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Inleiding 
 
Voor u ligt deel 2 van de jaarstukken 2014 van de gemeente Zeist.  
In dit deel staan de toelichtingen op financiële afwijkingen op collegeproduct-niveau en enkele 
verplichte onderdelen van financieel-technische aard. Ook is de bijlage ‘Single information, single 
audit’ (SISA) opgenomen. 
 
De beleidsteksten en de informatie op programmaniveau op hoofdlijnen staan in deel 1 van de 
jaarstukken.  
De informatie in dit deel 2 is relevant voor de Raad en maakt integraal onderdeel uit van de 
jaarstukken 2014. Vanwege het detailniveau is ervoor gekozen deze gegevens op te nemen in een 
apart boekwerk.  
 

Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2  Gerealiseerd resultaat 
 
Dit hoofdstuk bevat: 
-  de uitkomst van de realisatie van het financieel beleid 2014 (Jaarrekeningresultaat), samengevat 
- de uitgangspunten in de exploitatie 2014, 
-  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 
jaarstukken: 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.  
 
Hoofdstuk 5  Bijlage “Single informatie, single audit” (SISA) 
 
De verantwoording over een (afnemend) aantal specifieke uitkeringen van het Rijk vindt verplicht 
plaats via een onderdeel in de jaarrekening met een door het Rijk voorgeschreven methodiek. Dit 
onderdeel bevat de indicatoren per specifieke uitkering. 
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1. Jaarrekeningresultaat 
 
Dit hoofdstuk gaat in op de opbouw van het jaarrekeningresultaat en de verschillen ten opzichte van 
de begroting op een samengevat niveau. Meer gedetailleerde toelichtingen op de afwijkingen per 
programma (uitgesplitst naar collegeproduct) staan in hoofdstuk 3. 
 
Gerealiseerd resultaat (jaarrekeningresultaat) 2014: 
Het jaar 2014 is afgesloten met een voordelig financieel resultaat van € 5.393.000. 
 
Dit is het resultaat na verwerking van de stortingen in, en onttrekkingen aan reserves die op basis van 
de begroting of vastgesteld beleid zijn gedaan. 
 
Het begrotingssaldo na wijzigingen bedroeg € 3.365.000. Het werkelijke saldo van de jaarrekening is 
dus € 2.028.000 gunstiger dan het begrote resultaat.  
 
Bij de bestuursrapportage werd een saldo geraamd van € 3,59 mln. Door een onjuiste boeking in de 
begrotingswijziging is per abuis een saldo verwerkt van € 3.365.000. Het verschil van € 227.000 komt 
nu in de jaarrekening naar voren als een overschot in programma 11 Milieu (op collegeproduct 11.1 
Begraafplaatsen en begraafrechten). 
 
In boek 1 van de jaarstukken is het jaarrekeningresultaat, en dan vooral het saldo tussen begroting en 
realisatie, op hoofdlijnen inhoudelijk toegelicht. Dit is per programma gebeurd, en ook in een 
totaaltabel opgenomen bij in het hoofdstuk Overzicht van baten en lasten.  
De toelichtingen in boek 1 van de jaarstukken zijn gericht op majeure afwijkingen (groter dan 
€ 100.000). 
 
 
Overzicht van baten en lasten 
 
De opbouw van het jaarrekeningresultaat, uitgesplitst per programma, staat in de tabel hieronder.  
 
We maken onderscheid in een zogenoemd Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten – het 
verschil tussen de begroting en realisatie vóór stortingen en onttrekkingen aan reserves – en een 
zogenoemd Gerealiseerd resultaat, het resultaat ná 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. 
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Overzicht van baten en lasten

Begroting incl 

begr.wijz. 

(saldo baten 

en lasten)

Realisatie 

per 31-12-

2014

Verschil

begroting -

realisatie

(kolom 3-4)

Storting (-) en 

onttrekking 

(+) aan 

reserves

obv realisatie

Resultaat na 

mutaties 

reserves

(kolom 5-6)

1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Milieu -939 587 1.526 V -1.055 471 V

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

13 Wonen 108 -205 -313 N 383 70 V

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

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

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

Algemene dekkingsmiddelen 79.996 79.796 -200 N -200 N

-8.563 594 9.157 V

Mutaties conform begroting 11.928 11.928

Aanvullende mutaties obv realisatie -7.129

Gerealiseerd resultaat 3.365 5.393 2.028 V

(bedragen x € 1.000)

Programma

Gerealiseerde totaal saldo van baten 

en lasten

Storting (-) en onttrekking (+) aan 

Toelichting op de tabel: 
In kolom 5 (=kolom 3-/-4) is het Gerealiseerde saldo van baten en lasten per programma berekend 
conform het BBV. De totaalregels laten zien dat er op de programma’s inclusief de dekkingsmiddelen 
een voordelig resultaat is van ruim € 9 miljoen (verschil begroting – realisatie, vóór de mutaties op de 
reserves).  
In kolom 6 zijn alle stortingen en onttrekkingen aan reserves die op basis van de realisatie zijn gedaan 
aan de programma’s gekoppeld. Dit laat zien dat op basis van de realisatie een bedrag van € 7,1 
miljoen aan de reserves is toegevoegd. Dit betreft vooral overschotten op de exploitatie waarvan de 
raad heeft vastgesteld (via de Nota reserves en voorzieningen) dat deze gereserveerd worden. Hierbij 
moet gedacht worden aan de afrekening van de onderwijshuisvesting en het onderhoud van panden 
met de daarvoor bedoelde reserves, het storten van teveel ontvangen heffingen van riool en afval in 
de tariefreserve en de egalisatie over de jaren van bijvoorbeeld wijkgericht werken, de 
rekenkamercommissie en infrastructuur. 
Tot slot wordt in kolom 7 (=kolom 5 -/-6) het Gerealiseerd resultaat (= resultaat na mutaties reserves) 
per programma gepresenteerd. 
 
Kengetallen financiële positie 
 
Op landelijk niveau, onder leiding van VNG en BZK vinden gesprekken plaats over financiële 
indicatoren die waardevol zijn in het beoordelen van en toezicht houden op de financiële gezondheid 
van de gemeente. In de decembercirculaire 2014 kondigde BZK vijf indicatoren aan. 
Deze indicatoren moeten nog nader worden uitgewerkt en geaccordeerd en zullen dan onderdeel uit 
gaan maken van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de set regels waar onze begroting 
en jaarrekening aan moeten voldoen. De verwachting is dat de kengetallen vanaf de begroting 2016 in 
de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicomanagement moeten worden vermeld. 
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Hierop vooruitlopend hebben wij de indicatoren uit de decembercirculaire alvast uitgerekend over 
2014, zodat er een eerste inzicht op dit vlak ontstaat. 
 
1. Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
 
De netto schuldquote geeft een indruk van de druk van rentelasten en aflossingsverplichtingen van 
aangetrokken geldlening op de exploitatie van de gemeente. De netto schuldquote wordt bereken 
inclusief en exclusief gelden die zijn “doorgeleend”, oftewel gelden die wij hebben uitgeleend aan 
derden. Uitgeleende gelden vormen immers een risico (zie ook de risicoparagraaf), vandaar dat beide 
schuldquoten inzichtelijk worden gemaakt. 
De netto schuldquote is als volgt berekend. Trek de geldelijke bezittingen af van de schulden, het 
bedrag onderaan de streep is de netto schuld. Deel deze netto schuld vervolgens door de inkomsten 
van de gemeente. De uitkomst daarvan wordt uitgedrukt in procenten. Normaal ligt de netto 
schuldquote van een gemeente tussen 0% en 90%. Als de netto schuldquote tussen 100% en 130% 
ligt, is de gemeenteschuld hoog (oranje). Hij moet niet verder stijgen. Als de netto schuldquote boven 
de 130% uitkomt, dan bevindt de gemeente in de gevarenzone (rood). Het bestuur moet er werk van 
maken om de schuld te verlagen. 
 
a) Netto schuldquote inclusief doorgeleende gelden: 
Schulden :  € 69.155.453 
Bezittingen en vorderingen :   € 77.596,353 
Netto schuld  : -/- € 8.440.900 (a) 
 
Totale baten 2014** :  € 134.870.177 (b) 
 
Kengetal Netto schuldquote: = a/b, uitgedrukt in procenten 
 
= -0,06258 = -/- 6,26% 
De schuldquote is in dit geval negatief, als gevolg van het relatief grote aantal verstrekte leningen 
(m.n. hypothecaire leningen aan ambtenaren). Omdat verstrekte leningen ook een zeker risico 
inhouden, wordt de netto schuldquote hieronder ook exclusief de verstrekte leningen berekend. 
 
b) Netto schuldquote exclusief doorgeleende gelden: 
Schulden :  €   69.155.453 
Bezittingen en vorderingen :  €  23.226,488 
Netto schuld  :  € 45.928.965 (a) 
 
Totale baten 2014** :  € 134.870.177 (b) 
 
Kengetal Netto schuldquote: = a/b, uitgedrukt in procenten 
 
= 0,34054 = 34,05% 
Tot 90% wordt de netto schuldquote als “normaal” gezien. Een schuldquote van 34% is dan ook goed 
te noemen. 
 
