aanbestede leningen die zijn opgenomen 
bij een pensioenfonds, verzekeringsinstelling, bank of andere financiële instelling.
Waarborgsommen zijn tijdelijk bij de gemeente gestorte gelden, ten behoeve van 
bepaalde projecten c.q. evenementen, die dienen als garantie/borg voor eventueel 
door de gemeente gemaakte kosten.

Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

31-12-2013 31-12-2012

OG langlopende geldleningen (banken)  52.272  28.097 

OG langlopende geldleningen (overige)  14  17 

Waarborgsommen  125  114 

Totaal langlopende schulden ( looptijd > 1 jaar ) 52.411 28.228 

Onderhandse leningen Waarborgsommen Totaal

Saldo 1 januari 2013 33.692 114 33.805 

Opgenomen 30.000 18 30.018 

63.692 132 63.824 

Aflossingen 2013 5.578 7 5.585 

Saldo per 31 december 2013 58.114 125 58.239 

Aflossingen 2014  -/- 5.828 5.828 

Opgenomen als te betalen

Saldo in de jaarrekening 52.286 125 52.411 

Rentelast over 2013 1.927 

Ieder jaar worden in de balans de aflossingen op de leningen voor het komende jaar 
(nu voor 2014) overgeheveld van de langlopende naar de kortlopende schulden.
Deze overheveling verklaart ook het verschil tussen de balanswaarde per 31/12/2012 
van € 28.114.000 (= stand – aflossingen 2013) en het beginsaldo van de onderhandse 
leningen per 1/1/2013 van € 33.692.000 (= stand incl. aflossingen 2013).

In 2012 zijn 3 leningen volledig afgelost en is er een nieuwe lening opgenomen. 
Ultimo 2013 heeft de gemeente 11 leningen, de meeste relatief kort lopend en voor 
een relatief beperkt bedrag. Er zijn 4 leningen die een looptijd hebben langer dan 
2020, hun saldo in de jaarrekening per 31/12/2013 is € 49,3 mln.
De gemiddelde rentekosten over 2013 bedroegen 3,4% over de nog uitstaande 
waarde van de leningen.
In de paragraaf Financiering is toegelicht dat de gemeente in 2013 binnen de normen 
voor de financiering is gebleven.
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p Vlottende Passiva
De vlottende passiva zijn de betalingsverplichtingen waaraan de organisatie op de 
korte termijn, dat wil zeggen binnen één jaar, moet voldoen.
Deze passiva zijn verdeeld in vlottende schulden en overlopende passiva. 

4. Vlottende schulden (looptijd < 1 jaar)

Vlottende schulden (bedragen x € 1.000)

31-12-2013 31-12-2012

1.  Kortlopende schulden: 17.349 19.415 

2.  Kasgeldleningen: 0 10.000 

3.  Bank- Giro saldi: 0 0 

4.  Overige rekening-courant saldi: 128 105 

5.  Overige schulden: 0 0 

6.  OV-project Driebergen-Zeist 3.268 3.101 

Totaal kortlopende schulden 20.745 32.621 

Ad1. De post kortlopende schulden is als volgt samengesteld:

Crediteuren   5.279 

Nog te betalen bedragen   4.897 

Nog niet vervallen rente geldleningen   1.345 

In 2014 te betalen aflossingen op geldleningen   5.828 

Overige    0

Totaal kortlopende schulden  17.349

        

De belangrijkste nog te betalen bedragen zijn: (bedragen x € 1.000)

• Aflossingen OG leningen 2014   5.828 

• Subs.OV doorstroming Zeist 2013   115 

• Afrekening RSD (diverse taakdelen)   1.985 

• Odru - tekort 2013   157

• Kosten Vogelwijk De Kombinatie   910

• Geleverde huishoudelijke hulp   645

• WMO vervoerskosten   235

• Nagekomen kosten afgesloten grondexploitaties   316

Totaal   10.192

Eind 2012 stond er € 10 mln. open aan kortlopende kasgeldleningen. Dit was in 
afwachting van een liquiditeitenprognose voor 2013 en verdere jaren. Op basis 
daarvan is begin 2013 de beslissing genomen voor het aantrekken van vreemd 
vermogen voor de langere termijn.
 
Daarnaast is onder de vlottende schulden de reeds ontvangen bijdrage opgenomen 
voor het project OV-Driebergen-Zeist. Zodra deze investering tot uitvoering komt, 
wordt deze bijdrage in mindering gebracht op de gemaakte kosten binnen de 
investering.

De aflossingen op de opgenomen geldleningen, die plaats zullen vinden in 2014, 
zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Dit is gelijk aan voorgaande 



162

inhoud

Jaarrekening 2013 gemeente Zeist   p   Balans

jaren. Eveneens is het gebruikelijk om achteraf betaalde rente, berekend over het 
verslagjaar, op te nemen als ‘nog te betalen’.

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

Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2013 31-12-2012

Vooruitontvangen geoormerkte middelen 2.219 1.934 

Nog aan te wenden ontvangen afkoopsommen grafonderhoud 1.469 1.398 

Nog te besteden ontvangen bijdragen sociale woningbouw 1.193 1.193 

Vooruit gefactureerde inkomsten 2011 en overige 203 98 

Totaal overlopende passiva 5.084 4.623 

Ten opzichte van eind vorig jaar is er sprake van een lichte stijging op de ‘vooruit 
ontvangen geoormerkte middelen’. Er is ca. € 702.000 aan nieuwe bedragen 
ontvangen en er is van de oude posten ca. € 417.000 besteed. De posten worden 
als opbrengst in de exploitatie verantwoord op het moment dat de uitgaven 
plaatsvinden. Vinden die uitgaven niet plaats dan zal een terugbetaling moeten 
plaatsvinden. Van een groot aantal posten is al zekerheid dat de ontvangen gelden in 
de komende jaren als opbrengst kunnen worden verantwoord.

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

Niet uit de balans blijkende verplichtingen: (bedragen x € 1.000)

31-12-2013 31-12-2012

Gewaarborgde geldleningen 306.605 317.609 
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In tabelvorm is de verdeling als volgt:

Gegarandeerde geldleningen: (bedragen x € 1.000)

totaal aantal totaal bedrag 
aanvankelijk

totaal bedrag 
ultimo 2013

risico voor gemeente

Gegarandeerde geldleningen 
waarvan voor:

81 346.890.848 306.604.663

• sportverenigingen 12 1.639.679 1.042.524 zie toelichting

• sociale woningbouw 67 338.795.775 302.404.703 zie toelichting

• zorginstellingen 2 6.455.394 3.157.436 volledig

Bij de sportverenigingen zijn er 4 leningen die via het waarborgfonds SWS (Stichting 
Waarborgfonds Sport) lopen, waardoor de het risico voor de gemeente beperkt is tot 
50% van het leningbedrag.
Voor de sociale woningbouw zijn alle leningen gegarandeerd via het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW). Dat betekent dat er uiteindelijk slechts een klein 
uitwinningsrisico is voor de gemeente. Op veel leningen wordt afgelost, er zijn 37 
aflossingsvrije leningen.
Bij de zorginstellingen is het uitwinningsrisico geheel voor de gemeente. Op alle 
leningen wordt jaarlijks afgelost.
Ten behoeve van de gemeentegaranties particuliere woningen is géén bedrag 
opgenomen. Hiervoor is een afkoopsom betaald aan het ‘Nationaal Garantiefonds’.

Er zijn geen aanwijzingen om de garantieverplichtingen anders te waarderen 
dan voorgaande jaren. De waarborgfondsen bieden voor het merendeel van de 
leningen een belangrijke eerste borgstelling. Daarnaast is er sprake van een goed 
aflossingsregime.
Gelet op de totale omvang van de garantstellingen en de huidige economische 
situatie vindt er momenteel toetsing plaats ten behoeve van een goede risico-
inschatting van de garantieportefeuille.

Overige niet uit balans blijkende verplichtingen (per 31-12-2013)

Onderwerp Partij (bedragen x € 1.000)

• Lease     -     

• Assurantien    1.319   

• Huur theater Figi BV  1.747

• Organisatie gemeentelijk theater Figi BV  396

• Contracten beheer openbare ruimte (onderhoud etc.)    1.622

• Contracten groen (onderhoud) Growepa BV  432

• Software en ICT contracten    940   

• Ontwikkeling stationsgebied Driebergen-Zeist    5.000  

• Het Rond    1.119 

• Beukbergen    4.250 

• Leerlingenvervoer    789 

• Wmo hulpmiddelen    648 

• Schoonmaakonderhoud en andere faciliteiten    656 

Totaal overige  18.917 
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In de tabel zijn de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen 
vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. De vermelde 
bedragen zijn een optelling van de jaarbedragen gedurende de nog resterende 
looptijd van het contract.

Verdere niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen:
In de 2013 was sprake van een vooruitontvangen bedrag van € 402.000 uit hoofde 
van de meeneemregeling van het Participatiebudget. Dit bedrag is voor de 
uitvoering van het Participatiebudget doorbetaald aan de RDWI, tegenover het 
vooruitontvangen bedrag staat een vordering op de RDWI. Per saldo werkt dit dus 
neutraal.

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

Wet Normering Topinkomens

Functie Gemeentesecretaris Griffier

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

Beloning € 111.860,04 € 86.438,30

Sociale verzekeringspremies € 26.286,31 € 21.031,68

Onkostenvergoedingen € 1.498,22 € 574,83

Totaal loonkosten € 139.644,57 € 108.044,81

Getroffen voorzieningen - -

Start dienstverband 01-03-2009 16-06-1986

Aard dienstverband Vast dienstverband Vast dienstverband

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

De norm volgens de Wet Normering Topinkomens bedraagt € 228.559. De beloning 
blijft hieronder.

Daarnaast is een toets uitgevoerd op het volledige personeelsbestand en op de 
inhuur van personeel. Daarbij zijn geen personen aangetroffen die de beloningsgrens 
overschrijden.

*  Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke  

Sector” (hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-

relaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel 

van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de 

jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in 

de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpasssingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader 

gehanteerd. 
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hoofdstuk 5
onderhanden
werk
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Onderhanden werk

De omvang van het ‘onderhanden werk’ is een belangrijke indicator voor de druk op 
de capaciteit van de organisatie. Onder onderhanden werk verstaan we in dit verband 
de werkzaamheden die voortvloeien uit de van 2013 naar 2014 overgehevelde 
budgetten, de van het rijk vooruit ontvangen gelden (= geoormerkte middelen); 
de naar 2014 doorlopende investeringen en de voor 2014 opgenomen nieuwe 
investeringen.
Het totaal van het onderhanden werk geeft ook zicht op de vraag of geen beslag 
wordt gelegd op middelen die achteraf bezien, nog niet nodig waren.

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

Onderhanden werk 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013

Bedragen in € mln Incl.pH Excl.pH Incl.pH Excl.pH Incl.pH Excl.pH Incl.pH Excl.pH

Reserve (rnam/verpl/bedrijfsv) 3,2 3,2 1,2 1,2 3,1 3,1 1,8 1,8

Geoormerkte middelen 6,1 6,1 3,5 3,5 1,9 1,9 2,2 2,2

Nog niet afgeronde investeringen 13,8 8,0 16,3 6,9 29,9 12,8 13,8 13,3

Nieuwe investeringen jaar t+1 5,4 1,7 16,1 6,5 4,3 4,3 1,1 1,1

Totaal 28,5 19 37,1 18,1 39,2 22,1 18,9 18,4

In bovenstaand overzicht is het onderhanden werk inclusief en exclusief de 
investeringen voor het project Het Rond inzichtelijk gemaakt, gezien ook de bijzondere 
aard en omvang van dit project. Exclusief het bedrag van deze investering neemt het 
totale saldo onderhanden werk in 2013 ten opzicht van 2012 licht (€ 3,7 mln.) af.

Het onderhanden werk dat via het onderdeel niet aangewende middelen uit de 
reserve egalisatiesystematiek wordt meegenomen, bedraagt € 1,8 mln. Bij de 
Bestuursrapportage (Berap) was het niveau nog onbekend en daarom op p.m. 
gesteld. 

De oorzaak van de licht hogere stand van de nog niet afgeronde investeringen ten 
opzichte van 2012 ligt vooral bij enkele onderwijskredieten (met name Gymlokaal 
MFA Kerckebosch en Zonnehuizen) en bij de restant-kredieten voor de overname van 
de Seastum-velden.

Ten opzichte van de bestuursrapportage 2013 stijgt de stand van de nog niet 
afgeronde investeringen met ca. € 2,7 mln. Voor de onderwijskredieten geldt dat de 
vertraging wat groter is dan ingeschat, waardoor de omvang van de restantkredieten 
€ 0,6 mln. groter is dan bij de berap aangegeven. Bovendien heeft de overname van 
velden van Seastum begin 2014 plaatsgevonden, waar er in de berap nog vanuit was 
gegaan dat deze overname nog in 2013 zou plaatsvinden. Dit geeft een toename van 
de restantkredieten met € 0,7 mln.
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Investeringen

In de volgende tabellen zijn de kredieten per programma opgenomen. Daarbij is per 
krediet (of groep kredieten) aangegeven wat de hoogte van de raming is, wat er op 
de investering is besteed in de jaren vóór 2013, wat er is besteed in 2013, wat er totaal 
is besteed en wat dus het saldo is op het krediet.

De tabel is verdeeld in twee delen, in de eerste tabel zijn de nog niet afgeronde 
projecten opgenomen. Deze projecten lopen dus door in 2014. De belangrijkste 
kredieten zijn van een korte toelichting voorzien.

In de tweede tabel zijn de in 2013 afgeronde projecten opgenomen. De projecten 
met een negatieve eindstand, dat wil zeggen dat meer is besteed dan het krediet 
toestond, zijn van een toelichting voorzien.

Overzicht investeringen met een vervolg in 2014 (Investeringsbedragen x € 1.000)

Totaal krediet
t/m 2013

Geboekt 
t/m 2012

Boekingen 
2013

Boekingen 
totaal

Nog te besteden 
eind 2013

Brandweerpost Den Dolder (C-II 2008) u 502 0 0 0 502 

Cameratoez.2e dorpst.(B1/01)(C-II 2008) u 61 14 0 14 47 

Programma 1 Openbare orde en veiligheid  562 14 0 14 549 

BOR/1e fase station Drieb.-Zeist.B500201 u 267 272 0 272 -5 

BOR/1e fase station Drieb.-Zeist.B500201 i -193 0 0 0 -193 

BOR OV overstappunt (CII-2007) u 311 112 0 112 199 

BOR OV overstappunt (CII-2007) i -291 36 -30 6 -297 

BOR/2e fase station Driebergen-Zeist u 2.158 105 3 108 2.050 

BOR/2e fase station Driebergen-Zeist i -1.558 0 0 0 -1.558 

BOR investeringsruimte (B2008061) u 860 0 189 189 671 

Voetgangers- en Fietstunnel/DDolder 
(BWN500201)

u 1.000 572 0 572 428 

Driebergsew.Koeburgw.Odijkerw.C-II 2008 u 890 342 69 411 479 

Driebergsew.Koeburgw.Odijkerw.C-II 2008 i -490 0 0 0 -490 

Park./Upgr.overdekte parkeerterr(B700126 u 992 863 87 950 42

Verv. Uitbreid. handterminals (B2008066) u 15 0 0 0 15 

Programma 4 Verkeer en vervoer  3.962 2.302 318 2.620 1.342 

BSO CP v Leersum vervangende nieuw-
bouw

u 3.145 0 3.101 3.101 44 

BBS Damiaan Gr Lodewijkln nwb vbkrediet u 100 0 87 87 13 

CBS Comeniusschool algehele aanpassing u 1.090 0 848 848 242 

CBS Comeniusschool algehele aanpassing i -150 0 0 0 -150 

BVO Montessori Herman Jordan uitbreiding u 1.106 0 781 781 325 

BVO Montessori Herman Jordan inrichting u 611 0 0 0 611 

MFA Kerckebosch nwb gymlokalen u 1.627 0 0 0 1.627 

MFA Kerckebosch 1e inrichting gymlokalen u 98 0 0 0 98 

Gymlokaal Jagerlaan-Verduurzaming u 0 0 7 7 -7 

Gymlokaal Bisonpark-Verduurzaming u 0 0 6 6 -6 

Gymlokaal Javalaan - Verduurzaming u 0 0 6 6 -6 

Gymlokaal Nicolaas Beetsl.-Verduurzaming u 0 0 6 6 -6 
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Gymlokaal Laan van Vollen.-Verduurzaming u 0 0 6 6 -6 

Gymlokaal Laan van Eiken.-Verduurzaming u 0 0 6 6 -6 

Gymlokaal Noordweg 8-Verduurzaming u 0 0 6 6 -6 

Gym.lok. Koppelweg-Verduurzaming u 0 0 6 6 -6 

Sporthal Den Dolder-Verduurzaming u 0 0 6 6 -6 

BSO Zonnehuizen Noordweg 8 aanpassing u 87 29 0 29 57 

OSO Meerklank Geiserlaan nieuwbouw u 214 0 0 0 214 

BSO CP v Leersum grond u 484 0 0 0 484 

BSBO Stuifheuvel perm.uitbr u 694 615 6 621 73 

BSO Zonnehuizen Noordweg 8 nwb  
gymlokaal

u 776 75 0 75 701 

Programma 6 Onderwijs  9.881 719 4.877 5.597 4.285 

Saestum Veld 1 toplaag u 50 0 0 0 50 

Saestum Veld 1 onderlaag u 90 0 0 0 90 

Saestum Veld 2 toplaag u 99 0 0 0 99 

Saestum Veld 2 onderlaag u 159 0 0 0 159 

Saestum Veld 1 hekwerk verl en plaza u 60 0 0 0 60 

Saestum Veld 2 hekwerk verlichting u 42 0 0 0 42 

Saestum Kleed en wasaccommodaties u 203 0 0 0 203 

Sporthal De Koppeling (CII) u 1.822 1.579 114 1.693 129 

Sporthal De Koppeling (CII) i 0 -4 0 -4 4 

Programma 8 Sport en recreatie  2.525 1.575 114 1.689 836 

Uitbr. begraafpl/2005 B/400143 VJnota u 105 4 0 4 101 

Alg. Begraafpl/ Uitbr. groen (500205) u 238 5 0 5 233 

Railscherm D. Dolder Fase II (B ../2001) u 79 66 2 69 10 

Railscherm D. Dolder Fase II (B ../2001) i -79 -79 0 -79 0 

Riolering Beukbergen u 3.700 0 0 0 3.700 

Programma 11 Milieu  4.043 -3 2 0 4.043 

Het Stedelijk Kerngeb.(zelfreg. project) u 926 824 101 925 1 

Het Stedelijk Kerngeb.(zelfreg. project) i -926 -60 0 -60 -866 

Austerlitz /Onderzoek Woningb.(B600154) u 81 99 -9 89 -8 

Austerlitz /Onderzoek Woningb.(B600154) i -36 0 0 0 -36 

Stationsgebied Drieb-Zeist(zelfreg proj) u 30 168 0 168 -138 

Vooronderzoek project De Clomp u 1.419 1.030 98 1.129 290 

Vooronderzoek project De Clomp i -1.419 -986 0 -986 -433 

Koop en doorlevering de Clomp u 1.205 558 33 591 614 

Koop en doorlevering de Clomp i -1.205 0 0 0 -1.205 

Afrondende werkzaamheden  
Oud-Zandbergen

i -240 0 0 0 -240 

Afrondende werkzaamheden  
Oud-Zandbergen

u 557 0 184 184 373 

Plankosten Kerckebosch u 575 0 92 92 483 

Plankosten Kerckebosch i -575 0 0 0 -575 

Voorbereidingskstn Huis ter Heide Zuid u 48 18 5 24 24 

Voorbereidingskstn Huis ter Heide Zuid i -40 0 0 0 -40 

Grondwaarde MFA De Koppeling u 369 322 38 360 9 

Opstalwaarde MFA De Koppeling u 2.921 2.949 -57 2.892 29 

Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling  3.690 4.922 484 5.406 -1.716 

Geldleningen u/g startershypotheken u 1.133 816 317 1.133 0 
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Programma 13 Wonen  1.133 816 317 1.133 0 

Krediet nazorg Centrale Huisvesting u 500 0 0 0 500 

Grondexploitatie ‘t Rond u 6.789 4.230 2.559 6.789 0 

HNW-Aanschaf laptops (3 jr) u 200 0 18 18 182 

GIV-Geo-Informatie centr beheren (5 jr) u 39 10 11 22 17 

HNW-Inrichting werkplek (4 jr) u 150 0 119 119 31 

Infrastructuur en servicelaag (4 jr) u 670 307 311 617 53 

MPD-Digitalisering post (4 jr) u 50 0 0 0 50 

BGT verv. Tech. Beheerspakketten (5jr) u 90 0 0 0 90 

Programma 15 College en middelen  8.488 4.547 3.017 7.565 923 

Verv. auto toez.&handh.RO (C-II 2008) u 11 0 0 0 11 

Verv. ATD 43-BR-LL (A225) (C-II 2008) u 17 0 0 0 17 

Verv. Auto A-199 33-BT-HG (BW2008066) u 28 0 0 0 28 

Verv. vrachta. A223 BN-VH-20(C-II 2008) u 87 0 0 0 87 

Verv. Vrachta. A224 BN-VH-91(C-II 2008) u 87 0 0 0 87 

Ter vervanging auto 64-BZ-TH u 26 0 0 0 26 

Bovenloopkraan (Staat C-II 2003) u 16 0 0 0 16 

Hefbrug 7 ton/Staat C-II 2006 u 19 0 0 0 19 

Hulpkostenplaatsen  290 0 0 0 290 

Totaal  34.573 14.892 9.130 24.022 10.551 

Vooruitontvangen bijdragen   

OV-project Driebergen-Zeist (B2010064) u 2.900 -201 -166 -368 3.268 

OV-project Driebergen-Zeist (B2010064) i -2.900 -2.900 0 -2.900 0 

Totaal incl.vooruitontvangen bedragen  34.573 11.790 8.964 20.755 13.818 
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Toelichtingen investeringen met een vervolg in 2014

p Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Brandweerpost Den Dolder:
Het krediet is nog niet besteed omdat er een nog een discussie gaande is met de VRU 
om de brandweerkazerne in Den Dolder al dan niet (in deze vorm) te behouden. Het 
krediet dient voor het aanpassen van de kazerne, zodra het besluit genomen is om 
de kazerne te behouden. Momenteel voldoet het pand namelijk niet volledig aan de 
wettelijke arbo-eisen.

p Programma 4 Verkeer en vervoer
BOR-kredieten 1e fase station Driebergen-Zeist
De kosten worden pas bij het BRU gedeclareerd na afronding van een project. Op dat 
moment wordt de inkomst ontvangen en op de kredieten weggeboekt.

BOR-kredieten 2e fase station Driebergen-Zeist
Ook voor dit krediet geldt dat de inkomst pas wordt gerealiseerd nadat de kosten 
volgens afspraak bij het BRU gedeclareerd kunnen worden. 
Naast de hier vermelde BOR-kredieten is er voor het stationsgebied onder de 
vooruitontvangen bijdragen (aparte tabel onder de tabel van investeringen) nog een 
bedrag van € 3.075.000 opgenomen. 
De uitgavenbedragen vormen samen de door Zeist te betalen bijdrage voor het 
stationsgebied van € 5,1 mln.

BOR-kredieten Investeringsruimte
Dit krediet wordt ingezet voor afwikkeling Krakelingweg in 2014. Tevens zullen extra 
kosten voor het OV-overstappunt hiervan deel uitmaken.

BOR-kredieten OV-overstappunt
De financiële afwikkeling met het BRU loopt nog. Waarschijnlijk komt in 2014 meer 
duidelijkheid hierover.

Fiets- en voetgangerstunnel Den Dolder
Het krediet is benodigd voor de realisatie van, de door de gemeenteraad gewenste 
en aan de bevolking van Den Dolder beloofde, veilige schoolroute ter vermijding 
van de spoorwegovergang Den Dolder. De fietstunnel maakt onderdeel uit van het 
Drieluik Den Dolder. Het krediet is de financiële bijdrage van de gemeente Zeist aan 
de fietstunnel. 
 
Driebergseweg, Koeburgweg, Odijkerweg
Aanbesteding heeft plaatsgevonden, uitvoering vindt plaats in 2014. Voor latere 
uitvoering is uitstel aangevraagd bij het BRU.

Vervanging/uitbreiding handterminals
Uitvoering vindt in 2014 plaats.
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p Programma 6 Onderwijs
BSO CP v Leersumschool vervangende nieuwbouw en grond
De verwachting is dat de uitgaven in 2014 worden afgerond. De nieuwbouw was 
vertraagd door vertraging bij de afgifte van de vereiste vergunningen.

CBS Comeniusschool algehele aanpassing
De afronding van de werkzaamheden heeft inmiddels begin 2014 plaatsgevonden.

BVO Montessori Herman Jordan uitbreiding en inrichting
De afronding van de werkzaamheden heeft inmiddels begin 2014 plaatsgevonden.

MFA Kerckebosch nieuwbouw gymlokalen en inrichting
De uitgaven worden in 2014 gedaan met een doorloop naar 2015.

BSO Zonnehuizen nieuwbouw gymlokaal en aanpassing gebouw
Voor deze investeringen worden geen uitgaven meer gedaan totdat het faillissement 
van Zonnehuizen is opgeheven.

OSO De Meerklank Geiserlaan nieuwbouw
In verband met wijziging oorspronkelijke plannen volgt nader overleg in 2014 met 
WereldKidz. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk of dit leidt tot uitgaven 2014.

p Programma 8 Sport en recreatie
Seastum velden en kleed- en wasaccommodatie
Voor de overname van de velden is begin 2014 een overeenkomst door Seastum en 
de gemeente ondertekend. Dat houdt in dat de velden niet meer in 2013 door de 
gemeente zijn overgenomen. Ook de kleed- en wasaccommodatie zal in 2014 worden 
gerealiseerd. 

Sporthal De Koppeling
De Sporthal is gereed. Het krediet wordt in 2014 nog opengehouden in verband met 
nog af te rekenen kosten. Wel is gestart met de afschrijving.

p Programma 11 Milieu
Uitbreiding begraafplaats en uitbreiding groen
De uitgaven zullen naar verwachting in 2014 plaatsvinden.

Riolering Beukbergen
De riolering Beukbergen is een onderdeel van een groot project. De uitgaven voor 
riolering zullen naar verwachting in 2014 plaatsvinden

p Programma 12 Ruimtelijke ordening
Stedelijk kerngebied
Centrumplan is in concept klaar. De bedoeling is dat op termijn een grondexploitatie 
komt en de kosten daarin worden ondergebracht. Afhankelijk van de vraag of er een 
grondexploitatie komt en de mate waarin de kosten hierin kunnen worden opgenomen 
zal er al dan niet een beroep op de reserve Zelfregulerende Projecten gedaan worden.
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Stationsgebied Driebergen-Zeist (zelfreg.proj.)
Deze kosten maken deel uit van de totale bijdrage van € 5,1 miljoen van de gemeente 
voor het stationsgebied. De planning hangt samen met de uitvoering van het project.

Vooronderzoek project De Clomp
De geraamde inkomst heeft betrekking op een appartementsrecht van Vitras dat 
de gemeente heeft overgenomen. Rialto neemt dit van de gemeente over. Via het 
voorbereidingskrediet De Clomp wordt een aantal financiële afspraken met de 
projectontwikkelaar afgewikkeld. De looptijd van het krediet hangt dus nauw samen 
met de doorlooptijd van de ontwikkelingen in De Clomp.

Koop en doorlevering De Clomp
Deze geraamde inkomst heeft betrekking op appartementsrechten Hollebloc en  
Gezondheidscentrum. Deze moeten uiterlijk drie jaar na de overdracht aan de 
gemeente (december 2012) door Rialto worden afgenomen. Het transport door 
MeanderOmnium aan de gemeente vindt plaats na afronding van het asbestonderzoek 
en de asbestverwijdering.

Afrondende werkzaamheden Oud-Zandbergen
De afronding van deze werkzaamheden loopt door tot woningverkoop is gerealiseerd 
en er duidelijkheid is over eventuele planschadeverzoeken.

Plankosten Kerckebosch
Dit krediet is bedoeld voor de gemeentelijke plankosten voor de grondexploitatie 
Kerckebosch. Op termijn worden er inkomsten uit grondopbrengsten op dit krediet 
geboekt. De looptijd van dit krediet is vooralsnog onbekend. Er wordt geen rente aan 
dit krediet toegerekend

Ook de overige negatieve boekwaarden op deze kredieten vinden hun dekking in de 
reserve Zelfregulerende projecten.

p Programma 15 College en middelen
Centrale huisvesting
De verbouw/nieuwbouw is eind 2013 opgeleverd en in gebruik genomen, maar 
de laatste facturen zullen begin 2014 worden ontvangen. Voor afrondende 
werkzaamheden is nog een bedrag van € 500.000 beschikbaar.

ICT-apparatuur
De restanten op de kredieten voor ICT apparatuur ontstaan deels doordat de ICT-
kosten zich in werkelijkheid niet voordoen volgens de verdeling van de kredieten over 
de jaren. Meerjarig doen zich de kosten echter wel voor, het verloopt alleen in een 
ander ritme, mede veroorzaakt door de relatief snelle ontwikkelingen binnen de ICT. 
Om die reden is een reserve Egalisatie ICT ingesteld, waarin jaarlijks de niet bestede 
kapitaallasten van de ICT-investeringen worden gestort.

Vervanging Auto’s, bovenloopkraan en hefbrug
De vervanging hiervan is doorgeschoven totdat vervanging noodzakelijk blijkt.
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p Toelichting vooruitontvangen bijdragen
OV-project Driebergen-Zeist
Dit krediet vormt samen met de BOR-kredieten voor het stationsgebied de 
gemeentelijke bijdrage van € 5,1 miljoen voor dit project. Voor het stationsgebied 
lopen nog onderhandelingen met Prorail en de overige partners in het project. De 
verwachting is dat de besteding in 2015 zal plaatsvinden.
Als inkomst op dit krediet staat de dekking. Deze bestaat uit het positieve saldo 
van de afgesloten grondexploitatie Dijnselburg-Zuid dat destijds voor dit doel is 
gereserveerd. 

Overzicht investeringen die per eind 2013 zijn afgesloten (Investeringsbedragen x € 1.000)

  
Totaal krediet

t/m 2013
Geboekt 

t/m 2012
Boekingen 

2013
Boekingen 

 Totaal
Saldo eind   

2013

BOR/Krakelingweg (BWN 500201) u 5.901 5.758 -80 5.678 222 

BOR/Krakelingweg (BWN 500201) i -4.272 -4.331 282 -4.049 -222 

Bijdrage BOR (betaald aan BRU) i -195 -195 0 -195 0 

Volmeldinstallaties/Staat C-II 2006 u 101 159 -58 101 0 

Programma 4 Verkeer en vervoer  1.534 1.391 144 1.534 0 

BBS ZVS Socrateslaan ondw aanp u 124 0 124 124 0 

BBS Ichthus Nic.Beetsln perm.uitbr u 405 371 40 412 -7 

BBS Oud Zandbergen perm.uitbr t/m gr 12 u 264 197 60 257 8 

BVO De Breul perm.uitbr met 1.262 m2 u 2.945 2.754 0 2.754 191 

BBS ZVS Burg.v.Tuijll-ln algehele aanp u 540 494 47 540 0 

Programma 6 Onderwijs  4.278 3.816 271 4.087 191 

Sportinventaris sporthal de Koppeling u 209 189 0 189 20 

Programma 8 Sport en recreatie  209 189 0 189 20 

Kredieten Centrale Huisvesting u 22.002 7.921 13.130 21.051 951 

HNW-Aanschaf smartphones (4 jr) u 0 7 -7 0 0 

HNW-Servers en linq (4 jr) u 319 122 201 323 -3 

HNW-Servers en linq (4 jr) i 0 -3 0 -3 3 

MPD-Systemen en architectuur (4 jr) u 40 11 35 45 -5 

Life Cycle Management (4 jr) u 25 0 0 1 24 

Verbindingen glasvezel (5jr) u 95 0 97 97 -2 

Server omgeving (4jr) u 160 0 162 162 -2 

Software applicaties 80 % (5 jr) u 123 118 5 123 0 

Programma 15 College en middelen  22.764 8.176 13.622 21.798 967 

Totaal  28.786 13.572 14.036 27.608 1.178 



175

inhoud

Jaarrekening 2013 gemeente Zeist   p   Investeringen

Toelichtingen

p Programma 4 Verkeer en vervoer
Parkeren/Upgrade overdekte parkeerterreinen
De kosten van de upgrade zijn lager uitgekomen.

p Programma 6 Onderwijs
BVO De Breul permanente uitbreiding
Het project kon worden afgerond met een voordeel van afgerond € 190.000. De 
uitbreiding was een gewild project waarop scherp is aanbesteed. Hierdoor is de 
verbouwing goedkoper uitgevallen dan begroot.

p Programma 15 College en middelen
Centrale huisvesting
De verbouw/nieuwbouw is eind 2013 opgeleverd en in gebruik genomen. Het 
resultaat op de uitgaven van het project centrale huisvesting is € 951.000 positief.



176

inhoud

Jaarrekening 2013 gemeente Zeist   p   Hoofdstuk 7

hoofdstuk 7
vaststellings-
besluit



Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist verklaren dat vorenstaande 

jaarrekening inclusief het jaarverslag als bedoeld in art. 197 lid 2 Gemeentewet op 

2014 is overlegd aan de raad en tegelijk algemeen verkrijgbaar is gesteld. 

Zeist, 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

Aldus vastges!eld d<?or de raad van de gemeente Zeist in de openbare vergadering 

, griffier 

Jaarrekening 2013 gemeente Zeist Vaststellingsbesluit 177 
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bijlagen
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Bijlage 1
Kerngegevens

In onderstaande tabel wordt een aantal kerngegevens benoemd. Deze gegevens 
geven een beeld van de omvang van het gemeentelijk takenpakket. Een aantal van 
deze gegevens wisselt regelmatig (bijvoorbeeld inwoneraantal).
Deze bijlage is bedoeld als ordegrootte, voor exacte statistische gegevens is deze 
bijlage niet bedoeld.

Kerngegevens Jaarrekening 2013 (peildatum 31/12/2013)

Sociale structuur

Aantal inwoners

< 20 jaar 14.714

20 t/m 64 jaar 34.937

65 jaar en ouder 11.769

waarvan 75 – 85 jaar 3.774

Totaal aantal inwoners 61.420

Aantal personen dat een periodieke uitkering ontvangt

WWB *) 908

IOAW *) 25

IOAZ *) 3

Totaal aantal personen met een periodieke uitkering 936

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente Zeist in hectare 4.851

Waarvan bebouwing 276

Waarvan binnenwater 14

Aantal Woningen

Woonruimten 32.548

Bron: 
Specificatie overzicht Algemene uitkering Ministerie van Binnenlandse Zaken 
d.d. 26 november 2013. Op basis van deze gegevens wordt de omvang van het 
Gemeentefonds voor 2013 berekend.

* Het gaat hier om de periodieke uitkeringen: 

 WWB: Wet Werk en Bijstand 

 IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers 

 IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
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Bijlage 2
Begrippenlijst

Onderstaand is een lijst opgenomen van begrippen die gehanteerd zijn in deze 
jaarrekening. Omdat sommige begrippen vrij specifiek zijn voor de gemeente en 
voor het financiële vakgebied, en daardoor niet bij iedereen bekend, worden ze kort 
toegelicht. De begrippen zijn in alfabetische volgorde opgenomen.

p Actief/activa
Een actief is een uit investeringen voortgekomen goed, waarover de gemeente 
de beschikkingsmacht heeft en dat de potentie heeft tot een bijdrage tot het 
genereren van middelen. Alle activa dienen normaal gesproken om goederen te 
produceren of diensten te verrichten ten behoeve van burgers c.q. de publieke taak. 
Voorbeelden van activa zijn: wegen, vergunningensysteem, (brandweer)auto’s. Een 
actief wordt op de balans van de gemeente opgenomen. Het actief wordt over een 
periode afgeschreven, daarmee komen de kosten van de investering geleidelijk in de 
exploitatielasten van de gemeente terecht.

p Activa met een economisch nut
Die activa die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen van de gemeente 
en/of die verhandelbaar zijn. Deze activa moeten op de balans worden gezet (= 
geactiveerd), eventueel gevormde reserves mogen niet in mindering worden 
gebracht en ze worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs.

p Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Deze activa kunnen niet verhandeld worden of middelen genereren. Het gaat 
uitsluitend om activa in de openbare ruimte. Deze activa mogen op de balans worden 
gezet (= geactiveerd), eventueel gevormde reserves mogen direct in mindering 
worden gebracht. De activering gebeurt alleen om de kosten voor de gemeente in de 
tijd te spreiden.

p Afvalstoffenheffing
Belasting die van de bewoners wordt geheven voor de dekking van de kosten van het 
ophalen en verwerken van afval.

p Algemene middelen
Gelden die de gemeenten vrij kan besteden met inachtneming van wet- en 
regelgeving. De algemene middelen worden voornamelijk gevormd door de 
algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de belastingen.

p Algemene reserve
Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. 
De algemene reserve is (meestal voor een te bepalen deel) onderdeel van de 
weerstandscapaciteit.
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p Algemene uitkering
Rijksuitkering aan de gemeenten uit het Gemeentefonds, verdeeld via 
verdeelmaatstaven.

p Apparaatskosten
Kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten 
functioneren.

p Autoriseren
Het (door het vaststellen van de begroting) door de Raad machtigen van het College 
tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen.

p Balans
Een overzicht van de bezittingen (activa) en het vreemde en eigen vermogen 
(passiva) van de gemeente op een bepaald moment. De balans is onderdeel van de 
jaarrekening. De balans geeft aan waarin is geïnvesteerd (bezittingen = activa) en hoe 
deze investeringen zijn gefinancierd (vermogen en schulden = passiva). 

p Baten
Inkomsten die aan een periode zijn toegerekend. De baten in een begrotingsjaar zijn 
inkomsten die op dat jaar betrekking hebben, omdat de uitvoering van een taak die 
tot opbrengsten leidt in het begrotingsjaar zal plaatsvinden, of omdat het voordeel in 
het begrotingsjaar zal plaatsvinden. De definitie van baten omvat zowel opbrengsten 
als andere voordelen.

p Baten- en lastenstelsel
Een begrotingssysteem dat inhoudt dat alle ontvangsten en uitgaven worden 
toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben (dat wil zeggen: 
het jaar waarin de prestatie is geleverd).

p Baten, incidentele
Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar 
vaststaan.

p Baten, structurele
Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meer jaren, in ieder geval 
meer dan drie jaar, vast liggen.

p BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)
Dit zijn voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening en 
het jaarverslag van de gemeente. Hieruit volgen (als een logische consequentie) 
richtlijnen voor de bedrijfsvoering en de administratie van de gemeente, zodat aan de 
voorschriften voor begroting en rekening kan worden voldaan.

p Bedrijfsvoering
De activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Vaak deelt men ze in 
naar: personeel, informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel 
beheer en facilitaire diensten.
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p Begroting
Een door de Raad vastgesteld document dat aangeeft welke beleidsvoornemens 
de gemeente heeft, welke activiteiten ter realisatie daarvan moeten worden 
ondernomen, hoeveel middelen met de realisatie daarvan zijn gemoeid en uit welke 
bronnen die middelen afkomstig zijn.

p Begrotingsevenwicht
Geraamde baten en lasten in de begroting zijn gelijk; het begrotingssaldo (resultaat 
na bestemming van reserves) is nul.

p Begrotingssaldo
Het verschil tussen de baten en de lasten in de begroting.

p Begrotingswijziging
Besluit van de Raad tot wijziging van de begroting per programma.

p Begrotingswijziging, technische
Wijziging van de begroting op administratieve gronden zonder politieke impact.

p Behoedzaamheidreserve
Een gedeelte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, dat vooralsnog 
niet tot uitkering komt, als buffer voor een (onverwachte) onderuitputting op de 
rijksuitgaven.

p Belasting
Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven aan de overheid waar 
tegenover geen rechtstreekse individuele prestatie van de overheid staat.

p Belastingcapaciteit
Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren.

p Belastingcapaciteit, onbenutte
Het verschil tussen het maximum aan belastingen dat geheven kan worden en de 
feitelijke (begrote) belastingopbrengst.

p Belastingverordening
Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten.

p Bestaand beleid
Beleid waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden.

p Bestemmingsreserve
Door de Raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen, is een onderdeel van 
het eigen vermogen. Zolang de Raad de bestemming kan veranderen is er sprake van 
een vrij aanwendbare (bestemmings)reserve. Een deel van de bestemmingsreserves 
is niet vrij aanwendbaar. Dit is het geval als sprake is van ‘dekkingsreserves’ of andere 
reeds bestaande verplichtingen.
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p Bestuurlijk belang
Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur 
van een derde rechtspersoon of als ze een stemrecht heeft.

p Boekwaarde
De waarde waartegen activa en ook wel passiva op de balans zijn opgenomen.

p Bouwgrondexploitatie
De activiteit waarbij ruwe onbebouwde gronden dan wel voor stad- en 
dorpsvernieuwing bestemde gronden onder aanwending van arbeid, materialen en 
kapitaalgoederen worden omgevormd tot een gevarieerde hoeveelheid aan derden 
te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven bouwterreinen.

p BTW-compensatiefonds
Rijksfonds waar de gemeenten de door hen betaalde btw over de gemeentelijke 
taken kunnen terugvorderen.

p Circulaire (Gemeentefonds)
Berichtgeving van het Rijk met de effecten van de Miljoenennota op de algemene 
uitkering uit het Gemeentefonds of Provinciefonds. Verschijnt in maart, mei en 
september en indien nodig ook in december.

p Cofinanciering
Overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven afspraken maken over de 
gezamenlijke financiering van een investering.

p Collegeprogramma
Uitvoeringsplan van het College voor het beleid gedurende de zittingsperiode.

p Dekking
Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven op welke wijze nieuwe lasten 
door baten worden afgedekt.

p Dekkingsmiddelen
Middelen die worden aangewend om de lasten in de begroting op te vangen.

p Delegatie
Overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van 
bepaalde taken door een hogere geplaatste functionaris of instantie aan een lager 
geplaatste functionaris of instantie.

p Doelmatigheid
Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van 
middelen. Doelmatigheid wordt ook wel efficiëntie genoemd.

p Doeltreffendheid
De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook 
daadwerkelijk worden behaald. Een ander woord voor doeltreffendheid is effectiviteit.
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p Doeluitkering
Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf 
bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is specifieke uitkering.

p Dualisme / dualistisch stelsel
Het dualisme / dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden 
van de Raad en het College ontvlochten zijn. De Raad richt zich primair op de 
kaderstellende en controlerende functie, het College op de uitvoerende functie (het 
besturen van de gemeente). De wethouders zijn geen lid meer van de Raad.

p Duurzaam financieel evenwicht
Er is sprake van duurzaam financieel evenwicht als – met in achtneming van het 
risicoprofiel van de gemeente – aannemelijk is dat in beginsel binnen de termijn 
van de meerjarenraming een situatie van materieel evenwicht ontstaat voor zowel 
het bestaande als het nieuwe beleid (cf. art 22 BBV) die zich daarna, blijkend een 
volgende meerjarenraming, bestendigt.

p Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend 
uit de jaarrekening. Het jaarresultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel 
van het eigen vermogen, tot het moment dat de Raad het heeft bestemd.

p Exploitatie
De bedrijfseconomische baten en lasten van alle gemeentelijke taken die tot 
uitdrukking komen in de begroting, de meerjarenraming en de jaarrekening.