2. Solvabiliteitsratio 
 
Onder het solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale 
vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn 
financiële verplichtingen te voldoen. De uitkomst is het percentage van de gemeentelijke bezittingen 
dat bekostigd is met eigen middelen. 
 
Eigen vermogen :  € 124.106.957 (a) 
Totale vermogen :  € 205.458.417 (b) 
 
Kengetal Solvabiliteitsratio = a/b, uitgedrukt in procenten 
 
= 0,60405 = 60,41% 
Wanneer 50% of meer van het totaal vermogen uit eigen vermogen bestaat, dan wordt een 
gemeente voldoende solvabel geacht. Is het kengetal voor solvabiliteit kleiner dan 30%, dan is er veel 
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vreemd vermogen aanwezig en wordt dat als onvoldoende beoordeeld. 
 
 
3. Kengetal grondexploitatie 
 
Hierin wordt informatie gegeven over de waarde van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) 
en de bouwgrond in exploitatie (BIEG) bij elkaar opgeteld. Dit wordt gedeeld door de totale baten uit 
de exploitatie en uitgedrukt in een percentage. 
Dit cijfer geeft inzicht over het relatieve beslag dat de grondpositie van de gemeente legt op haar 
middelen. 
 
NIEGG :  € 1.165.437  
BIEG* :   € -1.912,628 
Som NIEGG en BIEG :  € -747.191 (a)  
 
Totale baten 2014** :  €  134.870.177 (b) 
 
Kengetal Grondexploitatie: = a/b, uitgedrukt in procenten 
 
= -0,00554 = -0,55% 
 
 
*BIEG: 
De waarde van de bouwgrond in exploitatie is de huidige boekwaarde van de lopende 
grondexploitaties. 
Deze boekwaarde is negatief doordat er ten behoeve van projecten al inkomsten zijn gerealiseerd, 
terwijl de uitgaven in de komende jaren volgen.  
 
**Totale baten 2014:  
Totaal van de baten van de raadsprogramma’s 1 t/m 15 en collegeproduct 16.1 t/m 16.3. 
 
4. Structurele exploitatieruimte 
 
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een gemeente is. Als de structurele baten 
hoger zijn dan de structurele lasten is een gemeente in staat om (structurele) tegenvallers op te 
vangen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en 
lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de 
totale baten (conform artikel 17 lid c BBV = exclusief mutaties in reserves) en uitgedrukt in een 
percentage. 
 
 
Stucturele saldo baten en lasten:  € 1.500.000 
Saldo structurele reservemutaties:  €  1.878,000 
Structurele exploitatieruimte  :  € 3.378.000 (a)  
 
Totale baten 2014** :  € 134.870.177 (b) 
 
Kengetal Structurele exploitatieruimte = a/b, uitgedrukt in procenten 
 
= 0,02504 = 2,50% 
 
5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden 
 
De belastingcapaciteit geeft de potentiele ruimte aan die een gemeente heeft om haar structurele 
baten te verhogen om stijgende (structurele) lasten op te vangen. De onroerende zaakbelasting, de 
rioolheffing en de reinigingsheffing bepalen hoe hoog de woonlasten per gemeente zijn. Het Coelo 
publiceert ieder jaar deze lasten in de Atlas lokale lasten. Woonlasten meerpersoonshuishoudens in 
jaar t (2014) worden vergeleken met het landelijke gemiddelde in jaar t-1 (2013) en uitgedrukt in een 
percentage. 
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Woonlasten meerpersoonshuishouden 2014 gemeente Zeist = € 618,- 
Woonlasten meerpersoonshuishouden 2013 landelijk = € 697,- 
Woonlasten Zeist / landelijk gemiddelde = 89% 
 
 

2. Uitgangspunten in de exploitatie 2014  
 
Hieronder vindt u de belangrijkste financiële uitgangspunten van de Begroting en de Jaarrekening 
2014: 
 

- 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 jaarstukken veel tabellen met realisatiebedragen over 2013 
opgenomen. De gerealiseerde bedragen stemmen overeen met de cijfers gebruikt voor de 
Jaarrekening 2013. In de begrote bedragen 2014 (na wijzigingen) zijn alle begrotingswijzigingen 
2014 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: 
- Er is een betrouwbare, actuele kostprijscalculatie aanwezig; 
- De opbrengsten zijn voldoende zeker, dat wil zeggen dat er geen belangrijke verkopen meer 

moeten plaatsvinden; 
- 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. 
- Met als extra aanvullende rekenregel:  

- Indien een project voor 75% gereed is moet 75% van het resultaat tussentijds worden 
genomen.  

 
 

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.  
Deze begrotingsafwijkingen doen zich voor bij de programma’s 7, 9, 13 en 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. 
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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, 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 7 Cultuur 
€  41.000 kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid en die niet eerder kon worden 
  gesignaleerd. 
 
Programma 9 Werk en Inkomen 
 € 477.000  kostenoverschrijding bij een open eind regeling. 
 
Programma 13 Wonen 
€ 481.000  kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid en die niet eerder kon worden 
  gesignaleerd. 
 
Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen 
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€ 93.000 kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid en die niet eerder kon worden 
  gesignaleerd. 
 
Voor een toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar de betreffende programma’s. 
Voor de kostenoverschrijdingen op de investeringen verwijzen we naar hoofdstuk 6 van deel 1. 
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3. Programma’s 
 
 
 



 Programma’s 

 15 Openbare orde en veiligheid 
 

1. Programma Openbare orde en veiligheid 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

1.1 L 4.507 4.659 4.641 4.511 V 130

B 25 36 53 21 N 32

S -4.482 -4.623 -4.588 -4.490 V 98

1.2 L 1.425 1.000 1.392 1.312 V 80

B 4 0 0 1 V 1

S -1.421 -1.000 -1.392 -1.311 V 81

L 5.932 5.659 6.033 5.823 V 210

B 29 36 53 22 N 31

S -5.903 -5.623 -5.980 -5.801 V 179

(bedragen x € 1.000)

Openbare orde en

veiligheid

Brandweer en 

rampenbeheersing

Exploitatie
2014 

begrot. 

na wijz. 

(A)

2014 

verschil 

(A-B)Lasten/Baten/Saldo per 

product

Programma Openbare 

orde en Veiligheid

2013 

realisatie

2014 

realisatie 

(B)

2014 

begroting
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6.033 5.823
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Exploitatieresultaat Programma Openbare orde en veiligheid

Lasten Baten Saldo

 
 
Toelichting op het exploitatieresultaat

1
 

 
1.1 Brandweer en rampenbeheersing  
 
Het voordelig saldo op dit collegeproduct wordt veroorzaakt door: 
Lagere opbrengsten leges brandweer door afnemende bouwactiviteit, met name significant minder 
kinderopvang.  € 31.000 N 
Voordeel bijdrage VRU € 122.000 V 
Er is een voordeel ontstaan op de bijdrage aan de VRU, enerzijds omdat we € 89.000 teruggekregen 
hebben over 2013 op basis van de jaarrekening 2013 van de VRU. Het besluit van de VRU over de 

                                                      
 
1
 Door afrondingen kunnen er hier en daar verschillen van € 1.000 zitten tussen de bedragen in de 

tabellen in de programma’s en de toelichtingen bij de collegeproducten. 
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jaarrekening 2013 is te laat genomen voor ons om het voordeel mee te kunnen nemen in de 
Bestuursrapportage 2014. En anderzijds omdat wij de bijdrage geïndexeerd hebben met de prijsindex, 
daar waar de VRU op de loonkosten de loonindex hanteert, en deze ligt voor 2014 lager dan de 
prijsindex. 
Overige kleine verschillen € 6.000 V 
 
1.2 Openbare Orde en Veiligheid 
 
Het saldo van collegeproduct Openbare Orde en Veiligheid is € 82.000 positief. 
- De activiteiten voor het Veiligheidsplan 2014 konden tegen lagere kosten uitgevoerd dan was 

begroot. € 8.000 V 
- Het aantal schouwen (overledenen) viel lager uit. € 7.000 V 
- Het krediet voor de vervanging van cameratoezicht aan de 2

e
 Dorpsstraat wordt ingezet zodra de 

technische installatie vervangen moet worden. Dit is uitgesteld tot in 2015, aangezien momenteel 
onderzoek wordt gedaan naar samenwerkingsverbanden in de regio.  
Aangezien het hier een investering met maatschappelijk nut betreft waarbij in één keer 
afgeschreven wordt, vallen de kapitaallasten met het doorschuiven naar 2015 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 