p Financieel belang
Een gemeente heeft een financieel belang indien de middelen die deze ter 
beschikking stelt, verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij en/
of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de 
gemeente.

p Financieel beleid
Het financiële beleid omvat de uitgangspunten voor de financiële functie. In de 
eerste plaats zijn dat de algemene uitgangspunten en doelen voor de uitoefening, 
organisatie en werking van de financiële functie en de daarbij behorende 
informatievoorziening. Ten tweede gaat het specifiek om uitgangspunten die de 
budgettaire ruimte beïnvloeden. Artikel 212 van de Gemeentewet noemt in dat 
verband drie onderwerpen: richtlijnen voor de financieringsfunctie, de regels voor 
waardering en afschrijving van activa en de grondslagen voor de berekening van de 
tarieven, heffingen en prijzen die de gemeenten heffen.

p Financieel toezicht / provinciaal toezicht
Toezicht door de Provincie op het structureel in evenwicht zijn van de begroting en 
de jaarrekening van de gemeente, zowel inhoudelijk als procedureel.

p Financiering
De wijze waarop (geld-)middelen worden ingezet om activa aan te schaffen. 
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Financiering kan met eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) 
geschieden dan wel met externe financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen).

p Financieringsparagraaf
Een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, 
beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Hij dient in te gaan op de eisen 
die de Wet fido stelt. Er moet uit blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie 
uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet 
en renterisiconorm wordt voldaan.

p Gemeentefonds
Het Gemeentefonds is een begrotingsfonds met het karakter van algemene middelen 
dat wordt beheerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en de minister van Financiën. Bij wet wordt ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een 
bedrag aan middelen van het Rijk ten behoeve van het Gemeentefonds afgezonderd. 
De jaarlijkse ontwikkeling van het Gemeentefonds is momenteel gekoppeld aan de 
jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (samen de trap op, 
samen de trap af).

p Heffingen
Belastingen en retributies.

p Indexeren
Aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering als gevolg van inflatie.

p Integrale afweging
Dit betekent dat de besluitvorming het totale beleid / alle baten en lasten betreft, 
niet alleen een specifiek voorstel.

p Investering
Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere 
jaren uitstrekt.

p Kasgeldlimiet
Een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van 
het openbare lichaam bij aanvang van het jaar.

p Kwijtschelding
Opheffen van de invordering van bijvoorbeeld een gemeentelijke belasting, omdat 
de belastingplichtige voldoet aan de kwijtscheldingsregels die de Raad vastgesteld 
heeft.

p Lasten
Lasten zijn uitgaven welke aan een periode zijn toegerekend. De lasten in een 
begrotingsjaar zijn de uitgaven die op het begrotingsjaar drukken, omdat de 
uitvoering van een taak die zal leiden tot kosten in het begrotingsjaar plaatsvindt of 
omdat het verlies in het begrotingsjaar plaats zal vinden.
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p Meerjarenraming
Een meerjarenraming is een begrotingsraming voor tenminste drie op het 
begrotingsjaar volgende jaren. Deze wordt bij de jaarbegroting aan de Raad 
aangeboden en behandeld en is ook een hulpmiddel voor het begrotingstoezicht. De 
meerjarenraming bestaat uit zowel bestaand als nieuw beleid.

p Onttrekkingen
Beschikken over de reserves ten gunste van de exploitatie / het resultaat.

p Onvoorzien / de 3 O’s
De post ‘onvoorzien’ is een verplicht te ramen bedrag op de begroting voor het 
opvangen van onontkoombare en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het op- 
stellen van de begroting nog niet worden voorzien. De criteria worden wel de drie 
O’s genoemd: onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar. De begrotingspost 
‘onvoorzien’ is een post waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen worden 
gedaan. Op basis van besluitvorming worden middelen overgeheveld vanuit de post 
‘onvoorzien’ naar het budget waarop de onvoorziene uitgaven inhoudelijk betrekking 
heeft.

p Overhead
Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de 
producten van de organisatie, zoals lasten management, ICT, P&O, facilitaire 
zaken, kosten van de accountant, fiscalist en advocaat, leasekosten, energiekosten, 
verzekeringen.

p Paragrafen
Door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven onderdelen 
van de beleidsbegroting waarin onderwerpen (zie hierna) van belang voor het 
inzicht in de financiële positie worden behandeld. De paragrafen bevatten de 
beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Via 
deze paragrafen dient de Raad ook hier nadrukkelijk zelf de beleidsuitgangspunten 
vast te stellen. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Er 
zijn zeven verplichte paragrafen. In de paragrafen kunnen bedragen worden 
genoemd maar ze worden niet apart geautoriseerd. Het gaat in de paragrafen om de 
beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn: financieel, politiek of 
anderszins. De verplichte paragrafen zijn (in alfabetische volgorde):
• Paragraaf bedrijfsvoering
• Paragraaf financiering
• Paragraaf grondbeleid
• Paragraaf lokale heffingen
• Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
• Paragraaf verbonden partijen
• Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

p Passiva
Vermogensbestanddelen: eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen 
(voorzieningen en schulden).
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p Planning- en controlcyclus
Voorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting, de tussentijdse rapportages 
en de verantwoording erover in jaarverslag en jaarrekening.

p Product
De eenheid waar programma’s in zijn onderverdeeld. Producten worden bepaald 
door het College (uitvoeringsinformatie). Onder het niveau van producten kunnen 
nog één of meerdere niveaus liggen, afhankelijk van de organisatie en grootte van de 
gemeente (uitvoeringskader ambtelijk apparaat).

p Programma
Een samenhangend geheel van activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken 
van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren 
gekoppeld zijn.

p Rechtmatigheid
Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook 
begrepen zijn de gemeentelijke verordeningen, raads- en collegebesluiten.

p Rekenkamercommissie
Onafhankelijk orgaan dat ten behoeve van de Raad gevraagd en ongevraagd 
onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid 
van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Het onderzoek naar de 
rechtmatigheid van de jaarrekening is een taak van de accountant.

p Renteomslag
Een berekeningsmethodiek waarbij de totale netto rentekosten van zowel de 
vreemde als de eigen financieringsmiddelen worden omgeslagen over de totale 
investeringen.

p Renterisiconorm
Het gestelde kader om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te 
komen, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen en herfinanciering van 
leningen in voldoende mate wordt beperkt. De renterisiconorm wordt berekend 
door een vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld bij 
aanvang van het begrotingsjaar en de daarop volgende drie jaar.

p Reserves
Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van 
overschotten of planmatig zijn bestemd.

p Reserve, egalisatie-
Reserve waarmee ongewenste schommelingen (in tarieven of lasten) kunnen worden 
opgevangen, bij bijvoorbeeld rioolheffingen.

p Resultaat
Saldo van baten en lasten in de begroting of de jaarrekening.
Resultaat na bestemming (ook wel ‘financieel resultaat’ genoemd)
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Het resultaat voor bestemming plus de toevoegingen aan de reserves minus de 
onttrekkingen aan de reserves.

p Resultaat voor bestemmen (ook wel ‘exploitatieresultaat’ genoemd)
Saldo van baten en lasten van de programma’s, de algemene dekkingsmiddelen en 
onvoorzien bij de begroting. Het resultaat voor bestemmen is bij de jaarrekening 
hetzelfde, maar dan zonder onvoorzien.

p Rioolheffingen
Heffing die van de gebruikers wordt geheven ter dekking van de kosten van het 
rioolbeheer.

p Risico’s
Kans op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang.

p Risicobeheer
Systematisch in kaart brengen van de risico’s en het treffen van maatregelen om de 
(financiële) gevolgen te minimaliseren en/of op te kunnen vangen.

p Specifieke uitkeringen
Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf 
bepaald en voorgeschreven doel. Een andere benaming is doeluitkering.

p Stelposten
Begrotingsposten waarbij voldoende informatie aanwezig is om hun omvang te 
bepalen, maar die nog niet functioneel zijn geraamd. Op basis van nog te verzamelen 
informatie wordt bepaald aan welke (functionele) budgetten het geraamde budget 
zal worden toegevoegd.

p Toezicht
Het uitoefenen van toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een 
handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van 
een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.

p Treasury / treasuryfunctie
Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun 
kosten, opbrengsten en risico’s. De treasuryfunctie binnen de gemeente omvat alle 
activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden 
over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële 
stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

p Vaste schuld
Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar.

p Verbonden partijen
Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een 
bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor het hebben van een financieel belang 
is het niet per se nodig dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de 
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verbonden partij. Zij heeft ook een financieel belang indien financiële problemen bij 
de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

p Verordeningen
Algemene regels, vastgesteld door de Raad.

p Verordening artikel 212
Deze gemeentelijke verordening bevat de uitgangspunten voor het financiële beleid 
en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

p Verordening artikel 213
Gemeentelijke verordening waarin de gemeente de controle op het financiële beheer 
en de financiële organisatie door de accountant regelt.

p Verordening artikel 213 a
Gemeentelijke verordening waarin de gemeente de controle betreffende het 
periodieke onderzoek door het College naar de doelmatigheid en doeltreffendheid 
van het door het College gevoerde bestuur regelt.

p Verplichtingen
Door opdrachtverstrekking ontstaat voor de gemeente de verplichting tot betaling 
op enig moment.

p Voorjaarsnota
Tussentijds financieel overzicht van de lopende begroting dat gebruikt wordt als 
uitgangspunt voor de komende begroting en de raming van de drie daarop volgende 
jaren.

p Voorzieningen
Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden 
wegens a) verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum 
onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; b) risico’s waarvan de omvang op de 
balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; c) fluctuaties in kosten 
(gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen; d) nog niet bestede middelen 
die specifiek besteed moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere 
overheidslichamen.

p Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de 
gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te 
dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken.

p Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen / de mogelijkheid om niet 
structurele financiële risico’s op te kunnen vangen en zo de taken van de gemeente 
te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen (de mogelijkheid om risico’s op 
te vangen) bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de geldmiddelen) 
en de risico’s waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffen Een hogere 
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weerstandscapaciteit en/of vermindering van de risico’s zorgen beiden voor een 
verbetering van het weerstandsvermogen van de gemeente.

p Wet fido
Afkorting voor ‘Wet financiering decentrale overheden’. De Wet fido regelt de 
voorwaarden waaronder een gemeente geld kan lenen en mag uitlenen.
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Inleiding 
 
Voor u ligt deel 2 van de jaarrekening 2013 van de gemeente Zeist.  
In dit deel staan de toelichtingen op financiële afwijkingen op collegeproduct-niveau.  
Ook zijn enkele verplichte onderdelen van financieel-technishe aard en de bijlage ‘Single information, 
single audit’ (SISA) opgenomen. 
 
De beleidsteksten en de informatie op programmaniveau op hoofdlijnen staan in deel 1 van de 
Jaarrekening.  
De informatie in dit deel 2 is relevant voor de raad en maakt integraal onderdeel uit van de 
jaarrekening 2013. Vanwege het detailniveau is ervoor gekozen deze gegevens op te nemen in een 
apart boekwerk.  
 

Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2  Financieel resultaat 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op: 
-  de uitkomst van de realisatie van het financieel beleid 2013, 
-  de rechtmatigheid van het financieel handelen, en  
-  de incidentele baten en lasten. 
 
Hoofdstuk 3  Programma’s 
 
Per raadsprogramma staan de baten, lasten en het exploitatiesaldo in een tabel.  
  
De Raad heeft verzocht deze gegevens ook op collegeproduct-niveau op te nemen. 
Het opnemen van deze informatie verandert nadrukkelijk niets aan het (financiële) 
verantwoordingsniveau van de jaarrekening: de Raad stelt de budgetten op programmaniveau vast. 
De bevoegdheid om budgetten tussen collegeproducten binnen een raadsprogramma te verschuiven 
of anders in te zetten ligt bij het College. 
 
Hoofdstuk 4  Algemene dekkingsmiddelen 
 
In dit hoofdstuk, dat ook wel als programma 16 wordt aangeduid, staan de afwijkingen tussen raming 
en werkelijkheid bij de algemene dekkingsmiddelen.  
 
Bijlage “Single informatie, single audit” (SISA) 
De verantwoording over een (afnemend) aantal specifieke uitkeringen van het Rijk vindt verplicht 
plaats via een bijlage in de jaarrekening met een door het Rijk voorgeschreven methodiek. Deze 
bijlage bevat de indicatoren per specifieke uitkering. 
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1. Uitgangspunten in de exploitatie 2013  
 
Hieronder vindt u de belangrijkste financiële uitgangspunten van de Begroting en de Jaarrekening 
2013. 
 
- Het structurele rentebeleid is gebaseerd op 6% (langlopende gelden). 
- De renteomslag is gefixeerd op 6,5%. De kapitaallasten van de investeringen zijn daarom 

berekend op basis van het gefixeerde percentage van de renteomslag 6,5%, enkele uitzonderingen 
daargelaten. Voor de grondexploitaties geldt (op enkele uitzonderingen na) een gefixeerd 
percentage van 5%. Voor de investeringen en grondexploitaties met een afwijkend percentage 
geldt dat door de raad is besloten een ander percentage te hanteren. 

- De overheadkosten van de gemeente zijn zichtbaar in een specifiek raadsprogramma: 15, College 
en middelen. Dit betekent dat bij de overige programma’s de lasten exclusief deze overheadkosten 
zijn opgenomen. 

- De jaarrekening is opgesteld volgens het ‘Stelsel van baten en lasten’. In dit stelsel worden 
uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben. Onder baten 
worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als 
gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als baten 
verantwoord. 

- Ter vergelijking zijn in de jaarrekening veel tabellen met realisatiebedragen over 2012 opgenomen. 
De gerealiseerde bedragen stemmen overeen met de cijfers gebruikt voor de Jaarrekening 2012. 
In de begrote bedragen 2013 (na wijzigingen) zijn alle begrotingswijzigingen 2013 verwerkt. 

- De rente over eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) is (enkele uitzonderingen 
daargelaten) 5,9% en komt, op enkele uitzonderingen na, ten gunste van de jaarlijkse exploitatie. 

- Lasten worden bepaald met inachtneming van de bij de balans vermelde grondslagen voor 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen 
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

- De winstneming op grondexploitaties vindt tussentijds plaats naar rato van de voortgang van het 
project waarbij de volgende voorwaarden in acht moeten worden genomen: 
o Er is een betrouwbare, actuele kostprijscalculatie aanwezig; 
o De opbrengsten zijn voldoende zeker, dat wil zeggen dat er geen belangrijke verkopen meer 

moeten plaatsvinden; 
o De nog te maken kosten zijn goed in te schatten en kunnen op een verantwoorde wijze worden 

toegerekend op het gerealiseerde deel van de grondexploitatie. 
o met als extra aanvullende rekenregel:  
o Indien een project voor 75% gereed is moet 75% van het resultaat tussentijds worden 

genomen.  
 
 

2. Resultaat 
 
Het exploitatieresultaat, na uitvoering van de op basis van de begroting dan wel het eerder 
vastgestelde financiële beleid voorgestelde stortingen in en onttrekkingen aan reserves, bedraagt 
afgerond € 4.737.000. 
 
Ten opzichte van de begroting na wijzigingen is dit € 5.298.000 voordeliger dan geraamd. 
 
Binnen de programma’s is in dit boekwerk 2 per college-product aangegeven wat de redenen zijn van 
de afwijkingen. 
 



  Financieel resultaat 

   8 

 
Resultaat in tabelvorm  
 
In de tabel staat de opbouw van het jaarrekeningresultaat.  
 
We maken onderscheid in een zogenoemd Exploitatieresultaat – het verschil tussen de begroting en 
realisatie vóór stortingen en onttrekkingen aan reserves – en een zogenoemd Financieel resultaat, het 
resultaat na de stortingen en onttrekkingen.  
De stortingen en onttrekkingen aan reserves hebben meestal een directe relatie met de uitvoering van 
de programma’s, waardoor het onderscheid soms anders wordt ervaren. 
 
 

Resultaat          (bedragen x € 1.000)   

                  

Programma 

Begroting 
incl 

begr.wijz. 
(saldo 

baten en 
lasten) 

Realisatie 
per 31-

12-
2013 

Verschil 
begrotin

g - 
realisati

e 
(kolom 

3-4) 

  Storting (-) en  
onttrekkin

g  
(+) aan  

reserves 

Resultaat 
na 

mutatie
s 

reserve
s 

(kolom 
5-6) 

  

1 2 3 4 5   6 7   

1 Openbare orde en veiligheid -6.039 -5.903 136 V -47 89 V 

2 Burgerrelaties -1.874 -1.697 177 V -200 -23 N 

3 Fysieke leefomgeving -9.817 -8.901 916 V -616 300 V 

4 Verkeer en Vervoer -3.483 -2.921 562 V -798 -236 N 

5 Economische Zaken -832 -588 244 V -307 -63 N 

6 Onderwijs -9.563 -8.201 1.362 V -1.183 179 V 

7 Cultuur -4.490 -4.576 -86 N -19 -105 N 

8 Sport en recreatie -4.285 -3.801 484 V -680 -196 N 

9 Werk en inkomen -8.527 -8.237 290 V -148 142 V 

10 Welzijn en zorg -15.396 -14.046 1.350 V -587 763 V 

11 Milieu -355 17 372 V -355 17 V 

12 Ruimtelijke ontwikkeling 3.856 5.920 2.064 V -1.470 594 V 

13 Wonen -746 -477 269 V -214 55 V 

14 Raad en raadsondersteuning -1.163 -1.069 94 V -75 19 V 

15 College en middelen -21.012 -16.546 4.466 V -2.755 1.711 V 

Totalen programma 1 t/m 15 -83.726 -71.026 12.700 V -9.454 3.246 V 

  Algemene dekkingsmiddelen 77.599 77.962 363 V 1.689 2.052 V 

Totalen programma's + dekking -6.127 6.936 13.063 V   5.298 V 

  

Saldo onttrekkingen aan c.q. 
stortingen in reserves 

5.566 -2.199 

    

-7.765 

    

Totalen financieel resultaat -561 4.737       5.298 V 

 
 
Toelichting op de tabel: 
In kolom 5 (=kolom 3-/-4) is het Exploitatieresultaat per programma berekend conform het BBV. De 
totaalregels laten zien dat de er op de programma’s inclusief de dekkingsmiddelen een voordelig 
resultaat is van ruim € 13 mln. (verschil begroting – realisatie).  
In kolom 6 zijn alle stortingen en onttrekkingen aan reserves aan de programma’s gekoppeld. Dit laat 
zien dat € 7,8 mln. meer dan geraamd aan de reserves is toegevoegd. Dit zijn vooral overschotten op 
de exploitatie waarvan met de raad is afgesproken dat deze gereserveerd worden. 
Tot slot wordt in kolom 7 (=kolom 5 -/-6) het Financieel resultaat (= resultaat na mutaties reserves) per 
programma gepresenteerd. 
 
Het totaal (Financieel) jaarrekeningresultaat bedraagt € 4.737.000.  
Verwacht resultaat op basis van de begroting was een tekort van € 561.000. Het werkelijk 
gerealiseerde resultaat is dus € 5.298.000 hoger. 
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3.  Rechtmatigheid 
 
In het kader van de rechtmatigheid moeten financiële handelingen passen binnen het kader van de 
door de Raad geautoriseerde programmabegroting. De beschikbaar gestelde budgetten zijn in 
principe taakstellend. Echter doen zich op een aantal programma’s afwijkingen voor in de vorm van 
hogere uitgaven.  
Via het vaststellen van de rekening door de Raad worden de betreffende uitgaven alsnog 
geautoriseerd.  
Een begrotingsafwijking doet zich alleen voor bij de programma 16. Uit de analyse blijkt dat deze 
overschrijding binnen het door de Raad aangegeven beleidskader is gebleven. 
 
De Commissie BBV heeft aangegeven welke soorten begrotingsafwijkingen worden onderkend die 
consequenties hebben voor het accountantsoordeel. 
 

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen 
tenminste de volgende “soorten” 
begrotingsafwijkingen worden onderkend:  

 

Onrechtmatig, 
maar telt niet 
mee voor het 
oordeel  

 

Onrechtmatig, en 
telt mee voor 
het oordeel  

 

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet 
passen binnen het bestaande beleid en waarvoor 
men tegen beter weten in geen voorstel tot 
begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld 
de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk 
aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in 
regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was 
gedefinieerd.  

 

  
 
 

X 

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het 
bestaande beleid, maar waarbij de accountant 
ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet 
tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte 
kostenoverschrijding op jaarbasis was via 
tussentijdse informatie al wel bekend, maar men 
heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing 
ingediend en dit is in strijd met de budgetregels 
zoals afgesproken met de raad.  

 

  
 
 

X 

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels 
worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of 
kostendekkende omzet.  

 

 
 

X  

 

Kostenoverschrijdingen bij open einde 
(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open 
karakter in het kader van het opmaken van de 
jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) 
overschrijding.  

 

 
 

X  

 

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd 
door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. 
Over de aanwending van deze extra inkomsten 
heeft de raad nog geen besluit genomen  

 

  
 

X 

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke 
achteraf als onrechtmatig moeten worden 
beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader 
onderzoek van de subsidieverstrekker, 
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belastingdienst of een toezichthouder blijkt 
(bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in 
de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij 
de uitleg van wet- en regelgeving die na het 
verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan 
geen rechtmatigheidgevolgen voor dat 
verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor 
moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in 
de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen 
er gevolgen zijn voor het lopende jaar.  

- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar  
- geconstateerd na verantwoordingsjaar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten 
(investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk 
zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en 
financieringslasten in het jaar zelf of pas in de 
volgende jaren.  

- jaar van investeren  
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren  

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

Toelichting:  
 
Begrotingsafwijkingen 
Voor de hierboven genoemde begrotingsafwijkingen is onderstaand aangegeven binnen welke criteria 
de afwijkingen vallen. 
 
Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen 
€ 11.000 kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid en die niet eerder kon worden 
gesignaleerd.  
 
Voor een toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar programma 16. 
Voor de kostenoverschrijdingen op de investeringen verwijzen we naar hoofdstuk 6 van deel 1. 
 
 

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

   Incidentele baten en lasten   x € 1.000) 

  

2013 

baten lasten 

Programma 2 Burgerrelaties 0  181  

Wijkbudgetten   58  

Buurtbemiddeling   42  

5e Wijkmanager   81  

Programma 3 Fysieke leefomgeving 0  -456  

Groen vertraging bestek bomeninboet   -456  

Programma 5 Economische zaken 0  93  

Lok soc. Econ. Beleid /verbetering centrum   93  
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Programma 6 Onderwijs 965  1.321  

Bruidsschat Voortgezet Onderwijs   189  

Brede school Den Dolder   46  

Brede school Zeist West   26  

Logopedische hulpverlening / Advies   48  

Leerplichthandhaving   47  

GOA / Educatie 965  965  

Programma 7 Cultuur 0  769  

Jongerencultuur   11  

Het Slot   656  

Museumkwartier / Historisch museum   102  

Programma 8 Sport en recreatie 0  15  

Sportservice Zeist   15  

Programma 9 Werk en inkomen 0  212  

Schuldhulpverlening   192  

Werkgelegenheid / Eigen kracht   20  

Programma 10 Welzijn en zorg 0  -680  

Wmo, lagere kosten 2013   -732  

Integratie 1001-kracht   52  

Programma 11 Milieu 0  87  

Bijdrage aan Milieudienst voor overname NMC   43  

Slok-middelen (Duurzaam Zeist)   44  

Programma 12 Ruimtelijke ordening 168  -783  

Vrijval voorziening Kerckebosch   -951  

Stadsvernieuwing Zomerkwartier 168  168  

Programma 13 Wonen 232  716  

Zorgeloos Wonen 232  466  

Ondersteuning project Schaerweijde   250  

Programma 15 College en middelen 400  455  

Stelpost vrijval horizonfinanciering   306  

Teruggaaf Btw-compensatiefonds ivm correctie RSD 400    

Programma Duurzaam   47  

Stelpost wcoal/ Versterking Participatie   102  

Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen 3.309  2.445  

Alg. reserve inkomensfunctie   633  

Res. weerstandsvermogen 656  1.812  

Vrijval dekkingreserve invest. deel 2 951    

Vrijval reserve. centr. huisv meubilair 1.452    

Res revolv fund soc wb - Onderst proj Schaerweijdeln 250    

TOTAAL 5.074  4.375  

    
Stortingen en onttrekkingen aan reserves zijn door hun aard in principe incidenteel. Door de 
commissie BBV is echter een aantal categorieën benoemd, waarbij de mutaties als structureel worden 
aangemerkt: 
1. Inzet van een bestemmingsreserve voor een periode gelijk aan de termijn van de structurele last. 

Hieronder wordt verstaan de reserves die gekoppeld zijn aan onderhoudskosten en andere 
exploitatielasten die door hun aard een wisselend karakter laten zien. Hier is immers sprake van 
structurele lasten en een reserve die er over de looptijd voor moet zorgen de structurele lasten te 
dekken, niet meer of minder. Voorbeelden hiervan zijn: onderhoud kapitaalgoederen, huisvesting 
onderwijs, egalisatie ICT, enzovoort. Het grootste deel van de reserves van de gemeente Zeist 
voldoet hier dus aan. 



  Financieel resultaat 

   12 

2. Inzet van een (algemene) reserve waar van de rente ten gunste van de exploitatie komt bijv. 
gevormd als een structurele opbrengst uit bijv. dividend komt te vervallen. 
In Zeist is dit de Algemene reserve / inkomensfunctie. Deze reserve is gevormd door incidentele 
baten / meevallers in het verleden. Het rendement hiervan vormt een dekkingsbron binnen de 
algemene middelen. 

3. Inzet van een reserve dekking kapitaallasten van investeringen met economisch nut. 
De gemeente Zeist kent diverse van deze dekkingsreserves. 

 
Dit betekent dat het merendeel van de stortingen / onttrekkingen aan de reserves structureel is. De als 
incidenteel aangemerkte stortingen en onttrekkingen zijn in bovenstaande tabel opgenomen. 
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3. Programma’s 
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1.   Programma Openbare orde en veiligheid 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

1.1 L 4.399 4.430 4.535 4.507 V 28

B 34 19 35 25 N 10

S -4.365 -4.411 -4.500 -4.482 V 18

1.2 L 1.261 983 1.539 1.425 V 114

B 0 0 0 4 V 4

S -1.261 -983 -1.539 -1.421 V 118

L 5.660 5.413 6.074 5.932 V 142

B 34 19 35 29 N 6

S -5.626 -5.394 -6.039 -5.903 V 136

(bedragen x € 1.000)

Openbare orde en

veiligheid

Brandweer en 

rampenbeheersing

Exploitatie
2013 

begrot. 

na wijz. 

(A)

2013 

verschil 

(A-B)Lasten/Baten/Saldo per 

product

Programma Openbare 

orde en Veiligheid

2012 

realisatie

2013 

realisatie 

(B)

2013 

begroting

 
 

5.660 5.413
6.074 5.932

34 19 35 29

-5.626 -5.394
-6.039 -5.903

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2012 realisatie 2013 begroting 2013 begrot. na wijz.
(A)

2013 realisatie (B)

Exploitatieresultaat Programma Openbare orde en veiligheid

Lasten Baten Saldo

 
 
 
Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
 
1.1  Brandweer en rampenbeheersing  
 
Het collegeproduct heeft een positief saldo van € 18.000. 
 
Het onderhoud van de boorputten vraagt geen jaarlijkse activiteiten. Om de benodigde functionaliteit 
zo efficiënt mogelijk te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de activiteiten te bundelen. Hierdoor 
zijn in 2013 geen activeiten uitgevoerd en worden deze doorgeschoven naar 2014 en verder. € 24.000  V 
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1.2  Openbare Orde en Veiligheid 
 
Het collegeproduct heeft een positief saldo van € 118.000. 
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
 
- Opleidingskosten i.v.m. Drank-, en Horecawet zijn vanuit het Veiligheidsplan bekostigd.  € 28.000 V 
- De activiteiten voor het Veiligheidsplan 2013 konden tegen lagere kosten uitgevoerd dan was 

begroot. € 24.000 V 
- Het aantal schouwen (overledenen) viel hoger uit. € 15.000 N 
- De kosten voor de ombudsman worden pas na afloop van het jaar gefactureerd € 10.000 V 
- Het krediet voor de vervanging van cameratoezicht aan de 2

e
 Dorpsstraat wordt ingezet zodra de 

technische installatie vervangen moet worden. Dit werd verwacht in 2013, maar met enkele kleine 
onderhoudsaanpassingen kan de vervanging worden uitgesteld.  
Aangezien het hier een investering met maatschappelijk nut betreft waarbij in één keer 
afgeschreven wordt, vallen de kapitaallasten met het doorschuiven naar 2014 vrij.   
Omdat de kapitaallasten van dit krediet worden gedekt uit de reserve maatschappelijk nut staat 
tegenover dit voordeel een nadeel in cp 16.5 door de lagere onttrekking aan de reserve. € 47.000 V 
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2.  Programma Burgerrelaties 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

2.1 L 1.762 1.466 1.415 1.421 N 6

B 1.277 1.357 1.299 1.200 N 99

S -485 -109 -116 -221 N 105

2.2 L 686 868 838 838 N 0

B 0 0 0 0 N 0

S -686 -868 -838 -838 N 0

2.3 L 758 958 1.111 829 V 282

B 210 214 191 191 N 0

S -548 -744 -920 -638 V 282

L 3.206 3.292 3.364 3.088 V 276

B 1.487 1.571 1.490 1.391 N 99

S -1.719 -1.721 -1.874 -1.697 V 177

2013 

verschil 

(A-B)

2013 

realisatie 

(B)

2012 

realisatie

2013 

begroting

Programma Burgerrelaties

Lasten/Baten/Saldo per 

product

(bedragen x € 1.000)

Wijkgericht werken

Publieksvoorlichting 

en receptie

Burgerproducten

Exploitatie
2013 

begrot. 

na wijz. 

(A)
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-1.719 -1.721
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-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2012 realisatie 2013 begroting 2013 begrot. na wijz.
(A)

2013 realisatie (B)

Exploitatieresultaat Programma Burgerrelaties

Lasten Baten Saldo
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
 
2.1  Burgerproducten 
 
Er is een nadelig saldo op het collegeproduct van € 105.000. 
 
Belangrijkste oorzaken zijn:  
 
- Op bijna alle productgroepen is een lagere omzet gerealiseerd: 

 lagere opbrengsten leges bevolking € 61.000, leges burgerlijke stand € 46.000 en overige leges 
€ 2.000. Mogelijk heeft dit te maken met de economische crisis en wellicht hebben we minder 
bezoekers gehad door het werken op afspraak. In totaal  € 109.000 N 

- Wel zijn er hogere opbrengsten secretarieleges. Er zijn meer kapvergunningen aangevraagd dan in 
voorgaande jaren.  € 18.000 V 

- Hogere kosten bevolkingsadministratie door extra adres-onderzoeken en deelname aan een aantal 
(verplichte) benchmarks. € 18.000 N 

 
 
2.2  Publieksvoorlichting en receptie 
 
Geen bijzonderheden 
 
2.3  Wijkgericht werken 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 282.000. 
 
- Het saldo van de voormalige reserve Wijkzaken is in 2013 toegevoegd aan het exploitatiebudget. 

Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van de reguliere budgetten (MaZa, BOR) waardoor 
wijkbudgetten niet volledig worden benut. € 209.000 V 
Hiervan wordt het maximaal toegestane bedrag van € 200.000 gestort in de Reserve 
Egalisatiesystematiek (onderdeel Wijkzaken).  

- Wijkbuurtontwikkeling, minder aanvragen van grote initiatieven en een aantal grote initiatieven is 
bekostigd vanuit reguliere budgetten en de wijkbudgetten met horizonfinanciering. Tot en met 2012 
werden financiële afwijkingen verrekend mett de Reserve WMO. Eind 2013 is de WMO reserve 
opgeheven, waardoor de meevaller vrijvalt.  € 73.000 V 
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3.   Programma Fysieke leefomgeving 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

3.1 L 4.169 4.371 6.603 6.153 V 450

B 1.280 227 238 166 N 72

S -2.889 -4.144 -6.365 -5.987 V 378

3.2 L 65 107 107 53 V 54

B 0 0 0 0 N 0

S -65 -107 -107 -53 V 54

3.3 L 3.574 3.177 3.462 3.006 V 456

B 2 15 117 145 V 28

S -3.572 -3.162 -3.345 -2.861 V 484

L 7.808 7.655 10.172 9.212 V 960

B 1.282 242 355 311 N 44

S -6.526 -7.413 -9.817 -8.901 V 916

Lasten/Baten/Saldo per 

product

2013 

begrot. 

na wijz. 

(A)

2012 

realisatie

2013 

begroting

Programma Fysieke 

leefomgeving

2013 

realisatie 

(B)

(bedragen x € 1.000)

Groen

Waterlopen 

Wegen, straten en 

pleinen

Exploitatie

2013 

verschil 

(A-B)
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15.000

2012 realisatie 2013 begroting 2013 begrot. na wijz.
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2013 realisatie (B)

Exploitatieresultaat Programma Fysieke Leefomgeving

Lasten Baten Saldo
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
 
3.1  Wegen, straten en pleinen. 
 
Het collegeproduct Wegen, heeft een positief saldo van € 378.000.  
 
De grootste afwijkingen zijn: 
- De werkgrenzen (meer onderhoud dan gepland) van het project Panweg zijn opgetrokken. 

Hierdoor is een overschrijding ontstaan. De dekking komt vanuit de Reserve Infra  € 198.000 N 
- Er zijn in 2013 meer uitwegen aangelegd dan begroot. Hiertegenover staan lage baten. De dekking 

komt vanuit de Reserve Infra  € 60.000 N  
- Onderhoud civiele werken is in 2012 en 2013 weinig op uitgegeven, gekozen is om in één keer te 

factureren in 2014. Dit budget valt binnen de Reserve Infra. € 41.000 V 
- Binnen onderhoud openbare verlichting zijn de eindfacturen nog niet ontvangen. Deze volgen in 

2014. Dit budget valt binnen de Reserve Infra.  € 148.000 V 
- De kosten voor N237 Abrona Sterrenberg zijn in 2013 gemaakt. Dekking komt vanuit de Reserve 

Vastgoed. € 112.000 N 
- Door de strenge en langdurige winter begin 2013 met veel sneeuw is er door de RMN meer ingezet 

om wegen en paden begaanbaar te maken. Tevens zijn er ook plekken begaanbaar gemaakt die 
normaliter niet gedaan worden.  € 27.000 N  

- Er zijn aanvullende projecten uitgevoerd binnen het onderhoud onkruidbestrijding van de straten. 
 €37.000 N 

- Sinds 2013 wordt het saldo van de Reserve Infra in de exploitatie opgenomen. Niet bestede 
uitgaven worden via de Reserve Egalisatiesystematiek, onderdeel Infra, meegenomen € 550.000 V. 

- In 2013 zijn lagere kosten onderhoud voor de openbare ruimten (incl. wegen en pleinen) gemaakt 
voor enkele buurten, aangezien deze deels in de grote opdracht voor RMN zijn meegenomen. Dit 
positieve saldo wordt verrekend met de Reserve Rioolheffing.  € 70.000 V 

 
 
3.2  Waterlopen 
 
In 2013 liet collegeproduct een voordeel zien van € 54.000. 
 
De belangrijkste oorzaken zijn: 
- In 2013 zijn minimale onderhoudswerkzaamheden verricht, het nieuwe meerjarig 

onderhoudsbestek wordt begin 2014 aanbesteed. € 63.000 V 
- Dit budget wordt verrekend met de Reserve Infra.Daarom staat tegenover dit voordeel een nadeel 

op cp 16.5 Bestemmingsreserves. 
- In de afrekening van de werkelijke kosten voor de rioolrechten is gebleken dat deze lager uitvielen 

op het onderdeel waterlopen. Dit positieve saldo wordt verrekend met de Reserve Rioolheffing. 
€ 27.000 V 

- Diverse kleine verschillen:  € 36.000 N 
 
 
3.3  Groen 
 
Het collegeproduct Groen heeft een positief saldo van € 484.000. 
 
- De voorziening Herplantplicht is in 2013 binnen het collegeproduct begroot. De meevaller betreft 

de opbrengsten vanuit de herplantplicht. Recentelijk is besloten om de opbrengsten te storten in de 
Reserve RIOZ. Daarom staat tegenover dit voordeel eenzelfde nadeel op cp 16.5. € 30.000 V  
Doordat het bomeninboet bestek langer op zich heeft laten wachten dan gepland, zijn de kosten 
voor 2013 lager uitgevallen. De uitvoering zal grotendeels in 2014 gebeuren. Er wordt een 
bestemmingsvoorstel gedaan om een deel van deze middelen vanuit het saldo van de jaarrekening 
voor dit doel mee te nemen naar 2014.  € 456.000 V 

 
 



 Programma’s 

20 Verkeer en vervoer 

4.   Programma Verkeer en vervoer 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

4.1 L 1.361 971 3.056 2.628 V 428

B 286 260 367 463 V 96

S -1.075 -711 -2.689 -2.165 V 524

4.2 L 105 3 3 62 N 59

B 0 0 0 0 N 0

S -105 -3 -3 -62 N 59

4.3 L 482 451 632 556 V 76

B 96 125 130 138 V 8

S -386 -326 -502 -418 V 84

4.4 L 2.709 2.476 2.845 2.841 V 4

B 3.015 3.655 2.556 2.565 V 9

S 306 1.179 -289 -276 V 13

L 4.657 3.901 6.536 6.087 V 449

B 3.397 4.040 3.053 3.166 V 113

S -1.260 139 -3.483 -2.921 V 562

2013 

realisatie 

(B)

(bedragen x € 1.000)

Verkeers-

voorzieningen

Uitvoering 

investeringen 

infrastructuur

Verkeer- en 

(openbaar) 

vervoersbeleid

Exploitatie

Lasten/Baten/Saldo

per product

2013 

verschil 

(A-B)

2012 

realisatie

Parkeren

2013 

begrot. 

na wijz. 

(A)

2013 

begroting

Programma Verkeer en 

Vervoer

 
 

4.657
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Exploitatieresultaat Programma Verkeer en Vervoer

Lasten Baten Saldo
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
 
4.1 Verkeer- en (openbaar) vervoersbeleid 
 
Het collegeproduct laat een een positief resultaat zien van € 524.000. 
 
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 
- Project OV Corridor Utrechtseweg/Driebergseweg loopt momenteel, 2 van de 4 deelprojecten zijn 

afgerond. De totale kosten worden voorlopige gedekt vanuit Reserve Infra. Na afronding van het 
project wordt de afrekening afgewikkeld en wordt de ontvangen subsidie gestort in de reserve Infra. 
 € 329.000 N 

- Bij de VJN 2013 is € 90.000 beschikbaar gesteld voor fietsbevorderende maatregelen. De 
aanpassing van fietspad Zeist/Soesterberg is afgerond. De kosten vielen binnen Lokaal Maatwerk. 
Een aantal projecten binnen Lokaal Maatwerk heeft vertraging opgelopen. De resterende gelden 
worden via Reserve Egalisatiesystematiek meegenomen naar 2014. € 90.000 V 

- Subsidie voor Schaerweijdelaan is in 2013 toegekend en ontvangen. Deze opbrengst wordt 
toegevoegd aan de Reserve Infra. € 102.000 V 

- Het project vernieuwing fietsbewegwijzering loopt door tot in 2014. De resterende middelen worden 
meegenomen via de Reserve Egalisatiesystematiek. € 149.000 V 

Van het totale voordeel wordt € 509.000 toegevoegd aan diverse onderdelen van de reserve 
Egalisatiesystematiek. Dit resulteert in een nadeel van dit bedrag op cp 16.5 bestemmingsreserves. 
 
 
4.2 Uitvoering investeringen infrastructuur 
 
In 2013 laat collegeproduct Uitvoering investeringen infrastructuur een nadeel zien van € 59.000. 
 
Bij de bestuursrapportage is geen melding gemaakt van uitgaven op een investering. Deze uitgaven 
hebben nadien wel plaatsgevonden, waardoor er een overschrijding heeft plaatsgevonden. De 
dekking komt uit de Reserve Maatschappelijk Nut. Op cp 16.5 bestemmingsreserves geeft dit een 
voordeel.  € 59.000 N 
 
 
4.3 Verkeersvoorzieningen 
 
Het collegeproduct laat een voordeel zien van € 84.000. 
 
De belangrijkste oorzaken zijn: 
- Optimalisatie van VRI’s Spoorwegovergang Driebergseweg/Odijkerweg, de dekking komt vanuit de 

Reserve Infrastructuur. € 50.000 N 
- Het onderhoud voor de bushokjes wordt sinds dit jaar door JC Decaux uitgevoerd.  

 Het saldo wordt gestort in Reserve Infra.  € 70.000 V 
- Sinds 2013 wordt het saldo van de Reserve Infra binnen de collegeproducten opgenomen.In 2013 

zijn hierop uitgaven gedaan. Het restant wordt gestort in de Reserve Infra. € 96.000 V 
- De magazijnuitgiften worden niet begroot. € 30.000 N 
De stortingen in, en onttrekkingen aan de reserves resulteren in een nadeel van € 105.000 op cp 16.5 
Bestemmingsreserves. 
 
 
4.4 Parkeren 
 
Het collegeproduct heeft een nadelig saldo van € 13.000. 
 
De grootste afwijkingen zijn: 
- Bij de Bestuursrapportage is een knelpunt gemeld vanwege lagere parkeeropbrengsten. We zien 

dat de gerealiseerde opbrengsten nog een nadelige afwijking van ruim 1% laten zien ten opzichte 
van de  bijgestelde begroting. De opbrengsten nemen af en er vindt tevens een verschuiving plaats 
van het parkeren op straat (betalen vooraf) naar het parkeren in de garages (betalen achteraf). 
  € 28.000 N 
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- De post onderhoud betaald parkeren (excl. garages) is hoger uitgevallen dan begroot.  De 
automaten zijn toe aan vervanging (2014). Hierdoor is er meer  uitgegeven. € 150.000 N 

- Geldgaring is overgedragen aan ParkeerService, een deel van de interne taken wordt hiermee ook 
aan ParkeerService overgedragen. De kosten hiervan waren hoger dan begroot.  € 50.000 N 

- Een aantal geplande vervangingsinvesteringen is vooruitgeschoven naar 2014, hierdoor vielen de 
kapitaallasten lager uit dan begroot.  € 51.000 V 
Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve maatschappelijk nut.  

- Lagere onderhoudslasten doordat groot onderhoud nog niet is uitgevoerd in afwachting van het 
opstellen van het MOP. Het voordeel is toegevoegd aan de reserve meerjarig onderhoudsplan 
kapitaalgoederen. € 201.000 V 
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5.  Programma Economische zaken 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

5.1 L 400 691 792 695 V 97

B 110 233 233 215 N 18

S -290 -458 -559 -480 V 79

5.2 L 88 216 287 91 V 196

B 0 0 0 0 N 0

S -88 -216 -287 -91 V 196

5.3 L 136 66 105 108 N 3

B 101 116 119 91 N 28

S -35 50 14 -17 N 31

L 624 973 1.184 894 V 290

B 211 349 352 306 N 46

S -413 -624 -832 -588 V 244

2013 

begrot. 

na wijz. 