- De factuur van de ombudsman over 2014 is nog niet ontvangen. € 12.000 V 
- Overige kleine verschillen  €  8.000 V 
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2. Programma Burgerrelaties 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

2.1 L 1.421 1.684 1.674 1.668 V 6

B 1.200 1.400 1.350 1.288 N 62

S -221 -284 -324 -380 N 56

2.2 L 838 911 932 930 V 2

B 0 0 0 0 N 0

S -838 -911 -932 -930 V 2

2.3 L 829 981 1.181 888 V 293

B 191 194 194 148 N 46

S -638 -787 -987 -740 V 247

L 3.088 3.576 3.787 3.486 V 301

B 1.391 1.594 1.544 1.436 N 108

S -1.697 -1.982 -2.243 -2.050 V 193

2014 

verschil 

(A-B)

2014 

realisatie 

(B)

2013 

realisatie

2014 

begroting

Programma Burgerrelaties

Lasten/Baten/Saldo per 

product

(bedragen x € 1.000)

Wijkgericht werken

Publieksvoorlichting 

en receptie

Burgerproducten

Exploitatie
2014 

begrot. 

na wijz. 

(A)
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1.391
1.594 1.544 1.436
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2.000
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4.000
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2013 realisatie 2014 begroting 2014 begrot. na wijz.
(A)

2014 realisatie (B)

Exploitatieresultaat Programma Burgerrelaties

Lasten Baten Saldo

 
 
Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
2.1 Burgerproducten 
 
Het saldo van het collegeproduct is € 57.000 nadelig.  
Oorzaken zijn: 
-  Lagere leges bevolking  € 85.000 N 
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 In het kader van het terugdringen van de administratieve lasten voor de burger is het voor een 
aantal zaken niet meer nodig om een uittreksel GBA/BRP of uittreksel burgerlijke stand te 
overleggen.  

-  Lagere leges burgerlijke stand  € 53.000 N 
 Het aantal huwelijken en partnerschappen loopt landelijk en ook in Zeist nog steeds terug. Deze 

tendens is al jaren waar te nemen en zal naar verwachting voortduren. Ook is hier zichtbaar dat 
bruidsparen, als gevolg van het terugdringen van administratieve lasten voor de burger, geen 
(Nederlandse) akten meer hoeven in te leveren van geboorte en ontbinding van een eventueel 
vorig huwelijk. 

- Lagere kosten Verkiezingen door minder doorbelaste kosten door het bouwbureau  € 20.000 V 
- Hogere opbrengst secretarieleges doordat voor meer bomen kapvergunningen zijn verstrekt dan 

was verwacht.  € 12.000 V 
- Resultaat project LEAN:  € 9.000 V 

Bij de Bestuursrapportage 2014 en Begroting 2015 is een tussenstand gegeven van het project 
LEAN. Aanvullend daarop is er in dit product een resultaat van € 9.000 voor het jaar 2014. Het 
structurele effect wordt meegenomen in de Planning & Control documenten 2015. 

- In 2014 is op diverste manieren gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening, maar het 
volledig inzetten van de hiervoor beschikbare budgetten bleek niet nodig.  € 22.000 V 

- In 2014 zijn minder eigen verklaringen verkocht doordat deze nu ook elders kunnen worden 
aangeschaft.  
De verstrekte eigen verklaringen waren grotendeels nog in 2013 ingekocht. Per saldo is hierdoor 
een voordeel ontstaan. € 9.000 V 

- Overige kleine verschillen € 9.000 V 
 
2.2 Publieksvoorlichting en receptie 
 
Geen bijzonderheden. 
 
2.3  Wijkgericht werken 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 246.000. 
 
- Het saldo van de voormalige reserve Wijkzaken is in 2014 toegevoegd aan het exploitatiebudget. 

Daarnaast is er een kanteling van de organisatie, dit heeft als gevolg dat zaken die eerst door 
Wijkgericht werken werden bekostigd steeds meer worden opgepakt binnen de reguliere taken. 
 € 160.000 V 
Dit bedrag wordt 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. € 42.000 V 

- Bij de Bestuursrapportage 2014 en Begroting 2015 is een tussenstand gegeven van het project 
LEAN. Aanvullend daarop is er in dit product een resultaat van € 44.000 voor het jaar 2014. Het 
structurele effect wordt meegenomen in de Planning & Control documenten 2015.  € 44.000 V 
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3. Programma Fysieke leefomgeving 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

3.1 L 6.153 4.239 4.492 4.363 V 129

B 166 212 262 199 N 63

S -5.987 -4.027 -4.230 -4.164 V 66

3.2 L 53 110 157 279 N 122

B 0 0 0 0 N 0

S -53 -110 -157 -279 N 122

3.3 L 3.006 3.451 3.496 3.449 V 47

B 145 15 13 38 V 25

S -2.861 -3.436 -3.483 -3.411 V 72

L 9.212 7.800 8.145 8.091 V 54

B 311 227 275 237 N 38

S -8.901 -7.573 -7.870 -7.854 V 16

Lasten/Baten/Saldo per 

product

2014 

begrot. 

na wijz. 

(A)

2013 

realisatie

2014 

begroting

Programma Fysieke 

leefomgeving

2014 

realisatie 

(B)

(bedragen x € 1.000)

Groen

Waterlopen 

Wegen, straten en 

pleinen

Exploitatie

2014 

verschil 

(A-B)
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
3.1  Wegen, straten en pleinen. 
 
Het collegeproduct Wegen, straten en pleinen laat een voordeel zien van € 67.000. 
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De grootste afwijkingen zijn: 
- Vervanging en aanpassing van de verharding bij Het Rond  € 361.000 N 
- Geluidsreducerende asfaltcontructies aan Dorpsstraat en Lageweg.  € 48.000 N 
- Voor het project Panweg zijn in 2014 de laatste werkzaamheden verricht. De dekking komt vanuit 

de Reserve Infra. De subsidieontvangst van BRU is via transitoria afgewikkeld.  € 64.000 N 
- In 2014 heeft in één keer de betaling van het Onderhoud civiele werken plaatsgevonden (inclusief 

voorgaande jaren). Hiermee was rekening gehouden bij de verdeling van de Reserve Infra. De 
kosten vielen lager uit dan geraamd. Dit budget valt binnen de Reserve Infra. € 160.000 V 

- In 2014 zijn weinig vervangingsplannen voor het onderhoud openbare verlichting uitgevoerd. Dit 
budget valt binnen de Reserve Infra.  € 247.000 V 

- Door de milde winter van 2014 is er minder gestrooid.   € 162.000 V  
- De kosten voor het onderhoud voor de openbare ruimten (incl. wegen en pleinen) vielen hoger uit 

door hoeveelheidsverschillen van het machinaal vegen. Dit negatieve saldo wordt voor 50% 
verrekend met de Reserve Rioolheffing.  € 18.000 N 

- Overige kleine verschillen € 11.000 N 
 
3.2  Waterlopen 
 
Het collegeproduct heeft een nadelig saldo van € 122.000. 
 
- Het project Bethaniëplein was duurder dan begroot als gevolg van lekkage aan de betonbak. De 

Wilhelminaparkvijver is in 2014 als extra project aangepakt. Ook achterstallig onderhoud 
schouwsloten is weggewerkt n.a.v. de schouw (2014) van het waterschap. De 
onderhoudsbudgeten Waterlopen worden verrekend met de reserve Egalisatiesystematiek, 
onderdeel Infra.  € 67.000 N 

- De waterlopen maken deel uit van het rioolstelsel en daarmee is het onderdeel van het riooltarief. 
Een deel van de gemaakte kosten wordt hieraan toegerekend. Het negatieve saldo wordt 
verrekend met de Reserve Rioolheffing. € 57.000 N 

- Overige kleine verschillen € 2.000 V 
 
3.3  Groen 
 
Het collegeproduct Groen heeft een positief saldo van € 72.000. 
 