(A)

(bedragen x € 1.000)

2012 

realisatie

2013 

verschil 

(A-B)

2013 

realisatie 

(B)

Programma Economische 

zaken

Exploitatie

Lasten/Baten/Saldo per 

product

Markt-

aangelegenheden

Ruimtelijk 

economisch beleid

Sociaal economisch 

beleid

2013 

begroting
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Exploitatieresultaat Programma Economische zaken

Lasten Baten Saldo
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
 
5.1 Sociaal economisch beleid 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 79.000. 
 
De belangrijkste verschillen zijn: 
- Binnen lokaal sociaal economisch beleid/economische zaken zijn kosten meegenomen voor de 

ondernemersprijs 2014. Daarnaast is in 2013 de bijdrage betaald voor de Utrechtse 
Ondernemersacademie over 2012. € 16.000 N 

- Tegenover de in dit collegeproduct niet-begrote gemaakte kosten voor entreeborden staat een niet 
benutte stelpost Entreeborden in collegeproduct 15.8. € 13.000 N 

- Voor de versterking van de centrumfunctie zijn voor de periode 2012 t/m 2014 middelen 
beschikbaar gesteld. Vanwege de relatie met het Centrumplan zijn die middelen nog niet volledig 
besteed en wordt het resterende bedrag van € 108.000 naar 2014 mee te nemen via de reserve 
egalisatiesystematiek. 

 
 
5.2 Ruimtelijk-economisch beleid 
 
Er is een voordelig saldo op het collegeproduct van € 196.000. 
Voordeel door niet bestede middelen voor de verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven.Dit voordeel 
is inclusief het saldo van de Reserve egalisatiesystematiek-onderdeel milieuhinderlijke bedrijven, dat 
in 2013 is toegevoegd aan het exploitatiebudget.  
Conform bestaande afspraken wordt dit voordelige saldo via de Reserve egalisatiesystematiek 
toegevoegd aan het budget 2014. € 196.000 V 

 
 
5.3 Marktaangelegenheden 
 
 
Het collegeproduct Marktaangelegenheden heeft in 2013 een tekort van € 31.000. 
 
- De droge blusleiding is goeddeels aangelegd. De afronding vindt plaats in 2014. Via de Reserve 

Egalisatiesystematiek wordt het geld voor de afronding meegenomen naar 2014.  € 3.000 N  
- De opbrengsten uit marktgelden vielen lager uit dan begroot. Dit komt doordat, in afwachting van 

de uitkomst van de Centrumplandialoog/positionering markt, geen nieuwe vaste standplaatsen zijn 
toegewezen. In deze periode zijn uitsluitend voor de open plaatsen standhouders toegelaten.   

  € 29.000 N 
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6.   Programma Onderwijs 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

6.1 L 5.387 5.507 7.744 6.606 V 1.138

B 193 116 76 94 V 18

S -5.194 -5.391 -7.668 -6.512 V 1.156

6.2 L 370 562 555 502 V 53

B 157 116 156 140 N 16

S -213 -446 -399 -362 V 37

6.3 L 717 699 698 550 V 148

B 3 1 1 11 V 10

S -714 -698 -697 -539 V 158

6.4 L 83 82 83 82 V 1

B 0 0 0 0 N 0

S -83 -82 -83 -82 V 1

6.5 L 823 677 742 753 N 11

B 318 328 392 332 N 60

S -505 -349 -350 -421 N 71

6.6 L 914 942 942 965 N 23

B 914 942 942 962 V 20

S 0 0 0 -3 N 3

6.7 L 160 194 194 195 N 1

B 0 0 0 0 N 0

S -160 -194 -194 -195 N 1

6.8 L 1.035 995 470 385 V 85

B 973 976 298 298 N 0

S -62 -19 -172 -87 V 85

L 9.489 9.658 11.428 10.038 V 1.390

B 2.558 2.479 1.865 1.837 N 28

S -6.931 -7.179 -9.563 -8.201 V 1.362

Leerplicht en LEAZ

RMC

2013 

realisatie 

(B)

2013 

verschil 

(A-B)

2012 

realisatie

2013 

begroting

2013 

begrot. 

na wijz. 

(A)

Programma Onderwijs

(bedragen x € 1.000)

Leerlingenvervoer, 

Schoolzwemmen 

en Logopedie

Onderwijs - 

gymnastiek-/ sport

accommodaties

Onderwijs - 

onderwijshuis-

vesting

Exploitatie

Lasten/Baten/Saldo per 

product

Onderwijs 

Achterstanden 

Beleid ( Wet OKÉ)

Educatie

Brede Scholen
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Exploitatieresultaat Programma Onderwijs

Lasten Baten Saldo

 
 
 
Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
 
6.1 Onderwijs – onderwijshuisvesting 
 
Het voordeel op het collegeproduct bedraagt € 1.156.000. 
 
Onderhoud van, en investeringen in, onderwijshuisvesting kennen een wisselend verloop. Ten 

grondslag aan de beschikbare budgetten ligt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2013.  
- In 2013 zijn enkele geplande uitgaven voor onderhoud en/of renovatie niet doorgegaan, waaronder 

voor Zonnehuizen in verband met het faillissement, en de geplande investeringen in o.a.de 
Stichtse Vrije school zijn doorgeschoven naar 2014. € 522.000 V 

- Ook de sanering Gammaterrein/Geiserlaan is doorgeschoven naar 2014.  € 884.000 V 
- Per jaar wordt onderhoud geraamd binnen het collegeproduct. In 2013 zijn enkele voorzieningen 

van 2012 uitgevoerd.  
- Jaarlijks wordt een post Onvoorzien geraamd. In verband met asbestsaneringen is deze post 

overschreden.  € 267.000 N 
- Tegenover het voordeel op dit collegeproduct staat een lagere onttrekking aan de 

bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting. Dit betekent een nadeel (lagere inkomsten) op 
collegeproduct 16.5, Bestemmingsreserves.  

 
 
6.2 Onderwijs – gymnastiek- / sportaccommodaties 
 
Het saldo op dit product is € 37.000 voordelig. 
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
- Niet gerealiseerde inkomsten. € 16.000 N 
- Een aantal onderhoudswerkzaamheden is in 2013 niet verricht en doorgeschoven naar 2014. Het 

bijbehorende budget van € 70.000 wordt via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen om de middelen te reserveren voor 2014. € 70.000 V 

- Overige verschillen. € 17.000 N 
 
 
6.3 Leerlingenvervoer, Schoolzwemmen en Logopedie 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 158.000. 
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- Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de Europese aanbesteding in augustus 2012 zorgt voor 
lagere kosten voor leerlingenvervoer. De effecten over een heel jaar zijn in 2013 volledig zichtbaar. 
De facturen over de maand december zijn in januari binnengekomen. Vooruitlopend op de 
wetswijziging rondom VSO-leerlingen in 2014 (totaal 100 leerlingen) waren de keuringen  
oorspronkelijk in 2013 gepland, maar deze zijn doorgeschoven naar 2014.   € 153.000 V 

 
 
6.4 Leerplicht en LEAZ 
 
Geen bijzonderheden 
 
 
6.5 RMC 
 
Het collegeproduct heeft een nadelig saldo van € 71.000. 
 
Voor de uitvoering van de activiteiten RMC worden de loonkosten van de RMC medewerkers niet 

functioneel  begroot. In de realisatie worden de kosten echter wel functioneel geboekt in verband 
met de afrekening voor de subsidie. € 71.000 N 

 
 
6.6  Onderwijs Achterstanden Beleid (Wet OKÉ) 
 
Geen bijzonderheden 
 
 
6.7  Brede Scholen 
 
Geen bijzonderheden 
 
 
6.8  Educatie 
 
Dit collegeproduct laat een voordeel zien van € 85.000. 
 
Binnen de totale 50% compensatiemiddelen WWB is minder uitgegeven. Onder andere door interne 
mensen in te zetten als projectleider, het samenvoegen van het project “Kansen in Zeist” met de pilot 
sociale activering, door gebruik te maken van werkervaringsplaatsen, scherpe inhuurtarieven, minder 
ingezette trajecten dan verwacht in het project “Kansen voor Zeist” en door gedeeltelijke dekking van 
het programma uit het nog niet vastgelegde 10%-budget van de lokale initiatieven.  € 80.000 V 
Enkele trajecten hebben uitloop naar 2014. Hiervoor wordt budget meegenomen via Reserve 
Egalisatiesystematiek.  
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7.   Programma Cultuur 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

7.1 L 1.607 1.573 1.573 1.569 V 4

B 0 0 0 0 N 0

S -1.607 -1.573 -1.573 -1.569 V 4

7.2 L 2.140 1.955 2.165 2.138 V 27

B 90 20 0 10 V 10

S -2.050 -1.935 -2.165 -2.128 V 37

7.3 L 16 27 37 35 V 2

B 0 0 0 0 N 0

S -16 -27 -37 -35 V 2

7.4 L 369 92 119 136 N 17

B 0 8 8 2 N 6

S -369 -84 -111 -134 N 23

7.5 L 2.253 1.328 1.209 1.144 V 65

B 957 1.262 647 475 N 172

S -1.296 -66 -562 -669 N 107

7.6 L 38 42 42 41 V 1

B 0 0 0 0 N 0

S -38 -42 -42 -41 V 1

L 6.423 5.017 5.145 5.063 V 82

B 1.047 1.290 655 487 N 168

S -5.376 -3.727 -4.490 -4.576 N 86

2013 

begroting

Programma Cultuur

Mediabeleid

Monumentenzorg

Het Slot

(bedragen x € 1.000)

Masterplan 

beeldende kunst/

kunstprojecten

Kunstzinnige 

vorming, 
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Toelichting op het exploitatieresultaat. 
 
 
7.1 Openbare bibliotheek 
 
Geen bijzonderheden 
 
 
7.2 Kunstzinnige vorming, professionele kunsten en amateurkunst 
 
Het collegeproduct laat een voordeel zien  van € 37.000. 
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
- Ten behoeve van de cultuurkwaliteit 2013 – 2016 worden niet bestede middelen meegenomen 

naar 2014 via Reserve Egalisatiesystematiek  € 16.000 V  
- Via Horizonfinanciering zijn middelen beschikbaar gesteld voor het Museumkwartier. De 

resterende gelden gaan mee via Reserve egalisatiesystematiek  € 18.000 V 
 
 
7.3 Masterplan beeldende kunst / kunstprojecten 
 
In 2013 is een egalisatiereserve Kunst Openbare Ruimte ingesteld om beter in te kunnen springen op 
tendensen in de samenleving. Veelal is het aanschaffen van kunstwerken duurder dan het jaarlijks 
beschikbare budget. Een bedrag van € 1.000 is aan deze reserve toegevoegd. 
 
 
7.4 Monumentenzorg 
 
Collgeproduct Monumentenzorg laat een nadeel zien van € 23.000. 
- Een aantal onderhoudswerkzaamheden is in 2013 niet verricht en doorgeschoven naar 2014. Het 

bijbehorende budget van € 25.000 wordt via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen om de middelen te reserveren voor 2014. € 25.000 V 

- De extra kosten die gemaakt zijn in 2013 voor de monumentenzorg hebben betrekking op de 
afronding van de restauratie van de Koppelsluis. De over de sluis gelegen brug is, vanwege de 
technische kwaliteit, vervangen.  € 39.000 N 
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7.5  Het Slot 
 
Het saldo op dit collegeproduct is € 107.000 nadelig. 
 
- Voor sommige onderhoudswerkzaamheden Slot Zeist wordt subsidie ontvangen. De toegekende 

subsidie is in zes gelijke bedragen opgenomen in de begroting voor de jaren 2011-2016. De 
subsidie wordt daadwerkelijk ontvangen na declaratie van de onderhoudswerkzaamheden 
waarvoor de subsidie is bedoeld. In 2013 zijn minder subsidiabele onderhoudswerkzaamheden 
verricht en gedeclareerd dan begroot. Het verschil wordt verrekend met de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen (cp 16.5). € 42.000 N 

- Een aantal onderhoudswerkzaamheden is in 2013 niet verricht en doorgeschoven naar 2014. Het 
bijbehorende budget van € 43.000 wordt via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen om de middelen te reserveren voor 2014. € 43.000 V 

- Voor € 42.000 gederfde huurinkomsten Slot Zeist wordt nog een onttrekking gedaan uit de reserve 
weerstandsvermogen (product 16.4) conform de afspraken die hierover zijn gemaakt bij de 
bestuursrapportage 2013. € 42.000 N 

- Er zijn nauwelijks afwijkingen bij de tentoonstellingen/Culturele Vleugel. Conclusie is dan ook dat 
de bedrijfsvoering volgens verwachting is gerealiseerd. Desalniettemin is sprake van een tekort. Dit 
is een uitvloeisel van de afspraken die met Slot Zeist BV zijn gemaakt (zgn. toiletakkoord). 

  € 62.000 N 
 
 
7.6  Mediabeleid 
 
Geen bijzonderheden 
 
 



 Programma’s 

 31 Sport en recreatie 

8.   Programma Sport en recreatie 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

8.1 L 705 913 540 340 V 200

B 52 55 55 20 N 35

S -653 -858 -485 -320 V 165

8.2 L 1.004 1.092 1.085 1.077 V 8

B 249 270 264 223 N 41

S -755 -822 -821 -854 N 33

8.3 L 764 1.176 962 779 V 183

B 231 358 275 255 N 20

S -533 -818 -687 -524 V 163

8.4 L 2.987 2.795 2.828 2.809 V 19

B 1.050 1.375 1.116 1.033 N 83

S -1.937 -1.420 -1.712 -1.776 N 64

8.5 L 239 320 440 211 V 229

B 0 0 0 0 N 0

S -239 -320 -440 -211 V 229

8.6 L 114 140 140 116 V 24

B 0 0 0 0 N 0

S -114 -140 -140 -116 V 24

L 5.813 6.436 5.995 5.332 V 663

B 1.582 2.058 1.710 1.531 N 179

S -4.231 -4.378 -4.285 -3.801 V 484

2013 

begroting
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recreatie

Recreatieschappen
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accommodaties 
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Lasten/Baten/Saldo             

per product
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realisatie 
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(A)
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
 
8.1 Sportbeleid 
 
Het collegeproduct heeft een positief saldo van € 165.000. 
 
- Vanwege de ambitie om extra in te zetten op combinatiefuncties en buurtsportcoaches zijn extra 

rijksmiddelen aangevraagd en ontvangen. Deze middelen mogen over de jaren heen ingezet 
worden. De resterende gelden worden via Reserve Egalisatieystematiek meegenomen naar 2014. 
 € 160.000 V 

 
 
8.2 Buitensportaccommodaties 

 
Het saldo op dit product is € 33.000 nadelig. 
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
- Nog niet doorbelaste energielasten aan gebruikers. € 41.000 N 
- Een aantal onderhoudswerkzaamheden is in 2013 niet verricht en doorgeschoven naar 2014. Het 

bijbehorende budget van € 19.000 wordt via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen om de middelen te reserveren voor 2014. € 19.000 V 

- Overige verschillen. € 11.000 N 
 

 
8.3 Binnensportaccommodaties 
 
Het saldo op dit collegeproduct is € 163.000 voordelig. 
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
- Niet bestede middelen verduurzaming sporthal Den Dolder, welke via de reserve 

egalisatiesystematiek (product 16.5) worden meegenomen naar 2014. € 150.000 V 
- Een aantal onderhoudswerkzaamheden is in 2013 niet verricht en doorgeschoven naar 2014. Het 

bijbehorende budget van € 62.000 wordt via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen om de middelen te reserveren voor 2014. € 62.000 V 

- Nadeel door afrekeningen afstoten sporthal De Clomp en aanloopkosten sporthal De Koppeling.  
  € 54.000 N 



 Programma’s 

 33 Sport en recreatie 

- Overigen verschillen. € 6.000 V 
 
 
8.4 Zwembad 
 
Het nadeel op dit collegeproduct bedraagt € 64.000. 
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
- Minder inkomsten door 13.000 minder bezoekers dan in 2012. Door de reconstructie van de 

Panweg was het zwembad van januari t/m medio juli minder goed bereikbaar. Het voorjaar 2013 
kende een lagere temperatuur dan het langjarig gemiddelde, wat een negatieve invloed heeft 
gehad op het buitenbadseizoen. € 49.000 N 

- Door het lagere bezoekersaantal zijn er ook minder inkomsten horeca gerealiseerd. € 35.000 N 
- Een nadeel veroorzaakt door de beheersmaatregelen legionella en aanvullende aanpassingen, 

waaronder maandelijks wateronderzoek wettelijk opgelegd door de Provincie Utrecht. Vanaf medio 
januari 2014 is er toestemming om hiermee te stoppen vanwege de goede uitslagen. € 25.000 N 

- Een aantal onderhoudswerkzaamheden is in 2013 niet verricht en doorgeschoven naar 2014. Het 
bijbehorende budget van € 40.000 wordt via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen om de middelen te reserveren voor 2014. € 40.000 V 

- Overige verschillen. € 5.000 V 
 
 
 
8.5 Overige accommodaties Sport en recreatieve voorzieningen 
 
Het collegeproduct heeft een positief saldo van € 229.000. 
- Het positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de vervanging van speelvoorzieningen 

vooruit geschoven is naar 2014. Tevens is een Reserve Speelvoorzieningen ingesteld in 2013 om 
toekomstige fluctuerende uitgaven te egaliseren. Het restant wordt gestort in de egalisatiereserve 
Speelvoorzieningen.  € 214.000 V 

 
8.6 Recreatieschappen 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 24.000.  
De jaarlijkse bijdrage voor het Recreatieschap viel lager uit dan begroot. Medio 2013 hebben 
oriënterende gesprekken plaatsgevonden over de toekomst van het Recreatieschap. Dit proces loopt 
door in 2014. € 24.000 V 
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9.  Programma Werk en inkomen 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

9.1 L 18.913 17.800 20.492 20.325 V 167

B 13.919 12.904 15.788 15.699 N 89

S -4.994 -4.896 -4.704 -4.626 V 78

9.2 L 1.025 923 1.156 1.210 N 54

B 0 0 0 0 N 0

S -1.025 -923 -1.156 -1.210 N 54

9.3 L 254 333 289 278 V 11

B 0 0 0 0 N 0

S -254 -333 -289 -278 V 11

9.4 L 523 339 590 566 V 24

B 0 0 0 0 N 0

S -523 0 -590 -566 V 24

9.5 L 0 0 359 344 V 15

B 0 51 1 0 N 1

S 0 51 -358 -344 V 14

9.6 L 7.456 7.403 8.454 8.218 V 236

B 7.052 6.965 7.024 7.005 N 19

S -404 -438 -1.430 -1.213 V 217

L 28.171 26.798 31.340 30.941 V 399

B 20.971 19.920 22.813 22.704 N 109

S -7.200 -6.878 -8.527 -8.237 V 290

2013 

begroting
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inkomen
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
 
9.1 Bijstandsverlening 
 
Het collegeproduct rapporteert een voordeel van € 78.000. 
 
Het aantal WWB-aanvragen in de regio is in 2013 verder toegenomen. Hierdoor is halverwege het jaar 
de macro-economische bijstelling aangepast en zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor het 
gebundeld inkomen. Voor Zeist pakte dit positief uit, maar de ogenschijnlijke financiële meevaller werd 
grotendeels teniet gedaan door de ontschottingssystematiek. Deze systematiek houdt kortweg in dat 
tekorten bij andere deelnemende gemeenten worden gecompenseerd door overschotten bij de 
overige gemeenten. Hierdoor draaien alle gemeenten bij een tekort/overschot voor hetzelfde 
procentuele deel op. Op basis van de Najaarsnota van de GR RDWI leek er een fors tekort te 
ontstaan op het onderdeel gebundeld inkomen, maar door een toegewezen Meerjarig Aanvullende 
Uitkering (MAU) in december voor één van de deelnemende gemeenten is dit tekort omgedraaid in 
een overschot. € 383.000 V 
 
De regeling voor Bijzondere Bijstand Zelfstandigen is medio 2013 aangepast. In de 
bestuursrapportages van de GR RDWI is dit reeds aangegeven, echter waren de financiële effecten 
onvoldoende zichtbaar. Een deel van de gemaakte kosten voor BBZ wordt gedeclareerd bij het Rijk. 
Bij de jaarafrekening 2013 is hier een positief saldo uitgekomen € 133.000 V 
 
De apparaatskosten van de GR RDWI vielen hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met het feit 
dat, door de crisis, het aantal bijstandsaanvragen bij RDWI met 12 % is toegenomen, wat extra inzet 
voor het apparaat van RDWI heeft gevraagd, en waarvoor ook personeel is ingehuurd. Overigens 
loopt de totale afrekening in de pas met de begroting. In 2014 worden de begroting en de 
bestuursrapportages van de GR RWDI beter op elkaar afgestemd, waardoor er beter op de producten 
gestuurd kan worden. € 438.000 N 
 
 
9.2 Individueel gericht minimabeleid 
 
Het collegeproduct laat een nadeel zien van € 54.000.  
 
Bij de Najaarsnota 2013 van de GR RDWI is aangegeven dat het aantal aanvragen voor bijzondere 
bijstand op een hoog niveau blijft. Hier is sprake van een open-einderegeling, waardoor alle 
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aanvragen behandeld moeten worden. In totaal heeft dit gezorgd voor een overschrijding. In de totale 
afrekening 2013 van de RSD (incl. overige producten) wordt dit tekort opgevangen.  € 54.000 N 
 
 
9.3 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
 
Geen bijzonderheden. 
 
 
9.4 Groepsgericht minimabeleid 
 
Collegeproduct Groepgericht minimabeleid laat een voordeel zien van € 24.000. 
 
- In 2013 is besloten om de Geld-Terug-Regeling per 2014 te laten uitvoeren door de RSD. Door de 

uitfasering is er minder gebruik gemaakt van de regeling. De eindafrekening van de vorige 
uitvoeringsinstantie (AMC) is medio januari nog niet bekend en volgt pas in februari 2014.  

  € 24.000 V 
 
 
9.5 Schuldhulpverlening 
Collegeproduct Schuldhulpverlening heeft een positief saldo van € 14.000. 
 
Bij Voorjaarsnota 2013 zijn incidentele extra middelen toegekend vanwege het toegenomen aantal 
aanvragen Schuldhulpverlening. De apparaatskosten voor het onderdeel Schuldhulpverlening zijn 
volledig verwerkt in de totale apparaatskosten van de RSD en (dus) verwerkt in collegeproduct 9.1. 
Voor de uitvoeringskosten voor Schuldhulpverlening is besloten is om de aanvullende middelen bij te 
ramen binnen dit collegeproduct.  € 14.000 V  
 
 
9.6 Werkgelegenheid 
 
Het collegeproduct heeft een positief saldo van € 217.000.  
 
De belangrijkste oorzaken zijn: 
- De GR SWZ is opgegaan in de GR RDWI. Begrotingstechnisch is in 2013 gestuurd op de totale 

bijdrage aan de GR RDWI, waardoor tussentijds de begroting niet is aangepast. Bij de Berap 2013 
is een melding gedaan (zonder financiële afwijking), waarin de laatste stand van zaken is 
meegedeeld. Doordat de begroting niet is aangepast zijn op onderdelen afwijkingen gerealiseerd. 
Binnen het onderdeel apparaatskosten WSW betekent dit een positief saldo.  € 68.000 V 

- Het Project Eigen kracht loopt door in 2014 en wordt medio 2014 afgerond. De restantgelden 
worden meegenomen via de Resereve Egalisatiesystematiek. € 31.000 V 

- NLWorkxx en Sportnetwerkt voeren projecten uit in het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid 
die doorlopen in 2014, waarna de afrekening plaatsvindt. De restantgelden worden meegenomen 
via de Reserve Egalisatiesystematiek.  € 81.000 V 

- Het reïntegratiedeel van de compensatiemaatregelen WWB kent een overschot als gevolg van het 
niet inhuren van een externe projectleider en gunstige inhuurtarieven voor externen. Deel van het 
project wordt nog uitgevoerd in 2014, waarvoor budget via de Reserve Egalisatiesystematiek wordt 
meegenomen.  € 36.000 V 
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10. Programma Welzijn en zorg 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

10.1 L 2.795 2.596 2.860 2.799 V 61

B 84 0 0 0 N 0

S -2.711 -2.596 -2.860 -2.799 V 61

10.2 L 855 776 778 743 V 35

B 0 0 0 0 N 0

S -855 -776 -778 -743 V 35

10.3 L 4.241 4.068 3.959 3.660 V 299

B 696 567 266 266 N 0

S -3.545 -3.501 -3.693 -3.394 V 299

10.4 L 7.662 8.984 7.713 6.760 V 953

B 1.397 1.333 1.587 1.366 N 221

S -6.265 -7.651 -6.126 -5.394 V 732

10.5 L 38 35 35 30 V 5

B 0 0 0 0 N 0

S -38 -35 -35 -30 V 5

10.6 L 74 97 205 82 V 123

B 58 13 13 13 N 0

S -16 -84 -192 -69 V 123

10.7 L 1.611 1.712 1.712 1.625 V 87

B 0 0 0 8 V 8

S -1.611 -1.712 -1.712 -1.617 V 95

L 17.276 18.268 17.262 15.699 V 1.563

B 2.235 1.913 1.866 1.653 N 213

S -15.041 -16.355 -15.396 -14.046 V 1.350

(bedragen x € 1.000)
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Toelichting op het exploitatieresultaat. 
 
 
10.1  Gezondheid 
 
Het voordelig saldo op het collegeproduct Gezondheid is € 61.000. 
 
Dit grootste afwijkingen zijn: 
- Twee inlooppunten van het CJG (Bergweg en De Clomp) zijn in 2013 in gebruik genomen. Er is 

een overschrijding door hogere verbouwingskosten, vooruitbetaalde huur voor de inlooppunten 
CJG en payrollkosten die voor AWBZ bestemd zijn.  € 30.000 N 

- Als gevolg van de invoering van de risicoprofielen bij de kinderopvangorganisaties (uitgevoerd door 
GGD) zijn er meer inspectie-uren nodig geweest dan was begroot.  € 18.000 N 

- Voordeel door niet bestede middelen voor ondersteuning bij de voorbereiding van decentralisatie 
Jeugdgezondheidszorg. De voorbereiding op de decentralisatie is nog in volle gang en zal naar 
verwachting in 2014 worden afgerond. Conform bestaande afspraken wordt dit saldo via de 
Reserve egalisatie systematiek toegevoegd aan het budget 2014.  € 102.000 V 

 
 
10.2  Ondersteuning en doelgroepen 
 
Er is een voordeel op het collegeproduct Ondersteuning en doelgroepen van € 35.000. 
 
Dit verschil is grotendeel veroorzaakt doordat binnen Mantelzorg minder gebruik is gemaakt van 
respijtzorg. Tevens is de mantelzorg in 2013 beter op elkaar afgestemd, waardoor de kosten lager zijn 
uitgevallen. € 31.000 V 
 
 
10.3 Sociale samenhang 
 
Collegeproduct Sociale samenhang laat een voordeel zien van € 299.000. 
 
De grootste verschillen zijn: 
- Binnen Wisselspoor is voor communicatie en onderzoek minder uitgegeven, vanwege minder 

aanvragen. € 20.000 V 
- De taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen viel lager uit dan begroot. € 20.000 V 



 Programma’s 

 39 Welzijn en zorg 

- Tot 2013 vergoedden gemeenten zowel de reguliere als de aanvullende tegemoetkomingen 
kinderopvang uitgevoerd door RSD. Sinds 2013 worden alleen de aanvullende tegemoetkomingen 
vergoed. Binnen inburgering verzorgt de RSD kinderopvang  € 104.000 N 

- Binnen het budget voor de speeltuinen is een deel gereserveerd voor (toekomstige) vervangingen. 
Het restantsaldo wordt gestort in de Egalisatiereserve Speelvoorzieningen.  € 117.000 V 

- Binnen jeugdontwikkeling zijn er minder dagdelen peuterspeelzalen aangeboden en enkele 
activiteiten zijn doorgeschoven naar 2014. € 24.000 V 

- De verbouwing van De Kameel in Den Dolder heeft niet plaatsgevonden in 2013, vanwege het 
lopende onderzoek naar de invulling van de (nieuwe) dorpshuisfunctie in Den Dolder. Het is niet 
waarschijnlijk dat de dorpshuisfunctie in De Kameel wordt ondergebracht. De gesprekken lopen 
door in 2014.  € 98.000 V 

- Bij het ingediende amendement VJN 2013 is budget beschikbaar gesteld voor 
leefbaarheidsinitiatieven. De uitvoering van het beleid is eind 2013 overgedragen aan Wijkzaken 
en zal hoofdzakelijk in 2014 worden uitgevoerd. De niet bestede middelen gaan mee via Reserve 
Egalisatiesystematiek mee naar 2014. € 30.000 

- De huisvestingskosten voor de Vaste OntmoetingsPlek lopen budgetneutraal. Tevens is er vanuit 
de voormalige ISV-gelden geld beschikbaar gesteld als compensatie voor de kosten van 
MeanderOmnium in het kader van ingebruikname van De Koppeling.  € 93.000 V 

Hierdoor wordt € 88.000 minder onttrokken uit de Reserve voormalige ISV-gelden. 
- Een bedrag voor groot onderhoud aan speeltuingebouwen is in 2013 niet besteed. Dit wordt via 

product 16.5 gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen om de middelen te reserveren voor 
2014. € 16.000 V 

 
 
10.4  WMO voorzieningen 
 
Er is een voordelig saldo op het collegeproduct van € 732.000. 
 
De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn: 
- Huishoudelijke Hulp (HH) /Zorg In Natura (ZIN): € 531.000 V  

o Bij de nieuwe aanbesteding, ingangsdatum 17 juni 2013, zijn scherpere prijzen per uur 
bedongen, voornamelijk voor HH 2 en HH 3. De effecten van de scherpere prijzen waren bij de 
Berap nog niet in te schatten. 

o Scherpere indicering door vraagverheldering en kantelingsgesprekken hebben geleid tot een 
afname van rond de 10.500 uur per jaar HH. 

o Besparing van € 60.000 door herbeoordeling klanten met HH ZIN met een zorgzwaartepakket 
AWBZ in PGB vorm. Van circa 24 klanten is de indicatie HH ZIN stopgezet per 1 januari 2013. 

o Hoge geboden kortingen in 2012 liepen nog door in 2013 (incidenteel, want de maximale 
korting is op 15% gezet). 

- Huishoudelijke Hulp/PGB; € 71.000 V 
Er was sprake van een teruggang in cliënten en minder instroom. Per 1 januari 2013 waren er 196 
klanten, op 31 december 173. 

- Minder inhuur externen:   € 77.000 V 
Scherper contract met leverancier Stipter afgesloten, factuurcontrole is intern opgepakt. 
Verder is er geen externe inhuur benodigd geweest, de werkvoorraden waren beheersbaar. Er is 
ook gebruik gemaakt van inzet van huidige medewerkers door tijdelijke urenuitbreiding. 

- Ontvangen eigen bijdragen via CAK iets hoger dan ingeschat:  € 11.000 V 
- Doorontwikkeling Dienstverlening:  € 15.000 V 

Eerder ingeschatte implementatiekosten voor het bouwen van een ICT-koppeling zijn niet besteed. 
Naar aanleiding van een business case (kosten-batenanalyse) is hiervan afgezien. 

- Rolstoelen: Minder (dure) rolstoelen verstrekt.  € 54.000 V 
- Woning aanpassingen:  € 72.000 V 

Minder, en minder dure, onroerende woningaanpassingen 
o.a. ook door uitvoering kantelingsgesprekken en toetsing financiële draagkracht. 

- Vervoerskosten: hogere kosten regiotaxi: € 117.000 N 
De overschrijding is veroorzaakt door een zoneprijs-stijging over 2013 en een toename van het 
aantal CVV (Collectief Vervoer)-pashouders van ca. 1.350 pashouders eind 2012 tot iets over de 
1.600 pasgebruikers eind 2013. Daarnaast bieden wij een extra service vanaf augustus 2013 
waarbij voor 25% meerkosten klanten individueel taxivervoer met een begeleider geïndiceerd 
kunnen krijgen. Dit voorkomt instroom in de tweede (duurdere) mogelijkheid in de vorm van 
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financiële tegemoetkoming vervoer (VVK). Door de goedkopere aanbesteding van de Regiotaxi, 
ingangsdatum 1 februari 2014, kan ervan uit gegaan worden dat dit nadeel incidenteel is.  
Bij de Berap was het effect van deze ontwikkelingen nog niet inzichtelijk en nog niet in te schatten: 
de afrekening over de eerste helft van 2013 door de BRU heeft voor onze gemeente pas in 
september 2013 plaatsgevonden. Toename CVV houders via EBB systeem was op dat moment 
ook nog niet inzichtelijk. 

- Vervoermiddelen:  € 11.000 V  
Iets lagere kosten door minder verstrekkingen, open einde regeling, maar ook in verband met de 
kantelingsgesprekken. 

 
Als gevolg van besluitvorming over de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist, is de egalisatiereserve  
WMO per 31 december 2013 opgeheven en valt het voordeel vrij ten gunste van de algemene 
middelen. 
 
 
10.5  WMO dienstverlening 
 
Geen bijzonderheden 
 
 
10.6  Algemene Geestelijke Gezondheidszorg 
 
Het collegeproduct laat een positief resultaat zien van € 123.000.  
 
Van dit verschil wordt € 116.000 veroorzaakt doordat Zeist fungeert als centrumgemeente ten aanzien 
van het veiligheidshuis. Voor de uitvoering is aan het begin van het project budget beschikbaar. 
Aangezien het een meerjarig project is, worden de middelen uitgesmeerd over de tijdsduur van het 
project. De financiële middelen worden besteed aan het financieren van het coördinatiepunt in het 
oostelijke deel van deze regio. Als gevolg van het meerjarige project worden de gelden die eind van 
het jaar resteren via de Reserve Egalisatiesystematiek meegenomen naar 2014.  
  € 116.000 V 
 
 
10.7  Maatschappelijke dienstverlening 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 95.000.  
 
- Binnen dit collegeproduct zitten de transitiegelden ter voorbereiding op de decentralisatie WMO. 

De decentralisatie vindt plaats per 2015 en ter dekking van de implementatiekosten in 2014 wordt 
het restantsaldo in 2013 meegenomen via de Reserve Eglisatiesystematiek. € 145.000 V 

- In een groot aantal gevallen zijn subsidies lager uitgevallen dan oorspronkelijk  begroot.  € 7.000 V 
- Hogere uitgaven begeleiding ketenzorg als gevolg van advieskosten ter voorbereiding van 

decentralisaties. Deze kosten komen voor rekening van de drie decentralisaties, maar zijn 
gemakshalve en vanuit belastingvoordeel binnen ketenzorg geboekt.  € 55.000 N 
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11. Programma Milieu 
 
Wat heeft dit programma gekost? 

 

11.1 L 952 1.032 985 911 V 74

B 676 1.031 863 776 N 87

S -276 -1 -122 -135 N 13

11.2 L 47 38 18 28 N 10

B 0 0 0 0 N 0

S -47 -38 -18 -28 N 10

11.3 L 1.576 1.575 1.898 1.727 V 171

B 189 0 40 98 V 58

S -1.387 -1.575 -1.858 -1.629 V 229

11.4 L 44 56 56 13 V 43

B 0 0 0 0 N 0

S -44 -56 -56 -13 V 43

11.5 L 4.324 4.537 4.537 4.353 V 184

B 324 0 0 86 V 86

S -4.000 -4.537 -4.537 -4.267 V 270

11.6 L 0 0 0 0 N 0

B 5.117 5.115 5.115 5.101 N 14

S 5.117 5.115 5.115 5.101 N 14

11.7 L 2.568 2.974 2.606 2.827 N 221

B 30 10 10 71 V 61

S -2.538 -2.964 -2.596 -2.756 N 160

11.8 L 0 0 0 0 N 0

B 3.988 3.966 4.016 4.040 V 24

S 3.988 3.966 4.016 4.040 V 24

11.9 L 337 299 299 296 V 3

B 0 0 0 0 N 0

S -337 -299 -299 -296 V 3

L 9.848 10.511 10.399 10.155 V 244

B 10.324 10.122 10.044 10.172 V 128

S 476 -389 -355 17 V 372
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Programma Milieu
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
 
11.1 Begraafplaatsen en begraafrechten 

 
Er is een nadelig saldo op dit collegeproduct van € 13.000. 
 
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 
- De inkomstenbegroting van de begraafplaats is gebaseerd op niet realistische aantallen verkopen. 

Daarom is bij de Voorjaarsnota 2013 vooralsnog € 167.000 aan baten afgeraamd. Dit is in de 
praktijk niet voldoende gebleken. € 57.000 N 

- Niet gerealiseerde bezuinigingstaakstelling (staat tegenover frictiekostenbudget 
bezuinigingsdialoog in product 15.5). € 31.000 N 

- Door efficiënter werken in relatie tot de afname van het aantal begrafenissen is daarnaast een 
 voordeel aan de lastenkant ontstaan. € 47.000 V 

- Een aantal onderhoudswerkzaamheden is in 2013 niet verricht en doorgeschoven naar 2014. Het 
bijbehorende budget van € 27.000 wordt via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen om de middelen te reserveren voor 2014. € 26.000 V 

 
 
11.2 Bestrijding plaagdieren 
 
Geen bijzonderheden 
 
 
11.3 Milieubeheer 
 
Collegeproduct Milieubeheer laat een positief saldo zien van € 229.000. 
 
De oorzaken hiervan zijn: 
- Het exploitatietekort over boekjaar 2012 van de ODrU is in 2013 genomen. Dekking komt vanuit 

het weerstandsvermogen. € 139.000 N 
- Rekening is gehouden met een bodemsanering aan o.a. de Geiserlaan. Deze heeft echter niet in 

2013 plaatsgevonden. Het restant gaat mee naar 2014 via Reserve Egalisatiesystematiek   
 € 371.000 V 
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- De beschikbare transitiegelden voor de vorming van RUD zijn niet uitgegeven aangezien de 
gesprekken rondom de vorming van de RUD zijn opgeschort.  € 71.000 V 

- Vanuit het weerstandsvermogen zijn middelen beschikbaar gesteld voor de dekking van de 
afrekening ODrU 2013. Op basis van de saldi binnen de budgetten van dit collegeproduct is er 
achteraf vanuit het weerstandsvermogen minder nodig dan gedacht.  € 68.000 V 

- De voorlopige afrekening ODru 2013 laat een tekort zien. De dekking voor dit nadeel komt, 
conform afspraak met de raad, vanuit het het weerstandsvermogen.  € 157.000 N  

 
 
11.4 Buitengebied 
 
Het collegeproduct heeft een positief saldo van € 43.000. 
 
- De opdracht inventarisatie flora en faunagegevens in de buitenruimte is deels in 2012 en deels in 

2013 uitgevoerd. De kosten zijn voornamelijk 2012 betaald. In verband met de doorloop van het 
project, wordt het vervolgproject in 2014 uitgevoerd.  € 43.000 V 

 
 
11.5 Afval 
 
Het voordelige saldo op collegeproduct Afval bedraagt € 270.000. 
 
Dit wordt veroorzaakt door: 
- De actuele spotprijs voor papier is hoger dan de papierprijs waarmee de RMN rekent binnen de 

begroting. Hierdoor wordt een voordeel gerealiseerd bij de totale afrekening RMN 2013. 
 € 112.000 V 

- Er zijn niet-begrote opbrengsten voor inzameling van plastic verpakkingsmaterialen van  
Nedvang ontvangen. Het betreft de afrekening over 2012. Daarnaast zijn borgsommen voor de 
pasjes voor ondergrondse containers ontvangen. € 77.000 V 

- Door hogere spotprijzen voor o.a. metaal zijn de opbrengsten van metalen en elektrische  
apparaten hoger dan oorspronkelijk door RMN begroot. De meevaller is verwerkt in de totale 
afrekening 2013 van de RMN.  € 93.000 V 

 
Gerealiseerde mee- of tegenvallers op de budgetten binnen dit collegeproduct worden verrekend met 
de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.  
 
 
11.6  Afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten 
 
De lagere baten van € 14.000 worden verrekend met de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.  
 
 
11.7 Riolering 
 
Het collegeproduct laat een nadelig saldo zien van € 160.000.  
 
Bij de post rioleringen is sprake van circa € 61.000 meer inkomsten en € 211.000 meer kosten.  
- De hogere inkomsten worden veroorzaakt door hogere bijdragen van derden voor 

rioolaansluitingen. Dit betreft bouwplannen zoals Zomerkwartier en Sumatralaan. € 61.000 V  
- Voor de niet voorziene vervanging van de huis en kolkaansluitingen van de Panweg is meer geld 

uitgegeven. Ook het opheffen van verstopte kolk/ en huis aansluitingen in andere delen van Zeist 
heeft geleid tot een overschrijding van het budget. Dit komt vooral door de ingroei van boomwortels 
en het herstel van leidingen die door steeds groeiende bovenlasting bezwijken. € 236.000 N  

-  Groot onderhoud pompgemalen heeft tegen lagere kosten plaatsgevonden dan begroot.  
  € 15.000 V. 
 
Gerealiseerde mee- of tegenvallers op de budgetten worden verrekend met de Egalisatiereserve 
Rioolheffing. De niet bestede middelen worden via de Reserve onderhoud Kapitaalgoederen 
doorgeschoven naar 2014.  
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11.8 Rioolheffing 
 
De hogere baten van € 24.000 worden verrekend met de Egalisatiereserve Rioolheffing.  
 
 
11.9 Milieu educatie 
 
Geen bijzonderheden 
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12. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

12.1 L 760 885 825 701 V 124

B 157 58 133 148 V 15

S -603 -827 -692 -553 V 139

12.2 L 1.423 1.536 1.456 1.433 V 23

B 1.128 2.506 1.643 1.463 N 180

S -295 970 187 30 N 157

12.3 L 3.098 1.950 2.101 1.028 V 1.073

B 2.675 7.584 7.080 7.048 N 32

S -423 5.634 4.979 6.020 V 1.041

12.4 L 424 40 134 346 N 212

B 302 0 0 134 V 134

S -122 -40 -134 -212 N 78

12.5 L 0 0 0 0 N 0

B 0 0 0 0 N 0

S 0 0 0 0 N 0

12.6 L 3.184 1.580 1.783 1.623 V 160

B 2.506 1.282 1.299 2.258 V 959

S -678 -298 -484 635 V 1.119

L 8.889 5.991 6.299 5.131 V 1.168

B 6.768 11.430 10.155 11.051 V 896

S -2.121 5.439 3.856 5.920 V 2.064
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(B)
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Lasten/Baten/Saldo               

per product
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(A)
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2013 

verschil 

(A-B)
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Lasten Baten Saldo

 
 
 
Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
 
12.1 Planvorming 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 139.000.  
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
- Voordeel door niet bestede middelen voor advisering bij het opstellen van Nota van 

Uitgangspunten ten behoeve van het opstellen van bestemmingsplannen. 2013 stond in het teken 
van de afronding van een aantal bestemmingplannen (waaronder de verplichte 
actualisatie). Daardoor zijn weinig nieuwe plannen opgestart en is minder beroep gedaan op dit 
budget. € 22.000 V 

- Voordeel als gevolg van lagere uitgaven voor herziening Bestemmingsplannen. Per 1 juli 2013 
moesten (op gezag van de nieuwe Wro uit 2008) alle bestemmingsplannen geactualiseerd zijn. 
Daarom zijn in 2012 en 2013 relatief veel eigen plannen vastgesteld (o.a. Centrum e.o, 
Austerlitz/Zeister Bossen en als laatste voor de deadline Odijkerweg e.o.). De kosten van 
dergelijke procedures worden met name aan het begin gemaakt. Voor het opstellen van het plan 
zijn veel uren van externe bureaus nodig. In 2013 lag, vanwege genoemde deadline, de nadruk op 
het afronden van plannen en daar zijn minder kosten aan verbonden. In 2014 zal de nadruk juist 
weer liggen op het opstarten van procedures. € 36.000 V 

- In directe samenhang hiermee wordt het flexibele budget dat is bedoeld voor het opvangen van 
pieken in de werkzaamheden op het gebied van Ruimtelijke Ordening incidenteel niet benut.  
 € 37.000 V 

- Een administratief voordeel dat het gevolg is van het technisch in de begroting verwerken van het 
verhogen van de claim op de reserve Zelfregulerende projecten voor het project Austerlitz. 
Tegenover dit voordeel staat een even hoog administratief nadeel op programma 16.  € 36.000 V 

- Hogere opbrengsten secretarieleges: Er zijn meer kapvergunningen aangevraagd dan in 
voorgaande jaren.  € 18.000 V 

 
 
12.2 Vergunning en Handhaving 
 
Dit collegeproduct heeft een nadelig saldo van € 157.000. 
 