- De opbrengst vanuit de herplantplicht voor particulieren fluctueert jaarlijks. Bij de behandeling van 

de begroting 2015 is de reserve Bomenfonds ingesteld. De opbrengst vanuit de herplantplicht 
wordt hierin gestort.  € 25.000 V 

- In verband met de natte zomer zijn een aantal verwachte werkzaamheden, zoals de bestrijding van 
de processierups niet uitgevoerd.  € 32.000 V 

- Planvorming van project Saestum vindt in 2015 plaats.  € 6.000 V 
- Bij Koppelweg zijn minder werkzaamheden uitgevoerd dan was gepland. Er zijn minder bomen 

gekapt (ca. 16 stuks), waardoor de kosten lager uitvielen.  € 5.000 V 
- Overige kleine verschillen € 4.000 V 
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4. Programma Verkeer en vervoer 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

4.1 L 2.628 1.074 1.895 1.446 V 449

B 463 208 299 392 V 93

S -2.165 -866 -1.596 -1.054 V 542

4.2 L 62 3 3 60 N 57

B 0 0 0 0 N 0

S -62 -3 -3 -60 N 57

4.3 L 556 472 967 567 V 400

B 138 132 132 144 V 12

S -418 -340 -835 -423 V 412

4.4 L 2.841 2.311 2.485 2.643 N 158

B 2.565 3.718 2.514 2.657 V 143

S -276 1.407 29 14 N 15

L 6.087 3.860 5.350 4.716 V 634

B 3.166 4.058 2.945 3.193 V 248

S -2.921 198 -2.405 -1.523 V 882
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begrot. 
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(A)

2014 

begroting

Programma Verkeer en 

Vervoer
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
4.1 Verkeer- en (openbaar) vervoersbeleid 
 
Het resultaat op collegeproduct Verkeer- en (openbaar) vervoersbeleid is  € 542.000 voordelig. 
 
- In januari heeft de Raad € 50.000 beschikbaar gesteld om het netwerk met 25 laadpalen voor 

elektrische auto's uit te breiden. Er is bezwaar gemaakt tegen de aanbesteding van oplaadpalen. 
Om die reden zijn de aanvragen nog niet gehonoreerd en is de plaatsing daarmee vertraagd. Het 
restantbudget gaat mee naar 2015 via de reserve Egalisatiesystematiek, onderdeel Niet 
Aangewende Middelen € 50.000 V 

- Tegenover het voordeel van de kapitaallasten in product 4.1 staat een niet gedane onttrekking uit 
de res.inv.maatsch.nut (product 16.5) € 428.000 V 

- Er zijn Klein Verkeerstechnische Maatregelen naar voren geschoven. De subsidie ontvangst vindt 
in 2015 plaats.  € 79.000 N 

- Het project OV Corridor Driebergen-Zeist heeft een doorlooptijd tot in 2016. De kosten worden 
gedekt vanuit Reserve Infra. Na afronding van het project wordt de BRU subsidie overgemaakt.  
 € 37.000 N 

- Een deel van het saldo van de Reserve Infra wordt begroot binnen het collegeproduct. Het saldo 
wordt vervolgens aan het eind van het jaar teruggestort in de Reserve Infra. € 72.000 V 

- Het saldo van vernieuwing fietsbewegwijzering wordt gestort in de Reserve Infra.  € 124.000 V 
- Overige kleine verschillen  € 16.000 N 
 
4.2 Uitvoering investeringen infrastructuur 
 
In 2014 laat collegeproduct Uitvoering investeringen infrastructuur een nadeel zien van € 57.000. 
 
Het project Driebergseweg/Heideweg zit financieel in de afrondende fase. In 2015 wordt het krediet 
afgesloten en geactiveerd. De dekking komt uit de Reserve Maatschappelijk Nut. € 57.000 N 
 
4.3 Verkeersvoorzieningen 
 
Het collegeproduct laat een voordeel zien van € 412.000. 
 
- In 2014 is alleen preventief onderhoud gepleegd. Daardoor laten de budgetten voor het onderhoud 

van het straatmeubilair een voordelig saldo zien, dat via de reserve Egalisatiesystematiek, 
onderdeel Infra wordt meegenomen naar het volgende jaar. € 436.000 V 

- Het onderhoud van VRI’s maakt onderdeel uit van de reserve Egalisatiesystematiek, onderdeel 
Reserve Infra. In 2014 is het een nadelig saldo, aangezien enkele projectsubsidies nog niet 
ontvangen zijn.  € 11.000 N 

- Meer verzoeken dan begroot (plaatsen verkeersborden bij wegomleidingen)  € 23.000 N 
- Overige kleine verschillen  € 10.000 V 
 
4.4 Parkeren 
 
Het saldo op dit collegeproduct is € 15.000 nadelig. 
 
In 2014 is een project gestart om het parkeren toekomstbestendig te maken. Daarbij wordt tevens 
gekeken naar de parkeerexploitatie, aangezien de begrote baten en lasten sinds enkele jaren niet 
aansluiten op de gerealiseerde baten en lasten. Bij de bestuursrapportage 2014 is een knelpunt 
gemeld, waarna de begroting is aangepast. Het project loopt door in 2015 en wordt in 2016 afgerond. 
Het collegeproduct laat een nadeel zien van € 15.000 dat wordt veroorzaakt door: 
- Extra beheerkosten als gevolg van openstelling op alle zondagen van de parkeergarages met 

slagboom, en ingebruikname van nieuwe parkeergarage  € 50.000 N 
- Extra inzet BOA’s gedurende het jaar met nadruk in de laatste maanden  € 20.000 N 
- Eindafrekening eigenaren Parkeerterrein Kerkweg over 2013   € 15.000 N 
- In 2014 is het contract voor geldlediging verlopen en opnieuw afgesloten. Dit contract kost fors 

meer en loopt via CPS             € 30.000 N 
- Niet begrote opbrengsten voor de bijdrage van supermarkten voor de openstelling van 

parkeeraccommodaties, openstelling nieuwe parkeergarage stadhuis en inzet BOA’s in Bunnik 
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 € 66.000 V 
- Hoger aantal uitgeschreven naheffingsaanslagen      € 40.000 V 
- Lagere kapitaallasten doordat krediet niet is uitgegeven  € 42.000 V 
- Hogere kosten door OZB aanslag.  € 51.000 N 
- Door een kritische beoordeling van de geplande onderhoudswerkzaamheden is € 10.000 niet 

besteed in 2014. De gelden worden via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen.  € 10.000 V 

- Overige kleine verschillen € 8.000 N 
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5. Programma Economische zaken 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

5.1 L 695 723 857 703 V 154

B 215 233 233 221 N 12

S -480 -490 -624 -482 V 142

5.2 L 91 208 259 164 V 95

B 0 0 0 0 N 0

S -91 -208 -259 -164 V 95

5.3 L 108 71 86 106 N 20

B 91 122 101 98 N 3

S -17 51 15 -8 N 23

L 894 1.002 1.202 973 V 229

B 306 355 334 319 N 15

S -588 -647 -868 -654 V 214

2014 

begrot. 

na wijz. 

(A)

(bedragen x € 1.000)

2013 

realisatie

2014 

verschil 

(A-B)

2014 

realisatie 

(B)

Programma Economische 

zaken

Exploitatie

Lasten/Baten/Saldo per 

product

Markt-

aangelegenheden

Ruimtelijk 

economisch beleid

Sociaal economisch 

beleid

2014 

begroting
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
5.1 Sociaal economisch beleid 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 143.000 
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De belangrijkste verschillen zijn: 
- Voor de versterking van de centrumfunctie zijn voor de periode 2012 t/m 2014 extra middelen  

beschikbaar gesteld. Vanwege de relatie met het Centrumplan zijn de middelen nog niet volledig 
besteed. Voorgesteld wordt om van het restant van € 138.000 het maximale toegestane bedrag 
van € 100.000 via de reserve Egalisatiesystematiek mee te nemen naar 2015.  € 138.000 V 

- Overige kleine verschillen  € 5.000 V 
 
5.2 Ruimtelijk-economisch beleid 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 96.000. 
 
- Een bedrag van € 40.000 betreft de niet bestede middelen voor de verplaatsing van 

milieuhinderlijke bedrijven. Conform bestaande afspraken wordt dit bedrag toegevoegd aan het 
budget 2015 via de reserve Egalisatiesystematiek. € 40.000 V 

- In afwachting van definitieve besluitvorming over het centrumplan is het uitvoeringsbudget voor het 
centrum in 2014 niet volledig besteed.  € 56.000 V 

 
5.3 Marktaangelegenheden 
 
Het collegeproduct Marktaangelegenheden laat in 2014 een tekort zien van € 24.000. 
 
Op de begrotingspost ‘Markt’ is bij de bestuursrapportage al een tegenvaller van € 33.000 gemeld.  
Deze was samengesteld uit een te hoog begrote opbrengst van € 12.000 en een te laag opgenomen 
last voor energiekosten € 21.000. 
 
- Op basis van de bestuursrapportage is de begroting aangepast. Na het boekjaar bleek: 
- De opbrengst lager uit te vallen in verband met mindere bezetting. € 3.000 N 
- Door ziekte van de marktmeester zijn extra kosten gemaakt voor vervanging € 11.000 N 
- Een nadeel op het groot onderhoud van de marktkasten (elektra) in verband met de veiligheid  

 € 9.000 N 
- Overige kleine verschillen  € 1.000 N 
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6. Programma Onderwijs 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

6.1 L 6.606 5.237 10.267 8.786 V 1.481

B 94 90 703 100 N 603

S -6.512 -5.147 -9.564 -8.686 V 878

6.2 L 502 497 574 530 V 44

B 140 120 132 116 N 16

S -362 -377 -442 -414 V 28

6.3 L 550 664 573 684 N 111

B 11 1 3 8 V 5

S -539 -663 -570 -676 N 106

6.4 L 82 115 115 108 V 7

B 0 0 0 0 N 0

S -82 -115 -115 -108 V 7

6.5 L 753 790 791 930 N 139

B 332 398 398 468 V 70

S -421 -392 -393 -462 N 69

6.6 L 965 959 1.009 1.025 N 16

B 962 958 1.008 1.027 V 19

S -3 -1 -1 2 V 3

6.7 L 195 197 197 230 N 33

B 0 0 0 0 N 0

S -195 -197 -197 -230 N 33

6.8 L 385 393 664 481 V 183

B 298 303 641 454 N 187

S -87 -90 -23 -27 N 4

L 10.038 8.852 14.190 12.774 V 1.416

B 1.837 1.870 2.885 2.173 N 712

S -8.201 -6.982 -11.305 -10.601 V 704
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
6.1 Onderwijs – onderwijshuisvesting 
 
Het voordeel op het collegeproduct bedraagt € 878.000. 
 
Belangrijkste afwijkingen bij de opbrengsten: 
- Opbrengst verkoop perceel Boswijklaan/Ramaerlaan € 625.000 N 
- Overige inkomsten, met name huuropbrengsten € 23.000 V 
De opbrengst van het perceel Boswijklaan/Ramaerlaan stond begroot in dit collegeproduct maar is 
geboekt op product 12.6 (niet-publieke eigendommen) waar het voor een voordeel zorgt die het 
nadeel op dit product compenseert.  
Vanuit product 12.6 is de opbrengst gestort in de reserve Onderwijshuisvesting. De opbrengst van het 
perceel was iets lager dan begroot, door een kleine resterende boekwaarde en wat kosten. De storting 
in de reserve Onderwijshuisvesting is voor dit verschil aangevuld vanuit het Vastgoedfonds. Hiermee 
is de bijdrage in de reserve Onderwijshuisvesting voor het perceel Boswijklaan alsnog volledig 
gerealiseerd.  
Ook het voordeel van de overige inkomsten is toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting. 
 
Belangrijkste afwijkingen bij de kosten: 
Onderhoud van, en investeringen in, onderwijshuisvesting kennen een wisselend verloop. Ten 
grondslag aan de beschikbare budgetten ligt het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2014.  
- In 2014 zijn enkele geplande uitgaven voor onderhoud en/of aanpassingen niet doorgegaan en 

doorgeschoven naar 2015 en tevens zijn enkele voorzieningen nog niet gedeclareerd door de 
schoolbesturen of zijn bijdragen aan schoolbesturen nog niet afgewikkeld.  € 480.000 V 

- Bijdrage Veldheim/Stenia is vooruitgeschoven in afwachting van de afwikkeling van het 
faillissement Zonnehuizen  € 96.000 V 

- De sanering van het Gammaterrein/Geiserlaan is doorgeschoven naar 2015.  € 607.000 V 
- De kosten voor OZB zijn wel begroot maar dienen geactualiseerd te worden.  € 97.000 N 
- Door een kritische beoordeling van de geplande onderhoudswerkzaamheden is € 228.000 niet 

besteed in 2014. € 228.000 V 
- Huurvergoeding voor gebruik gymnastieklokalen in afwachting van uitbreiding gymzaal Stichtse 

Vrije School. Tevens een afrekening voor 2012.  € 31.000 N   
- Bij de doordecentralisatie van Bartiméus is de vergoeding voor 2014 abusievelijk 2x begroot. 

 € 270.000 V 
- Extra afschrijving o.a. als gevolg van doordecentralisatie Bartimeus  € 97.000 N 
- Overige kleine verschillen  € 24.000 V 
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Per saldo zorgen de lagere inkomsten en lagere uitgaven voor een lagere onttrekking aan de reserve 
Onderwijshuisvesting. Dit betekent een nadeel (lagere inkomsten) op collegeproduct 16.5, 
Bestemmingsreserves.  
 
6.2 Onderwijs – gymnastiek- / sportaccommodaties 
 
Het saldo op dit product is € 28.000 voordelig. 
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
- Niet gerealiseerde inkomsten. € 16.000 N 
- Door een kritische beoordeling van de geplande onderhoudswerkzaamheden is € 53.000 niet 

besteed in 2014. € 53.000 V 
- Overige verschillen. € 9.000 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.  
 
6.3 Leerlingenvervoer, Schoolzwemmen en Logopedie 
 
Het collegeproduct laat  een tekort zien van € 106.000. 
 
Dit nadeel is  ontstaan op het budget leerlingenvervoer, door 
 
- Onderzoek naar de bundeling doelgroepenvervoer BRU € 11.000 N 
- Meer medische keuringen van VSO leerlingen als gevolg van een wetswijziging  € 18.000 N 
- Aanvullend project in samenwerking met Handje Helpen  € 12.000 N 
- De jaarlijkse indexering binnen Taxivervoer valt in 2014 hoger uit t.o.v. gemeente indexatie   

 € 12.000 N 
- Forse toename van leerlingen in het vervoer ten opzichte van vorig schooljaar. € 50.000 N 
- Overige kleine verschillen  €  3.000 N 
 
6.4 Leerplicht en LEAZ 
 
Geen bijzonderheden. 
 
6.5 RMC 
 
Het collegeproduct laat  een nadelig saldo zien van € 68.000.  
 
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.  € 110.000 N 
- Door vermeerdering van het aantal cliënten waren de loonkosten in 2014 hoger  € 25.000 N 
- In 2014 is er een administratieve fout uit 2013 gecorrigeerd  € 40.000 V 
- Vanuit vooruit ontvangen valt een bedrag vrij, door een administratieve fout. € 25.000 V 
- Overige kleine verschillen  € 2.000 V 
 
6.6  Onderwijs Achterstanden Beleid (Wet OKÉ) 
 
Geen bijzonderheden. 
 
6.7  Brede Scholen 
 
Het collegeproduct laat  een nadelig saldo zien van € 32.000.  
 
- Naast de reguliere uitgaven voor coördinatie van de brede scholen was het nodig om  in 2014 extra 

in te zetten op de ontwikkeling van brede school Kerckebosch.   € 29.000 N 
- Overige kleine verschillen  € 3.000 N 
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6.8  Educatie 
 
- In 2014 zijn extra asielzoekers opgevangen in Zeist. Via het COA zijn onderwijsgelden 

aangevraagd en toegekend voor een periode van 2 jaar. Deze gelden – in totaal € 222.000 zijn in 
één keer ontvangen en worden jaarlijks via Vooruitontvangen bedragen afgewikkeld.  

- Overige kleine verschillen  € 4.000 N 
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7. Programma Cultuur 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

7.1 L 1.569 1.481 1.604 1.642 N 38

B 0 0 0 0 N 0

S -1.569 -1.481 -1.604 -1.642 N 38

7.2 L 2.138 1.830 1.977 1.985 N 8

B 10 0 0 41 V 41

S -2.128 -1.830 -1.977 -1.944 V 33

7.3 L 35 27 36 24 V 12

B 0 0 0 0 N 0

S -35 -27 -36 -24 V 12

7.4 L 136 97 121 121 N 0

B 2 8 8 2 N 6

S -134 -89 -113 -119 N 6

7.5 L 1.144 1.087 1.182 1.192 N 10

B 475 1.267 694 572 N 122

S -669 180 -488 -620 N 132

7.6 L 41 43 43 40 V 3

B 0 0 0 0 N 0

S -41 -43 -43 -40 V 3

L 5.063 4.565 4.963 5.004 N 41

B 487 1.275 702 615 N 87

S -4.576 -3.290 -4.261 -4.389 N 128
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Toelichting op het exploitatieresultaat. 
 
7.1 Openbare bibliotheek 
 
Het collegeproduct laat  een nadelig saldo zien van € 37.000. 
 
- De vastgestelde beschikkingen over boekjaar 2012 en 2013 moesten worden herzien ivm 

afrekening personele kosten. Dit betreft een nabetaling over de jaren 2012-2013. De kostenpost 
personeelszaken heeft naar verwachting nog een looptijd van ongeveer 5 jaar. Totaal  € 49.000 N 

- De voorlopige beschikking 2014 laat een positief resultaat zien van  € 12.000 V 
 
7.2 Kunstzinnige vorming, professionele kunsten en amateurkunst 
 
Het collegeproduct laat  een positief saldo zien  van € 32.000. 
 