De grootste afwijkingen zijn: 
- Niet begrote opbrengsten uit dwangsommen  € 54.000 V 
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o Een viertal dwangsommen is opgelegd aan, en ontvangen van kinderdagverblijven voor in 
totaal € 14.000. Wanneer na herhaalde overtredingen op de Wet Kinderopvang geen herstel is 
opgetreden, wordt een last onder dwangsom opgelegd en middels een invorderingsbeschikking 
gevorderd 

o Met bedrijven en instellingen zijn afspraken gemaakt over het aantal alarmmeldingen dat mag 
voorkomen gedurende een jaar. Overschrijding van dit aantal leidt tot een dwangsom. In 2013 
is € 30.000 aan dergelijke dwangsommen ontvangen. 

o Een tankstation zonder toezicht dat geen omgevingsvergunning heeft om te exploiteren zonder 
toezicht is hier herhaaldelijke keren op aangesproken zonder resultaat. Daarna is een 
dwangsom opgelegd en ontvangen: € 10.000. 

- Leges omgevingsvergunning:  € 220.000 N 
- In de Berap is gemeld, dat wij rekening hielden met een lagere opbrengst aan bouwleges in 2013 

van € 1 miljoen. Dit komt met name doordat de (gemiddelde) bouwsommen lager zijn. Vooral de 
inschatting van het aantal grote aanvragen is te positief geweest. Hierdoor lopen we grote 
legesbedragen mis. Het gaat hier in aantallen om (minder dan) 1% van de aanvragen, die wel voor  
€ 1 miljoen aan opbrengsten moest zorgen. Omdat er in 2013 geen enkele aanvraag met een 
bouwsom boven de € 5 miljoen is geweest, missen we bijna 40% van de verwachte opbrengst 
(€ 1 miljoen van de begrote € 2,4 miljoen). Na het opstellen van de berap is gebleken dat de 
gemiddelde bouwsom nog iets lager is uitgevallen dan verwacht. Dit heeft te maken met de 
aanhoudende crisis, waardoor meer verbouwd wordt dan dat er nieuwe huizen worden gebouwd. 
Het effect is een aanvullend nadeel van € 95.000. 

- Daarnaast waren er nog twee incidentele tegenvallers van in totaal € 125.000:  
o Wanneer de aanvrager, nadat de vergunning verleend en de leges betaald zijn, alsnog afziet 

van de bouw, dan krijgt hij een gedeelte van de leges teruggestort. In 2013 is een vergunning 
uit 2008 alsnog niet doorgegaan, waardoor € 75.000 aan leges terugbetaald moest worden ten 
laste van het jaar 2013. 

o Eind 2012 zijn bouwleges opgelegd waartegen de aannemer bezwaar heeft aangetekend en 
later een rechtszaak voor heeft aangespannen. Wij zijn echter in gesprek gegaan en tot een 
compromis gekomen. Dit houdt een verlaging van € 50.000 van de leges in. Omdat de leges 
pas eind 2012 zijn opgelegd is hier bij de jaarrekening 2012 geen voorziening voor getroffen en 
komt dit nadeel in 2013 tot uitdrukking in de opbrengst omgevingsvergunning. Deze post komt 
echter  in aanmerking voor dekking uit de stelpost onvoorzien. Tegenover dit nadeel van € 
50.000 staat dus dekking vanuit de stelpost onvoorzien (Collegeproduct 15.8). 

- Leges afwijken bestemmingsplan € 12.000 N 
- Net als de bouwleges worden ook de leges voor het afwijken van het bestemmingsplan (vroeger 

art 19 WRO) berekend als percentage van de bouwsom. De lagere gemiddelde bouwsommen 
hebben geresulteerd in een tegenvaller. 

- Voordeel op welstandscommissie € 17.000 V 
De kosten van de welstandscommissie worden bij ons in rekening gebracht op het moment dat het 
advies wordt uitgebracht. De leges (de baten) worden pas in rekening gebracht wanneer over de 
vergunning wordt beslist. Daardoor kunnen kosten en baten van één project in een ander boekjaar 
terecht komen, wat in 2013 duidelijk gebeurd is. 

 
 
12.3  Stedelijke Vernieuwing 
 
Het collegeproduct heeft een positief saldo van € 1.041.000. 
 
De belangrijkste oorzaken zijn: 
- Vrijval voorziening grondexploitatie Kerckebosch € 711.000 V 

De nieuwe samenwerkingsafspraken met de WOM over Kerckebosch resulteren in een 
grondexploitatie met een verwacht positief saldo. Als gevolg daarvan kan de door de gemeente 
getroffen exploitatievoorziening vrijvallen. Vanuit het verleden (vóór het vaststellen van de 
gemeenschappelijke grondexploitatie Kerckebosch met de WOM) bestond er in de administratie 
nog een gemeentelijke grondexploitatie Kerckebosch met een boekwaarde van € 57.000. Deze 
boekwaarde bestond uit kosten die niet kunnen worden ondergebracht in de gemeenschappelijke 
grex en is daarom in mindering gebracht op het saldo van de voorziening.  

-  Nog niet uitgevoerd verkeersonderzoek Den Dolder.  € 33.000 V 
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Naar verwachting wordt dit onderzoek in de eerste helft van 204 uitgevoerd. Tegenover dit voordeel 
staat een even groot nadeel als gevolg van een lagere onttrekking aan de reserve voormalige ISV 
gelden (collegeproduct 16.5). 

- Hogere kosten door ingehuurde advies uren € 37.000 N 
- Onder andere voor de voorbereiding op de afwikkeling van de contracten rondom de Vogelwijk zijn 

advies-uren ingehuurd. Conform bestaande afspraken wordt de overschrijding onttrokken aan de 
reserve Vastgoedfonds. Deze onttrekking resulteert in een voordeel op collegeproduct 16.5  

- Nog niet alle afrondende werkzaamheden Oud Zandbergen zijn uitgevoerd. De resterende 
werkzaamheden zullen naar verwachting plaatsvinden in 2014 en 2015.   € 42.000 V  
Omdat de uitgaven worden gedekt uit de reserve maatschappelijk nut zorgt de lagere onttrekking 
voor een nadeel in collegeproduct 16.5. 

- Hogere rentelasten op zelfregulerende projecten. € 37.000 N 
- De stadsvernieuwingsprojecten Zomerkwartier en Corridor Brugakker zijn nog in uitvoering. De 

uitgaven worden gedekt uit de reserve voormalige ISV-gelden. Daarom staat tegenover dit 
voordeel een nadeel in cp 16.5 door een lagere ontrrekking aan die reserve. € 322.000 V. 

 
 
12.4  Bouwgrondexploitaties 
 
Het nadeel op dit collegeproduct is veroorzaakt doordat € 78.000 aan loonkosten van het 

projectbureau administratief niet is doorbelast naar de grondexploitaties. 
 
 
12.5 Actief grondbeleid 
 
Geen activiteiten 
 
 
12.6 Niet publieke eigendommen 
 
Het voordeel op dit collegeproduct bedraagt € 1.119.000. 
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
 
- In de loop van 2013 zijn nieuwe huurovereenkomsten en een tweetal zakelijke rechten afgesloten 

(Dutchfort BV en KPN) voor in totaal € 89.000. Daartegenover staat een overschrijding op de 
nutskosten van € 21.000. € 68.000 V 

- Minder huurinkomsten als gevolg van beëindiging contract (Informatiepunt) of aanpassing van 
huurcontracten (Brasserie en MeanderOmnium). € 40.000 N  

- Voor sommige onderhoudswerkzaamheden aan de Dorpstoren wordt subsidie ontvangen. De 
toegekende subsidie is begroot in 2013 maar zal voor het overgrote deel pas in 2014 worden 
ontvangen door uitstel van de werkzaamheden. Het verschil wordt verrekend met de reserve 
onderhoud kapitaalgoederen (cp 16.5). € 13.000 N 

- Bij de Voorjaarsnota 2013 is een amendement aangenomen waarin een bedrag van € 100.000 
beschikbaar is gesteld om nadere stappen te zetten in het verder verduurzamen van het 
gemeentelijk onroerend goed bezit om zo de gestelde doelen in het programma Duurzaamheid te 
realiseren. Aangezien het verduurzamingstraject een lange doorlooptijd kent, is het budget niet 
volledig in 2013 benut. Het resterende budget wordt via de Reserve Egalisatiesystematiek (cp 
16.5) meegenomen naar 2014. € 95.000 V 

- Door een kritische beoordeling van de geplande onderhoudswerkzaamheden is € 55.000 niet 
besteed in 2013. De gelden worden via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen. € 55.000 V 

- MFA De Koppeling is in 2013 opgeleverd maar a.g.v. enkele kleine afrondende werkzaamheden 
kon het krediet nog niet worden afgesloten. Daardoor is in 2013 nog geen afschrijving berekend. 
Dit resulteert in een voordeel op de kapitaallasten. In 2014 zal het krediet worden afgesloten en de 
afschrijving gaan lopen. € 36.000 V 

- Een voordeel door de verkoop van drie gemeentewoningen en diverse percelen/snippers 
gemeentegrond. Deze opbrengsten worden toegevoegd aan de reserves Vastgoedfonds en 
Revolving fund sociale woningbouw, wat resulteert in eenzelfde nadeel op product 16.5. 
  € 927.000 V 
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13. Programma Wonen 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

13.1 L 614 303 1.255 868 V 387

B 237 86 597 419 N 178

S -377 -217 -658 -449 V 209

13.2 L 485 529 507 465 V 42

B 555 420 419 437 V 18

S 70 -109 -88 -28 V 60

L 1.099 832 1.762 1.333 V 429

B 792 506 1.016 856 N 160

S -307 -326 -746 -477 V 269

2013 

begrot. 

na wijz. 

(A)

2013 

realisatie 

(B)

Programma Wonen

2013 

begroting

(bedragen x € 1.000)

2012 

realisatie

2013 

verschil 

(A-B)

Woonwagencentrum

Wonen

Exploitatie

Lasten/Baten/Saldo per 

product
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Toelichting op het exploitatieresultaat. 
 
 
13.1 Wonen 
 
Het voordelige saldo op het collegeproduct bedraagt: € 209.000. 
 
- De projecten Schaepmanlaan (€ 275.000) en het Hofje Schaerweijdelaan (€ 250.000) zijn beiden 

een jaar doorgeschoven naar respectievelijk 2014 en 2013. De toegezegde bijdrage voor beide 
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projecten komt uit de reserve Sociale Woningbouw. De in 2013 gereserveerde gelden voor 
Schaepmanlaan zijn ingezet voor de uitbetaling aan de corporatie inzake project het Hofje 
Schaerweijdelaan. Hierdoor wordt een lager bedrag onttrokken vanuit de Reserve revolving fund 
sociale Woningbouw. In 2014 wordt de bijdrage aan het project Schaepmanlaan uitbetaald.  
 € 25.000 V 

- Lagere uitgaven van € 351.000 op Zorgeloos Wonen. Een aantal projecten binnen het programma 
Zorgeloos Wonen heeft een relatie met de MFA Kerckebosch. In het collegebesluit van 2 juli 2013 
is formeel vastgelegd waaraan we de middelen precies gaan uitgeven. De prestaties op basis 
waarvan tot uitbetaling wordt overgegaan worden in 2014 gerealiseerd. Daarnaast zijn enkele 
projecten nog niet opgestart in afwachting van de herijking van het programma die in de eerste 
helft van 2014 plaatsvindt. 

- De uitgaven voor Zorgeloos Wonen worden voor 50% gedekt uit de egalisatiereserve Zorgeloos 
Wonen en worden voor 50% via cofinanciering door de provincie betaald. De lagere uitgaven 
resulteren in een lagere onttrekking aan de reserve (nadeel op collegeproduct 16.5) en lagere (nog 
niet gerealiseerde), baten van € 175.000.  € 176.000 V 

 
 
13.2 Woonwagencentrum 
 
Er is een voordelig saldo op het collegeproduct van: € 60.000. 
 
- Een aantal onderhoudswerkzaamheden is in 2013 niet verricht en doorgeschoven naar 2014. Het 

bijbehorende budget van € 15.000 wordt via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen om de middelen te reserveren voor 2014. € 15.000 V 

- Als gevolg van de herinrichting van Beukbergen zijn leeggekomen standplaatsen in 2013 niet 
opnieuw uitgegeven. Daarnaast is er een woonwagen verkocht aan een bewoner. € 27.000 V 

- De huurinkomsten zijn hoger dan begroot. € 18.000 V 
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14. Programma Raad en raadsondersteuning 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

14.1 L 1.077 1.096 1.163 1.069 V 94

B 0 0 0 0 N 0

S -1.077 -1.096 -1.163 -1.069 V 94

L 1.077 1.096 1.163 1.069 V 94

B 0 0 0 0 N 0

S -1.077 -1.096 -1.163 -1.069 V 94

Programma Raad en 

raadsondersteuning

2013 

begrot. 

na wijz. 

(A)

(bedragen x € 1.000)

2013 

realisatie 

(B)

2013 

verschil 

(A-B)

2012 

realisatie

Exploitatie

Lasten/Baten/Saldo per 

product

2013 

begroting

Raad en 

raadscommissies
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Lasten Baten Saldo

 
 
 
Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
 
14.1 Raad en raadscommissies 
 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 94.000. 
 
De belangrijkste oorzaken zijn: 
- Overschrijding vergoedingen raad en fractieassistenten  € 18.000 N 

Deze overschrijding wordt voor een klein deel veroorzaakt door de toename van het aantal 
fractieassistenten. Dit is gevolg van het feit dat bij de bezuinigingsdialoog op basis van historische 
bezetting is besloten het budget hiervoor terug te brengen. Het grootste gedeelte wordt echter 
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veroorzaakt door hogere uitgaven voor de raadsvergoeding. Het hiervoor geraamde budget is 
achteraf gezien te laag geweest. Voor 2014 is de raming verhoogd.  

- Onderschrijding Werkbudget en opleidingskosten raad  € 35.000 V  
Dit bedrag is opgebouwd uit € 17.000 uit de (voormalige) reserve Verkiezingen en een overschot 
op dit jaarbudget van € 18.000. De uitgaven uit dit budget zijn in belangrijke mate afhankelijk van 
de bestedingen van de fracties (fractiebudgetten) die in 2013 lager uitvallen. Conform 
besluitvorming van de raad zal het maximaal toegestane bedrag van  € 25.000 via de reserve 
egalisatiesystematiek worden toegevoegd aan het budget voor 2014. 

- Onderschrijding werkbudget Rekenkamercommissie  € 76.000 V 
Dit bedrag is opgebouwd uit € 50.000 uit de (voormalige) reserve Rekenkamercommissie en een 
aanvullend bedrag van € 26.000. Doordat de voorbereiding van nieuwe onderzoeken meer tijd 
heeft gekost dan verwacht zijn de uitgaven achtergebleven bij de verwachtingen.  
Conform bestaande afspraken wordt een bedrag van € 50.000 via de reserve egalisatiesystematiek 
toegevoegd aan het budget voor 2014. 
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15. Programma College en middelen 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 
 

15.1 L 1.291 1.178 1.183 1.017 V 166

B 0 0 0 0 N 0

S -1.291 -1.178 -1.183 -1.017 V 166

15.2 L 2.142 1.736 1.859 1.677 V 182

B 115 30 97 43 N 54

S -2.027 -1.706 -1.762 -1.634 V 128

15.3 L 288 296 296 291 V 5

B 0 0 0 0 N 0

S -288 -296 -296 -291 V 5

15.4 L 1.476 2.262 2.323 2.188 V 135

B 19 11 11 14 V 3

S -1.457 -2.251 -2.312 -2.174 V 138

15.5 L 6.327 7.289 7.778 7.525 V 253

B 787 581 591 787 V 196

S -5.540 -6.708 -7.187 -6.738 V 449

15.6 L 4.948 5.581 6.562 5.167 V 1.395

B 3 6 -188 5 V 193

S -4.945 -5.575 -6.750 -5.162 V 1.588

15.7 L 1.051 550 550 529 V 21

B 55 56 57 56 N 1

S -996 -494 -493 -473 V 20

15.8 L -83 2.060 1.103 -475 V 1.578

B 372 -2.675 74 468 V 394

S 455 -4.735 -1.029 943 V 1.972

L 17.440 20.952 21.654 17.919 V 3.735

B 1.351 -1.991 642 1.373 V 731

S -16.089 -22.943 -21.012 -16.546 V 4.466

2013 

verschil 
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
 
15.1 Burgemeester en wethouders 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 166.000 
 
- De loon-, premie-, en verzekeringskosten waren iets lager dan geraamd. € 4.000 V 
- Op het budget voor opleidingen en symposia is overgehouden. Conform de afspraak in de nota 

reserves en voorzieningen wordt dit via de reserve egalisatiesystematiek (onderdeel 
(loopbaan)ontwikkeling wethouders) meegenomen naar volgend jaar. € 7.000 V 

- Onder dit product valt ook de toevoeging aan de pensioenvoorziening van wethouders en 
voormalig wethouders. Zoals gebruikelijk heeft Deloitte/Raet een berekening gemaakt van de te 
verwachten pensioenverplichting. Hieruit bleek dat wij een te hoog bedrag hebben begroot om toe 
te voegen. Dit komt vooral omdat wij een hoger rentepercentage toevoegen, dan waar de 
pensioenfondsen nu mee rekenen. In de begroting van 2014 is de rentetoevoeging verlaagd. 
 € 155.000 V 

 
 
15.2 Bestuursondersteuning 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 128.000. 
 
De grootste verschillen zijn: 
- Al geruime tijd investeren we in Zeist op samenwerking ten aanzien van diverse onderzoeken. Er 

wordt veel informatie (onderzoek en cijfermateriaal) centraal opgeslagen en ook ontsloten. Op 
deze wijze is een flinke effciencyslag gemaakt. Onderzoek dat noodzakelijk is kan door eigen 
medewerkers gedaan worden dan wel in samenspel met een externe partner, waarmee centrale 
afspraken zijn gemaakt. De besparing blijkt groter dan reeds eerder gemeld. € 11.000 V 

- Ten aanzien van de verschillende representatieve bijeenkomsten en/of activiteiten is een 
efficiencyslag gemaakt en is ook een soberder beleid gevoerd.  € 25.000 V 

- Bij de archiefkosten is er sprake van een onderschrijding op de lasten en de baten van € 54.000.  
Oorzaak is dat de middelen voor de projecten Digitalisering/Zeister Kranten en Zeister Buitens nog 
niet volledig zijn besteed. Daardoor hoefde minder van de vooruitontvangen subsidie aan de 
balans te worden onttrokken wat tot uitdrukking komt in een lagere opbrengst. Per saldo is dit 
budgettair neutraal. 

- Een onderschrijding op het programma Duurzaam Zeist. € 76.000 V 
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Binnen het programma Duurzaam Zeist is het accent in 2013 komen te liggen op de realisatie van het 
Voorbeeldhuis en het verder brengen van de duurzame initiatieven van wijken en buurten.De 
inspanningen op het gebied van Gemeentelijke organisatie en Voorlichting hebben niet tot uitgaven 
geleid, of hebben meegelift op ander iconen en de gebruikelijke communicatiekanalen.De resterende 
middelen worden via de reserve egalisatiesystematiek meegenomen naar 2014. 
 
 
15.3 Bestuurlijke samenwerking 
 
Geen bijzonderheden 
 
 
15.4 Huisvesting 
 
Het collegeproduct laat een voordelig saldo zien van € 139.000. 
 
De belangrijkste verschillen zijn: 
- Een aantal onderhoudswerkzaamheden is in 2013 niet verricht en doorgeschoven naar 2014. Het 

bijbehorende budget van € 108.000 wordt via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen om de middelen te reserveren voor 2014. € 108.000 V 

- Niet bestede middelen aanpassingen nieuwe kantoor, welke via de reserve egalisatiesystematiek 
(product 16.5) worden meegenomen naar 2014. In 2014 moeten we aanpassingen doen in en aan 
het kantoor om het verder aan te kunnen passen aan onze wensen als gebruiker van het pand. Dit 
incidentele budget, bovenop de reguliere onderhouds-, exploitatie- en energiebudgetten, is 
hiervoor nodig. € 106.000 V 

- Hogere schoonmaakkosten en energieafrekeningen. € 76.000 N 
 
 
15.5 Centrale managementondersteuning 
 
Het collegeproduct laat een voordelig saldo zien van € 449.000. 
 