In 2014 is meer synergie en voordeel gerealiseerd op het gebied van de cultuureducatie door een 
verdere intensivering van de samenwerking in de sector. Zowel op het niveau van het Netwerk 
Cultuureducatie als tussen de betrokken organisaties (IDEA, Kunstenhuis en Muziekschool, Meander 
Omnium) kon afstemming van activiteiten op het gebied van de kunstzinnige vorming en 
cultuureducatie verder worden bevorderd. Het aandeel individuele initiatieven en daarmee het aantal 
aanvragen werd hierdoor teruggebracht. Het initiatief Create is na de evaluatie 2013 in 2014 
aangepast waardoor alleen de succesvolle delen zijn uitgevoerd. Het budget nieuwe initiatieven wordt 
op basis van aanvragen besteed. In 2014 zijn minder aanvragen gedaan, waardoor het budget niet is 
uitgeput. € 32.000 V 
 
7.3 Masterplan beeldende kunst / kunstprojecten 
 
Het collegeproduct laat een positief saldo zien van € 12.000. 
 
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. Hiervoor wordt er meerjarig gespaard. Het resultaat 2014 is aan deze reserve 
toegevoegd.  € 12.000 V 
 
7.4 Monumentenzorg 
 
- Niet bestede middelen groot onderhoud Oude Begraafplaats € 2.000 V 

In 2014 zijn werkzaamheden groot onderhoud, voor zover mogelijk, uitgesteld om ze in 2015 e.v. te 
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kunnen koppelen aan werkzaamheden rondom verduurzaming van ons Vastgoed. De gelden 
worden via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen.   

- Overige kleine verschillen € 8.000 N 
 
7.5 Het Slot 
 
Het saldo op dit collegeproduct is € 132.000 nadelig.  

 
- Groot onderhoud € 12.000 N 

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 2014 zijn minder subsidiabele onderhoudswerkzaamheden 
verricht en gedeclareerd dan begroot. Het verschil wordt verrekend met de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen (cp 16.5). 

- Het knelpunt m.b.t. de huurafspraken met Figi is bij de Bestuursrapportage 2013 niet helemaal juist 
verwerkt in de begroting, waardoor zowel aan de baten- als aan de lastenkant een overschrijding 
zichtbaar is die tegen elkaar wegvallen. Per saldo is het nadeel op de exploitatie Slot Zeist 
 € 10.000 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).  
 € 111.000 N  

 
7.6 Mediabeleid 
 
Geen bijzonderheden. 
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8. Programma Sport en recreatie 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

8.1 L 340 984 1.103 1.179 N 76

B 20 55 20 22 V 2

S -320 -929 -1.083 -1.157 N 74

8.2 L 1.077 1.117 1.186 1.152 V 34

B 223 248 267 300 V 33

S -854 -869 -919 -852 V 67

8.3 L 779 1.016 1.122 997 V 125

B 255 280 280 241 N 39

S -524 -736 -842 -756 V 86

8.4 L 2.809 2.667 2.607 2.606 V 1

B 1.033 1.322 1.239 1.179 N 60

S -1.776 -1.345 -1.368 -1.427 N 59

8.5 L 211 273 489 388 V 101

B 0 0 0 0 N 0

S -211 -273 -489 -388 V 101

8.6 L 116 142 142 130 V 12

B 0 0 0 0 N 0

S -116 -142 -142 -130 V 12

L 5.332 6.199 6.649 6.452 V 197

B 1.531 1.905 1.806 1.742 N 64

S -3.801 -4.294 -4.843 -4.710 V 133
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 Programma’s 

 34 Sport en recreatie 

5.332

6.199
6.649 6.452

1.531
1.905 1.806 1.742

-3.801
-4.294

-4.843 -4.710

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2013 realisatie 2014 begroting 2014 begrot. na wijz.
(A)

2014 realisatie (B)

Exploitatieresultaat Sport en Recreatie

Lasten Baten Saldo

 
 
Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
8.1 Sportbeleid 
 
In 2014 is door het jeugdsportfonds de afrekening 2013 gestuurd. Deze kwam te laat binnen, 
waardoor de afwikkeling in 2014 heeft plaatsgevonden.   € 23.000 N 
Voor de combinatiefuncties is een adviseur aan getrokken om de financiering van externe partijen te 
organiseren  € 14.000 N  
Het project Special Heroes Bartimeus –sportstimulering van kinderen met een beperking- heeft een 
looptijd van 3 jaar, dat loopt van juli tot juli. De facturatie wijkt af van een kalenderjaar, waardoor in 
2014 ook de rekening over 2013 is binnengekomen.  € 15.000 N  
Binnen het collegeproduct zijn veel kleine sportbudgeten die in totaliteit een overschrijding laten zien. 
Dit leidt tot overige verschillen van  € 22.000 N 
 
8.2 Buitensportaccommodaties 
 
Het saldo op dit product is € 65.000 voordelig. 
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
- Lagere kapitaallasten Saestum € 39.000 V 

De kapitaallasten van het krediet voor de velden van Saestum komen € 39.000 lager uit, doordat 
de overname van de velden niet meer in 2013 was afgerond maar in 2014. In 2014 is daardoor nog 
niet op deze investering afgeschreven, maar alleen rente geboekt. 
Tegenover dit voordeel staat een nadeel door de lagere onttrekking van € 39.000 aan de reserve 
dekking investeringen deel 1. Dit nadeel komt op product 16.5 Bestemmingsreserves naar voren. 

- Door een kritische beoordeling van de geplande onderhoudswerkzaamheden is € 57.000 niet 
besteed in 2014. De gelden worden via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen. € 57.000 V 

- Overige verschillen. € 31.000 N 
 
8.3 Binnensportaccommodaties 
 
Het saldo op dit product is € 87.000 voordelig. 
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
- Niet gerealiseerde inkomsten € 38.000 N 
- Nabetaling nutskosten 2013 € 17.000 N 
- Lagere kapitaallasten inventaris De Clomp € 2.000 V 
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Hier tegenover staat een € 2.000 lagere onttrekking dan geraamd aan de reserve dekking 
investeringen op product 16.5 Bestemmingsreserves. 

- Kapitaallasten € 124.000 N 
Het krediet voor sporthal De Koppeling is niet afgesloten in 2013 omdat de sloopkosten van de 
oude sporthal nog in 2014 gemaakt moesten worden. Begrotingstechnisch is in 2014 alleen 
rekening gehouden met een halve rentelast. Echter, omdat de nieuwe sporthal wel in 2013 is 
opgeleverd, zijn we toch in 2014 begonnen met afschrijven. Dit veroorzaakt dit nadeel. 

- Door een kritische beoordeling van de geplande onderhoudswerkzaamheden is € 278.000 niet 
besteed in 2014. De gelden worden via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen. € 278.000 V 

- Overige verschillen. € 14.000 N 
 
8.4 Zwembad 
 
Het saldo op dit product is € 58.000 nadelig. 
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
- Lagere inkomsten: minder bezoekers door matig weer in de zomervakantie. € 30.000 N 
- Nutskosten en belastingen € 52.000 N 

De tarieven zijn de afgelopen jaren harder gestegen dan dat er aan index over de budgetten is 
gegaan. 

- Vervanging filter recreatiebad € 23.000 N 
Het filter bleek aangetast door osmose en moest worden vervangen. Dit was niet voorzien in het 
onderhoudsplan. 

- Door een kritische beoordeling van de geplande onderhoudswerkzaamheden is € 47.000 niet 
besteed in 2014. De gelden worden via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen. € 47.000 V 

 
8.5 Overige accommodaties Sport en recreatieve voorzieningen 
 
Het resultaat op dit collegeproduct is een voordeel van € 101.000  
 
- In 2013 is de reserve Speelvoorzieningen ingesteld met als doel om fluctuerende uitgave te 

egaliseren. Vanuit de jaarrekening 2013 is het saldo van de reserve gestort in de exploitatie van de 
speelvoorzieningen. In 2014 zijn veel speelvoorzieningen herontwikkeld en geïnspecteerd, 
waardoor er veel uitgaven zijn gedaan. Hierdoor is naast het jaarlijks onderhoudsbudget ook een 
deel van het saldo van de reserve ingezet. Het restantsaldo wordt, net als vorig jaar, gestort in de 
reserve Egalisatiesystematiek, onderdeel Speelvoorzieningen om toekomstige fluctuerende 
uitgaven te egaliseren.  € 89.000 V 

- Door een kritische beoordeling van de geplande onderhoudswerkzaamheden is € 10.000 niet 
besteed in 2014. De gelden worden via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen. € 10.000 V 

- Overige kleine verschillen € 1.000 V 
 
8.6 Recreatieschappen 
 
Geen bijzonderheden. 
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9.  Programma Werk en inkomen 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

 

9.1 L 20.325 19.426 20.378 21.253 N 875

B 15.699 14.644 16.178 16.166 N 12

S -4.626 -4.782 -4.200 -5.087 N 887

9.2 L 1.210 1.170 1.385 1.654 N 269

B 0 0 0 0 N 0

S -1.210 -1.170 -1.385 -1.654 N 269

9.3 L 278 340 295 301 N 6

B 0 0 0 0 N 0

S -278 -340 -295 -301 N 6

9.4 L 566 502 662 28 V 634

B 0 0 0 0 N 0

S -566 -502 -662 -28 V 634

9.5 L 344 365 734 807 N 73

B 0 52 0 0 N 0

S -344 -313 -734 -807 N 73

9.6 L 8.218 7.802 7.956 7.844 V 112

B 7.005 6.916 6.904 6.866 N 38

S -1.213 -886 -1.052 -978 V 74

L 30.941 29.605 31.410 31.887 N 477

B 22.704 21.612 23.082 23.032 N 50

S -8.237 -7.993 -8.328 -8.855 N 527
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
9.1 Bijstandsverlening 
 
Het collegeproduct Bijstandsverlening heeft een nadelig saldo van € 889.000. 
 
- Op de verstrekte bijstandsuitkeringen is, in totaal, een tekort ontstaan van € 944.000.  

Dit is grotendeels veroorzaakt door een verdere toename van het aantal mensen dat een beroep 
moet doen op de WWB. Hoewel er tekenen zijn van een herstellende economie, heeft dat nog 
geen effect op de in- en uitstroom in de bijstand. Daarentegen kregen we wel te maken met een 
forse korting van het Rijk dat het macro budget voor de bijstandsuitkeringen naar beneden heeft 
bijgesteld. De ontschottings- afspraak in de regio verhoogt het tekort met € 19.000. 
Onterecht verstrekte bijstand moet worden terugbetaald. Op de balans van onze gemeente staan 
debiteuren van vóór 2006, die nog altijd moeten terugbetalen. De kans dat deze oude vorderingen 
nog worden voldaan wordt steeds kleiner en daarom is een deel van de vordering als oninbaar 
afgeboekt en de voorziening voor oninbaarheid verhoogd; nadeel € 119.000. 
Bij de bestuursrapportage 2014 werd al rekening gehouden met een tekort. Besloten is toen op de 
stelpost “risico’s” een bedrag te ramen ad € 453.000 om het tekort, gedeeltelijk, op te kunnen 
vangen. € 944.000 N 

- Op de apparaatskosten is een voordeel ontstaan. Dat komt doordat er noodzakelijk, meer tijd is 
besteed door de medewerkers van de RDWI aan schuldhulpverlening.  € 74.000 V 

- Meer aanvragen bijstand voor zelfstandigen (BBZ) € 19.000 N 
 
9.2 Individueel gericht minimabeleid 
 
Het collegeproduct heeft een nadelig saldo van € 269.000. 
 
- De kosten van de Geld-terug regeling zijn op dit collegeproduct verantwoord. Eigenlijk moeten ze 

worden gerekend tot het groepsgericht minimabeleid- collegeproduct 9.4. € 270.000 N 
- In 2014 is vanuit het rijk een eenmalige koopkracht tegemoetkoming voor minima beschikbaar 

gesteld. Deze is uitgevoerd door de RDWI en op € 60.000 na, volledig besteed. € 60.000 V 
- Aan bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag is in totaal meer uitgegeven dan waar in de 

begroting rekening mee was gehouden door meer vraag dan was verwacht. € 59.000 N 
 
9.3 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
 
De hogere lasten van € 6.000 worden verrekend met de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.  
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9.4 Groepsgericht minimabeleid 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van  € 635.000.  
 
- De uitgaven voor de Geld-terug regeling (GTR) zijn verantwoord onder 9.2 “individueel gericht 

minimabeleid. Dat geeft op dit collegeproduct een voordeel. € 270.000 V 
- De GTR is niet volledig besteed. Vanaf 2014 is de uitvoering van de GTR neergelegd bij de RDWI. 

Voorgaande jaren werd dit uitgevoerd door een extern bureau. Dat heeft een besparing op de 
uitvoering opgeleverd. Verder was het aantal gebruikers van de GTR in 2014 lager dan verwacht. 
Bovendien is er in 2014 voor het eerst een vermogenstoets toegepast op burgers die een aanvraag 
GTR hebben ingediend, waardoor minder aanvragers een toekenning hebben gekregen. Dit 
betekent het voordeel van ruim van € 100.000. Dit was niet eerder zichtbaar omdat deze regeling 
zijn beslag kreeg in het vierde kwartaal. € 194.000 V 

- De extra middelen voor  Armoedebestrijding zijn in 2014 niet besteed omdat de verwachting was 
dat er een groot tekort zou ontstaan op het individueel gericht minima beleid. In lijn met met het 
collegeakkoord is besloten het budget “armoedebestrijding” te gebruiken als dekking voor dit tekort. 
In de bestuursrapportage is hiervan nog geen melding gemaakt omdat er op dat moment nog te 
weinig inzicht was in de toereikendheid van de budgetten. Pas aan het einde van het jaar bleek dat 
het tekort op minimabeleid iets meeviel en er ook een overschot was op de regeling “behoud 
koopkracht”.  € 169.000 V 

- Overige kleine verschillen € 2.000 V 
 
9.5 Schuldhulpverlening 
 
Vanwege een groeiend aantal aanvragen voor schuldhulp (1.750 in 2014, waar de begroting uitgaat 
van 1.200) zijn de apparaatskosten hoger dan geraamd. Het gaat echter om een verschuiving; bij het 
product bijstandsverlening is dit een voordeel. € 73.000 N 
 
9.6 Werkgelegenheid 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 75.000. 
 
Het saldo dit product wordt met name veroorzaakt door: 
- Niet bestede middelen voor de lokale initiatieven (totaal 10% van het W-deel); de WWB 

compensatiemiddelen. Het merendeel van de is wel besteed en is vooral ingezet voor het project 
Werk voor Zeist.  € 41.000 V 

- Lagere utivoeringskosten de bestrijding jeugdwerkeloosheid.  € 18.000 V 
- Overige kleinere verschillen € 15.000 V 
 
Voor een verder gaande toelichting op de cijfers en voor meer informatie over de uitvoering van de 
wet Werk en bijstand, de wet Sociale werkvoorziening en het minimabeleid, verwijzen we naar de 
jaarrekening van de RDWI 2014. 
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10. Programma Welzijn en zorg 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

10.1 L 2.799 2.660 2.912 2.793 V 119

B 0 0 0 14 V 14

S -2.799 -2.660 -2.912 -2.779 V 133

10.2 L 743 777 792 833 N 41

B 0 0 0 1 V 1

S -743 -777 -792 -832 N 40

10.3 L 3.660 3.570 3.785 3.496 V 289

B 266 271 30 68 V 38

S -3.394 -3.299 -3.755 -3.428 V 327

10.4 L 6.760 8.596 6.882 6.127 V 755

B 1.366 1.655 1.356 1.357 V 1

S -5.394 -6.941 -5.526 -4.770 V 756

10.5 L 30 36 36 36 N 0

B 0 0 0 0 N 0

S -30 -36 -36 -36 N 0

10.6 L 82 98 214 124 V 90

B 13 13 13 13 N 0

S -69 -85 -201 -111 V 90

10.7 L 1.625 1.753 1.840 1.795 V 45

B 8 0 0 98 V 98

S -1.617 -1.753 -1.840 -1.697 V 143

L 15.699 17.490 16.461 15.204 V 1.257

B 1.653 1.939 1.399 1.551 V 152

S -14.046 -15.551 -15.062 -13.653 V 1.409

(bedragen x € 1.000)
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Toelichting op het exploitatieresultaat. 
 
10.1  Gezondheid 
 
Het voordelig saldo op het collegeproduct Gezondheid is € 133.000. 
 
- De focus van het CJG in 2014 heeft gelegen op het voorbereidingen van de transitie jeugdzorg. 

Hierdoor is er minder tijd en geld geïnvesteerd in de lopende exploitatie van het CJG. Daarvoor in 
de plaats kwamen kosten met betrekking tot de voorbereiding op de transitie die met name vanuit 
het invoeringsbudget jeugdzorg betaald zijn.  € 47.000 V 

- De invoeringskosten voor de transitie van de Jeugdzorg zijn nog niet volledig besteed, aangezien 
het implementatieproces nog doorloopt in 2015. Het resterende bedrag van € 24.000 wordt via de 
reserve Egalisatie systematiek meegenomen naar 2015.  € 24.000 V 

- Op de GGD basistaken  is een overschot van  € 53.000 V 
- Dit heeft  twee oorzaken. Enerzijds heeft er een afrekening 2013 plaatsgevonden van de GGDrU 

naar aanleiding van een positief resultaat van de jaarrekening en anderzijds heeft de GGDrU nog 
geen factuur verstuurd met betrekking tot lokale taken. Deze factuur komt ten laste van 2015.  
 € 53.000 V 

- Overige kleine verschillen € 9.000 V 
 
10.2  Ondersteuning en doelgroepen 
 
 Het collegeproduct Ondersteuning en doelgroepen laat een nadelig saldo zien van € 41.000.  
 