De belangrijkste verschillen zijn: 
- Het in beeld brengen van het meerjarig perspectief wachtgeldverplichtingen heeft geleid tot een 

storting in de hiervoor bestemde voorziening.  € 445.000 N 
- Er zijn nog circa 10 medewerkers langdurig gedetacheerd bij de bibliotheek. In 2013 is voor 3 

medewerkers bij andere instellingen de detachering beëindigd om uiteenlopende redenen. Met 
deze medewerkers en de instellingen waar zij vandaan komen, zijn maatwerkafspraken gemaakt. 
Deze afspraken hebben geleid tot enerzijds extra (afkoop)inkomsten en anderzijds tot extra lasten. 
 € 17.000 V  

- De kosten voor Werving & Selectie zijn beperkt als gevolg van onder meer de huidige stand van de 
arbeidsmarkt. Daarnaast worden vacatures (en ook tijdelijke klussen) eerst bij de regionale 
partners uitgezet. Deze samenwerking met andere gemeenten leidt tot mobiliteit en vergroting van 
ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. Het voordeel blijkt groter dan reeds eerder gemeld.  
 € 36.000 V 

- Via het IZA-bedrijfszorgpakket wordt (preventieve) zorg ingekocht voor medewerkers. Zoals 
bijvoorbeeld fysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk maar ook -incidenteel- psychologische 
hulp enz. Hiermee voorkomen of beperken we uitval van de medewerkers. De kosten waren dit 
jaar minder hoog dan begroot. € 39.000 V 

- Ten behoeve van de kosten van FPU is ruim € 300.000 minder gerealiseerd dan begroot. De reden 
hiervoor is de al eerder ingezette lijn dat steeds minder medewerkers dan verwacht gebruik 
hebben gemaakt van de FPU-regeling. Medewerkers kiezen er vaker voor om wat langer door te 
werken. In 2014 zullen we de omvang van deze post heroverwegen mede in het licht van de 
landelijke ontwikkelingen. € 330.000 V 

- De WGA laat zowel aan de baten- als aan de lastenkant een overschrijding zien van € 20.000. 
Deze vallen tegen elkaar weg omdat we de kosten die we maken kunnen declareren bij de 
verzekering. 

- Begin 2014 heeft onverwacht een restititutie plaatsgevonden van de basispremie WAO/WIA. 
 € 92.000 V 
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- Bij uitgaven rondom representatie en uitbesteding salarisadministratie is kritisch gekeken naar nut 
en noodzaak en daar waar mogelijk zijn kostenefficiënte besluiten genomen.  € 47.000 V 

- Ten aanzien van uitvoering Arbowet geldt dat we voornemens waren in 2013 een dag rondom 
vitaliteit te organiseren, door omstandigheden is die verschoven naar 2014. € 18.000 V 

- Overige verschillen. € 24.000 V 
- Een onderschrijding op accountantskosten die wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de 

accountantscontrole over het boekjaar 2013 nog niet in rekening zijn gebracht. Deze kosten komen 
dan ten laste van het budget 2014. De kosten van de controle over het boekjaar 2012 zijn 
voornamelijk nog ten laste van 2012 gebracht. Er is dus sprake van een incidenteel voordeel.  
 € 15.000 V  

- Tot slot zijn een aantal saldi in dit product verrekend met een hiervoor bestemde reserve (product 
16.5) conform de afspraken die hierover met de Raad zijn gemaakt.  

- Het gaat om: 
o Opleiding en loopbaanontwikkeling, gestort in de reserve egalisatiesystematiek € 63.000 V 
o Persoonsgebonden budget, gestort in de reserve egalisatiesystematiek € 154.000 V 
o Storting in reserve FLO brandweer € 59.000 V 

 
 
15.6 Informatievoorziening en facilitaire dienstverlening 
 
Voordelig saldo op het collegeproduct van € 1.589.000 
 
- Storting in de reserve egalisatiesystematiek (onderdeel ICT) conform afspraken die hierover zijn 

gemaakt.  € 1.370.000 V 
- Gedurende het boekjaar 2013 is een geheel nieuwe ict-infrastructuur opgebouwd. 

Onderhoudskosten op de oude netwerkcomponenten en hardware zijn vervallen terwijl de 
onderhoudskosten in het eerste jaar voor de nieuwe componenten zijn verdisconteerd in de 
aanschafkosten (garantie). In 2014 komen de onderhoudskosten weer ten laste van de 
exploitatiebudgetten. € 142.000 V 

- In 2013 is het Lengkeekpand vrijwel niet gebruikt in verband met de verbouwing en nieuwbouw. 
 € 76.000 V 

 
15.7 Perceptiekosten belastingheffing 
 
Geen bijzonderheden. 
 
 
15.8 Overige uitgaven en inkomsten 
 
Voordelig saldo op het collegeprodut van € 1.972.000 
 
 

  Coll.prod 
15.8 

Overige 
coll.prod. 

Reserveringen 
(coll.prod 
16.5) 

Effect op 
resultaat 

a Apparaatskosten en 
hulpkostenplaatsen 

€ 605.000  -/- € 143.000 € 462.000 

b Afwikkelingsverschillen € 528.000   € 528.000 

c Stelp. risico’s/onvoorz. € 601.000 -/- € 50.000 -/- € 551.000 € 0 

d Stelpost Entreeborden € 127.000 -/- € 13.000  € 114.000 

e Stelpost kapitaallasten 
BOR-kredieten 

€ 131.000   € 131.000 

f Uitvoering coalitie akkoord € 86.000  -/- € 86.000 € 0 

g Voorz. dubieuze debit. -/- € 132.000   -/- € 132.000 

h Stelp.arbeidsvoorw.weth. € 24.000  -/- € 24.000 € 0 

i Niet verder toegelicht € 2.000   € 2.000 

 Totaal  € 1.972.000 -/- € 63.000 -/- € 804.000 € 1.105.000 
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Ad a) 
De voor- en nadelige saldi op met name de apparaatskosten zijn op dit product zichtbaar. De 

onderschrijding is vooral het gevolg van het steeds meer op een andere manier omgaan met de 
personele kosten. Dit komt onder meer. als volgt naar voren: 

- Er zijn meerdere medewerkers van de gemeente Zeist in de regio actief. Zij worden bij andere 
gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen gedetacheerd, waardoor de gemeente Zeist 
inkomsten realiseert. 

- Ook omgekeerd, zijn medewerkers van andere gemeenten binnen onze organisatie actief. Dit 
betekent een vermindering van de kosten voor externe inhuur op het moment dat er externe 
expertise gewenst is. 

- Bij openvallende vacatures wordt nauwgezet bekeken of er taken op een andere manier kunnen 
worden ingevuld. Zo is gekeken naar de secretariële functies in relatie tot de ontwikkelingen met 
betrekking tot het nieuwe werken. 

- Efficienter werken, zo wordt momenteel onderzocht of de uitvoering van de belastingtaak 
overgebracht kan worden naar de gemeenteschappelijke regeling BghU. Vooruitlopend op die 
ontwikkelingen zijn openvallende vacatures niet ingevuld. Dit maakt een mogelijke transitie in het 
jaar 2014 makkelijker. 

 
Van het genoemde voordeel heeft € 67.000 betrekking op het budget voor inhuur van een 
planeconoom. Deze inhuur is later gestart en loopt nog door in 2014. Daarom is dit bedrag via de 
reserve Egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2014. 
Daarnaast is er een storting gedaan in de reserve rioolheffing van € 28.000, omdat er minder 
personeelskosten / overhead is gemaakt voor dit product. 
Ook de geringe verschillen bij het wagenpark zijn meegenomen, evenals een voordeel van € 77.000 
op de verzekeringskosten als gevolg van vooral lagere kosten voor de glasverzekering. 
Van dit voordeel is € 48.000 toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting, omdat het hier ging om 
een voordeel op de verzekeringen van schoolgebouwen. 
 
Ad b) 
Een bedrag van € 400.000 betreft een te verwachten teruggaaf BTW-compensatiefonds over de jaren 
2008-2012, omdat de RSD ten onrechte kosten van intake e.d. bij reïntegratie als volledig 
kostenverhogend voor de btw heeft aangemerkt. De RSD heeft in die jaren dus te weinig declarabele 
btw naar de gemeente doorgeschoven en te veel btw als kosten in rekening gebracht. De nu terug te 
ontvangen BCF-bijdrage is een meevaller. 
Daarnaast is gebleken dat op het project Bewegen op recept en het leefstijlproject in de Verzetswijk 
de kosten fors zijn meegevallen (€ 53.000). Deze kosten waren opgenomen als “nog te betalen 
kosten” ten laste van 2011. Nu de kosten meevallen, zorgt dat in 2013 alsnog voor een meevaller, die 
zichtbaar wordt bij de post afwikkelingsverschillen. 
De overige posten betreffen voornamelijk hogere opbrengsten over oudere jaren dan transitorisch was 
opgenomen, bijvoorbeeld de baten toeristenbelasting en verder de opschoning van oudere 
transitorische posten. 
 
Ad c) 
- Het restant van de stelpost risico’s ad. € 520.000 komt als voordeel in dit product tot uiting en wordt 

via programma 16 op grond van de afspraken uit de nota “Reserves en voorzieningen” toegevoegd 
aan de reserve Weerstandsvermogen. 

- Het saldo van de stelpost onvoorzien ad € 81.000 dient voor € 50.000 ter dekking van de 
overschrijding op product 12.2 voor zover die is veroorzaakt door het gesloten compromis naar 
aanleiding van een bezwaarschrift op opgelegde bouwleges. Via programma 16 is het restant op 
grond van de afspraken uit de nota “Reserves en voorzieningen” toegevoegd aan de reserve 
Weerstandsvermogen. 

 
Ad d) 
De gevormde stelpost is in 2013 niet benut voor het realiseren van nieuwe entreeborden of 
informatieborden in een andere vorm en kan daarom vrijvallen. Van het saldo van € 127.000 dient 
€ 13.000 ter dekking van de overschrijding op product 5.1 door de kosten van de huidige 
entreeborden. 
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Ad e) 
Bij de herziening van de BOR-kredieten (in 2010) bleek dat, als het gevolg van inclusief btw kunnen 
declareren bij de BRU, de uiteindelijke boekwaarde van de BOR-kredieten lager zou uitkomen dan 
eerder was begroot. Dit voordeel hebben we toen voor de zekerheid niet laten vrijvallen, maar op een 
stelpost in product 15.8 gezet. In 2013 is deze stelpost niet nodig gebleken.  
 
Ad f) 
Afspraak is dat de coalitiemiddelen beschikbaar blijven t/m einde van de coalitieperiode. 
 
Af g) 
Van de gevormde voorziening eind 2012, is in 2013 ruim € 100.000 benut om werkelijk oninbare 
vorderingen op af te boeken. Eind 2013 blijkt dat de openstaande debiteurenpositie en het 
betalingsgedrag licht verslechterd zijn. Daarom is er € 132.000 nodig om de voorziening op het 
benodigde niveau te brengen. 
 
Ad h) 
Er is een post beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden van wethouders, conform de motie Dijkstal. Hier 
zijn in 2013 geen uitgaven voor gedaan. Conform de afspraak in de nota reserves en voorzieningen 
wordt dit via de reserve egalisatiesystematiek (onderdeel (loopbaan)ontwikkeling wethouders) 
meegenomen naar volgend jaar. 
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16. Algemene dekkingsmiddelen 
 
 
Als dekkingsmiddel voor de programma’s dienen de algemene bronnen: 
- Algemene lokale heffingen: onroerende-zaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting en 

precario, 
- Gemeentefonds, 
- Leningen en beleggingen. 
 
Daarnaast bevat dit programma de mutaties van de algemene reserves (product 16.4) en de mutaties 
van de bestemmingsreserves (product 16.5) 
 
In de volgende tabel zijn de ramingen en realisatie per jaar opgenomen van de algemene 
dekkingsmiddelen. De mutaties op de reserves staan in een aparte tabel. 
 
 

16.1 L 2.848 2.608 2.578 2.589 N 11

B 11.936 11.456 11.915 10.815 N 1.100

S 9.088 8.848 9.337 8.226 N 1.111

16.2 L 0 0 0 0 N 0

B 12.855 12.467 12.567 12.831 V 264

S 12.855 12.467 12.567 12.831 V 264

16.3 L 0 0 0 0 N 0

B 57.952 56.196 55.695 56.905 V 1.210

S 57.952 56.196 55.695 56.905 V 1.210

L 2.848 2.608 2.578 2.589 N 11

B 82.743 80.119 80.177 80.551 V 374

S 79.895 77.511 77.599 77.962 V 363

Lasten/Baten/Saldo 

per product

(bedragen x € 1.000)
2013 

begrot. 

na wijz. 

(A)

2013 

realisatie 

(B)

2012 

realisatie

Gemeentefonds

Exploitatie

Rente en 

beleggingen

2013 

verschil 

(A-B)

2013 

begroting

Algemene 

belastingen

Algemene 

dekkingsmiddelen

 
 

Rente en 
beleggingen

8.226
11%

12.831

16%

56.905

73%

Algemene Dekkingsmiddelen

Rente en beleggingen
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16.4 Algemene Reserves

Toevoeging aan vermogen (-) -2.647 -563 1.893 2.445 N 552

Onttrekking aan vermogen (+) 5.043 1.165 6.441 6.640 N 199

Saldo 2.396 602 8.334 9.085 V 751

16.5 Bestemmingsreserves

Toevoeging aan vermogen (-) -20.745 -11.591 29.619 36.306 N 6.687

Onttrekking aan vermogen (+) 16.080 5.766 30.638 29.912 N 726

Saldo -4.665 -5.825 60.257 66.218 V 5.961

Mutaties Reserves

Toevoeging aan vermogen (-) -23.392 -12.154 31.512 38.751 N 7.239

Onttrekking aan vermogen (+) 21.123 6.931 37.079 36.552 N 527

Saldo -2.269 -5.223 68.591 75.303 V 6.712

Mutaties Reserves (bedragen x € 1.000)

2012 

realisatie

2013 

begroting
2013 

begrot. na 

wijz. (A)

2013 

realisatie 

(B)

2013 

verschil (A-

B)

 
 
16.1 Leningen en beleggingen 
 
Het saldo op dit collegeproduct is € 1.111.000 nadelig.  
 
Voor rente-opbrengsten van kort uitgeleend geld is geen raming in de begroting opgenomen. De hier 
verantwoorde opbrengst heeft betrekking op rente van uitgeleend kasgeld (€ 2,5 mln.) aan de WOM 
ad € 80.000 en op de opbrengst van tijdelijk overtollig kasgeld op de zgn. Rabo Streekrekening van 
€ 38.000. € 118.000 V 
 
De dividenduitkering van de BNG Bank over 2011 is in april 2012 verlaagd naar 25% van de netto-
winst (over 2010 was dit percentage nog 50%). De reden hiervoor was de komende strengere eisen 
aan het eigen vermogen van banken. Op grond daarvan zijn in de Bestuursrapportage 2012 de 
inkomstenramingen voor Zeist structureel verlaagd met € 50.000. Over 2012 is het lagere percentage 
door de BNG weliswaar gehandhaafd, maar door de hogere winst over 2012 is het uitgekeerde 
dividendbedrag toch op het niveau van 2010 uitgekomen. € 66.000 V 
 
Minder extra aflossingen hypotheken dan gemiddeld over de voorgaande jaren, daardoor meer rente.  
  € 81.000 V 
 
Het saldo van de (hulpkostenplaats) financiering veroorzaakt hier een fors nadeel. € 1.350.000 N 
Dit wordt veroorzaakt doordat de rentekosten over het aangetrokken vreemd vermogen en over het 
eigen vermogen (de reserves en voorzieningen) hoger waren, dan via de kapitaallasten aan de 
verschillende producten in de jaarrekening kon worden toegerekend. 
Voor een deel hangt dit samen met de hogere stand van de hypotheken en met de uitgeleende gelden 
aan de WOM en de gestalde gelden op de Streekrekening, zoals hiervoor genoemd. Na aftrek van de 
hiermee samenhangende voordelen, resteert toch nog een nadelig effect van € 1,15 mln. Dit nadeel 
kan als volgt worden verklaard: 
- Het effect van de hogere stand van het Eigen vermogen per 1-1-2013 is lagere rentekosten 

vreemd vermogen tegen 3,4% (gemiddelde rente lopende leningen). Daar tegenover staat echter 
een nadeel doordat bij de rentekosten voor het Eigen vermogen wordt gewerkt met 5,9% rente. Per 
saldo ontstaat hierdoor een nadeel op de hkpl. Financiering van € 400.000.  

- Daarnaast is op de hkpl. Financiering sprake van het effect van doorgeschoven en lagere 
investeringen. Dat betekent namelijk geen toerekening van 6,5% waar een kostenbesparing van 
3,4% tegenover staat. Per saldo geeft dat een nadeel van € 490.000 op de hulpkostenplaats. Het 
resterende nadeel van € 260.000 is het gevolg van het eerder aantrekken van een vaste geldlening 
in 2013 dan voor de financieringsbehoefte achteraf nodig is gebleken. Dit hangt m.n. samen met 
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het later uitvoeren van enkele grote investeringen (bijdrage Stationsgebied en herstructurering 
Beukbergen). 

 
16.2 Algemene belastingen 
 
Dit collegeproduct laat een voordelig saldo zien van € 264.000. 
 
De nog te ontvangen OZB 2011 (€ 50.000) en 2012 (€ 60.000) zijn hoger dan bij transitorische post 
bepaald bij de jaarrekening 2012. De (nog te) ontvangen OZB 2013 is € 90.000 hoger dan vooraf 
begroot (dit betreft 0,75% meer t.o.v. de begroting). € 200.000 V 
 
In 2013 is alsnog € 60.000 precario opgelegd over het jaar 2012. € 60.000 V 
 
16.3 Gemeentefonds 
 
Dit collegeproduct laat een voordelig saldo zien van € 1.210.000. 
Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de decembercirculaire en afrekeningen 2011 en 2012. 
Daarnaast valt de behoedzaamheidsreserve vrij omdat deze in 2013 niet ingezet hoeft te worden.  
In de decembercirculaire is € 91.000 beschikbaar gesteld voor de afronding van de taak inburgering. 
Dit wordt via de reserve egalisatiesystematiek meegenomen naar 2014 ter uitvoering van deze taak. 
 
 
16.4 Algemene reserves en 16.5 Bestemmingsreserves 
 
Voor een toelichting op de collegeproducten 16.4 en 16.5 verwijzen we naar diverse onderdelen in 
deel 1 van deze jaarrekening: 
- De tabellen ‘Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves 

via programma 16’ onder de programma’s 
- Onderdeel Reserves van de balans 
- Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen  
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5. Bijlage ”Single information, 
single audit” 



Berichtgeverinformatie

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft.

Type overheidslaag: Gemeente selecteer uit lijst 

Naam berichtgever: Zeist bijvoorbeeld: Aa en Hunze

Berichtgevercode 0355 bijvoorbeeld: 1680

Rapportage-periode: 2013

Bestandsnaam: sisa_2013_060355_Bijlage_Verantwoordingsinformatie.xls wordt automatisch ingevuld

SiSa-bijlage in de jaarrekening

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in uw jaarstukken te vinden op pagina:

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in het PDF-bestand van uw jaarstukken te vinden op pagina (van het PDF-bestand):

Gegevens contactpersoon voor het elektronisch aanleveren

Specifieke uitkeringen

Nr Regels Naam specifieke uitkering Minister van

A1 Verzameluitkering Veiligheid & Justitie V&J

A2 Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) V&J

B1 Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) V&J

B2 (ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV) V&J

C1 Verzameluitkering BZK BZK

C7C Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II BZK

C9 Excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw BZK

D1 Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten OCW

D3 Excessieve kosten Archeologie OCW

D4A Regeling brede scholen 2009_Uitstel OCW

D9 V Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB) OCW

E2 Stimuleringsregeling stille wegdekken I&M

E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai) I&M

E5 Verzameluitkering I&M I&M

E6 Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 I&M

E6B Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 (SiSa tussen medeoverheden) I&M

E7A Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Proefprojecten) I&M

E10 Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland I&M

E11 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) I&M

E11B Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden I&M

E12 Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) I&M

E17 Nota Ruimte project Maastricht Belvedere I&M

E21 Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch I&M

E22 Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam I&M

E24 Nota Ruimte project Zuidplaspolder I&M

E25 Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) I&M

E26 Spoorse doorsnijdingen, tranche 1 I&M

E27 Brede doeluitkering verkeer en vervoer I&M

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden I&M

E28 Regionale mobiliteitsfondsen I&M

E28B Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen medeoverheden I&M

E28C Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden I&M

E29 Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water I&M

E30 Quick wins binnenhavens I&M

E30B Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden I&M

E34 Bijdrage hoofdvaarwegen Fryslân en Groningen I&M

E37 Regeling Wilhelminasluis I&M

E38 IAK Almere I&M

F2 Besluit ontwikkeling van landschappen (BOL) EZ

F3 Verzameluitkering EZ EZ

F4 Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) EZ

F4B Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) EZ

F6 Besluit subsidies herstructurering Topprojecten bedrijventerreinen (TOPPER-regeling) EZ

F7 Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta) EZ

F10 Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport EZ

G1 V Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2013 SZW

G1A V Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2012 SZW

G1B Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_deel openbaar lichaam 2013 SZW

G2 V Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013                                                                                                                                                        SZW

G2A V Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_totaal 2012 SZW

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_deel openbaar lichaam 2013 SZW

G3 V Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013 SZW

G3A V Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2012 SZW

G3B Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar lichaam 2013 SZW

G5 V Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013 SZW

G5A V Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2012 SZW

G5B Wet participatiebudget (WPB)_deel openbaar lichaam 2013 SZW

G7 Verzameluitkering SZW SZW

H1 Ministeriële regeling heroïnebehandeling VWS

H2 Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) VWS

H3 Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding VWS

H4 Verzameluitkering VWS VWS

H8 Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg) VWS

Onderstaand is een opsomming van alle mogelijke specifieke uitkeringen in 2013. Op het tabblad 'specifieke uitkering' is hieruit voor uw organisatie een selectie gemaakt op basis van 

de regelingen die voor uw organisatie voorkomen op de verantwoordingslijst 2013 (te vinden via https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/)

OVERZICHT SPECIFIEKE UITKERINGEN 2013

65

Aanmelden of wijzigen van uw contactpersoon dient te gebeuren via e-mail bij het ministerie van BZK: postbusibi@minbzk.nl. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) 

contactpersoon van het CBS per e-mail uploadgegevens. U kunt slechts 1 contactpersoon opgeven. Die kan eventueel wel een groeps e-mailadres hebben.
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