- Het aantal subsidieaanvragen voor vrijwilligerswerk is gelijk gebleven aan 2013. Het bedrag per 

subsidieaanvraag is hoger. Tevens zijn er meer aanvragen voor de onkostenvergoeding 
vrijwilligerswerk en de vrijwilligers-VOG aangevraagd. Dit betreft een open einderegeling waarbij 
vanaf 1 januari 2015 de kosten voor vrijwillige VOG komt te vervallen en onder de rijksregeling 
vallen.  € 31.000 N 

- Het aantal aanvragen voor maatjesprojecten en de verhoogde subsidie aan het Steunpunt 
Mantelzorg ter voorbereiding op de veranderende rol binnen het sociaal domein hebben geleid tot 
een overschrijding op dit budget. De extra ontvangen middelen voor mantelzorg vanuit de 
septembercirculaire bleken niet voldoende om alle uitgaven te compenseren.  € 10.000 N 

 
10.3 Sociale samenhang 
 
Collegeproduct Sociale samenhang laat een voordeel zien van € 327.000. 
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- In 2014 is het aantal wijkconsulenten van MeanderOmnium toegenomen om de werkzaamheden 
uit te voeren. In 2015 wordt gekeken of de inzet op een andere manier ingevuld kan worden. 
 € 51.000 N  

- Binnen het budget voor de speeltuinen is een deel gereserveerd voor (toekomstige) vervangingen. 
Hiervoor is een egalisatiereserve Speelvoorzieningen in 2013 ingesteld. Vanuit de budgetten voor 
speeltuinen wordt jaarlijks een maximum bedrag van € 90.000 gestort in deze reserve. Bij het 
terugzetten van de reserve Speelvoorzieningen in 2014, is abusievelijk de storting uit 2013 
teruggezet op het budget Speeltuinen in plaats van Speelvoorzieningen. Via een 
bestemmingsvoorstel gevraagd om vanuit het saldo van de jaarrekening het restantbudget 2013 -
voor een bedrag van € 61.000- alsnog in de reserve te mogen storten.   € 151.000 V 

- Enkele aanpassingen aan de MFA De Clomp hebben vertraging opgelopen en worden pas  in 
2015 uitgevoerd. De in 2014 niet benutte middelen worden daarom niet onttrokken aan de de 
Reserve (voormalige) ISV-gelden, wat tot uitdrukking komt als nadeel op cp 16.5.  € 87.000 V 

- In 2014 zijn extra asielzoekers opgevangen in Zeist. Via de rijksuitkering zijn incidentele middelen 
ontvangen voor communicatie en ondersteuning. Het restant wordt overgeheveld via reserve 
Egalisatiesystematiek, onderdeel Niet Aangewende Middelen.  € 43.000 V 

- De stichting Vluchtelingenwerk verstuurt een eindafrekening in het daaropvolgende jaar. Hierdoor 
is in 2014 een afrekening binnengekomen voor 2013, waarin minder vergoedingskosten in 
rekening zijn gebracht doordat de begeleidingstrajecten lichter waren.  € 35.000 V 

- Het budget voor wijkinitiatieven is niet gebruikt. Dit omdat er geen initiatieven vanuit de 
samenleving zijn gekomen en er andere budgetten zijn die voor wijkinitiatieven zijn ingezet, 
waaronder de extra wijkteambudgetten. Ook zijn veel initiatieven uit de andere budgetten in de 
organisatie bekostigd.  € 30.000 V 

- Niet bestede middelen groot onderhoud € 20.000 V 
 In 2014 zijn werkzaamheden groot onderhoud, voor zover mogelijk, uitgesteld om ze in 2015 en 

verder te kunnen koppelen aan werkzaamheden rondom verduurzaming van ons Vastgoed. De 
gelden worden via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen.   

- Overige kleine verschillen € 12.000 V 
 
10.4  WMO voorzieningen 
 
Dit collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 756.000. 
 
- Een voordeel van € 422.000 op Huishoudelijke hulp (HH)– Zorg in Natura.  

Ten opzichte van het bij de Bestuursrapportage gemelde positieve saldo zien we een verdere 
daling van de benutting. Dit heeft meerdere oorzaken. De aanbesteding HH van medio 2013 heeft 
geleid tot lagere tarieven en dus tot een structurele verlaging van de kosten vooral voor de functie 
HH 2. De aanbieders zijn daarnaast ook structureel de maximale korting van 15% gaan bieden. 
Tenslotte zien we de afgelopen maanden een daling van het aantal klanten HH. Begin 2014 
hadden wij rond de 1.350 klanten HH Zorg in Natura. Dit aantal is gedaald naar rond de 1.250 
klanten Zorg in Natura. Naar inschatting heeft dit te maken met het gekantelde gesprek en het 
wegvallen van de Wtcg korting. € 422.000 V 

- Lagere kosten voor Huishoudelijke hulp – Persoons gebonden budget (HH PGB)  
Bij de bestuursrapportage is een inschatting gemaakt van het benodigde bedrag om nieuwe 
instroom van PGB klanten op te vangen. Dit bedrag is voor de HH PGB niet volledig benut.    
 € 39.000 V 

- De instroom en de kosten voor de woningaanpassingen in 2014 zijn gemiddeld gezien niet hoog 
geweest. De benutting van dit budget fluctueert naar gelang de grootte en voornamelijk de hoogte 
van de kosten voor de woningaanpassingen. In 2014 hebben we geen hele dure 
woningaanpassingen gehad.  € 191.000 V 

- Een vermindering in het benutten van voorzieningen rondom Huishoudelijke hulp 
en woningaanpassingen heeft tot gevolg dat dan ook minder eigen bijdragen worden geheven. 
Hierdoor is € 35.000 minder aan eigen bijdragen van het CAK ontvangen dan begroot.  € 35.000 N 

- Het contract met Welzorg is voor rolstoelen, vervoermiddelen en roerende woonvoorzieningen. In 
2014 is er op dit contract een postief saldo van € 46.000. Hiervan komt € 30.000 voor rekening  
van een opgelegde en ontvangen boete  wegens wanprestatie.  € 46.000 V 

- Resultaat project LEAN  € 67.000 V 
Bij de Bestuursrapportage 2014 en Begroting 2015 is een tussenstand gegeven van het project 
LEAN. Aanvullend daarop is er in dit product een resultaat van € 67.000 voor het jaar 2014. Het 
structurele effect wordt meegenomen in de Planning & Control documenten 2015. 
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- Overige kleine verschillen € 24.000 V 
 
10.5  WMO dienstverlening 
 
Geen bijzonderheden. 
 
10.6  Algemene Geestelijke Gezondheidszorg 
 
Het collegeproduct laat een positief resultaat zien van € 90.000.  
 
- Zeist fungeert als centrumgemeente ten aanzien van het veiligheidshuis. Voor de uitvoering is aan 

het begin van het project budget beschikbaar gesteld. 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 2015. € 96.000 V 

- Resultaat project LEAN  € 18.000 N 
Bij de Bestuursrapportage 2014 en Begroting 2015 is een tussenstand gegeven van het project 
LEAN. Aanvullend daarop is er in dit product een nadelig resultaat van € 18.000 voor het jaar 2014. 
Het structurele effect wordt meegenomen in de Planning & Control documenten 2015. 

- Overige kleine verschillen  € 11.000 V 
 
10.7  Maatschappelijke dienstverlening 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 143.000. 
 
- Binnen dit collegeproduct zitten de transitiegelden ter voorbereiding op de decentralisatie 

AWBZ/WMO. De feitelijke decentralisatie vindt plaats per 2015 en verder. Niet alle geplande 
activiteiten zijn afgerond in 2014 en hebben daarom een doorloop in 2015. Zoals de  kosten van 
aanschaf van ICT en opleidingen. Ter dekking van de implementatiekosten in 2015 wordt het 
restant in 2014 meegenomen via de reserve Egalisatiesystematiek, onderdeel Niet Aangewende 
Middelen.  € 100.000 V 

- Binnen jeugdhulpverlening is er een lagere subsidie toegekend voor de Sociale 
Vaardigheidstrainingen, aangezien het aantal is teruggebracht.  € 22.000 V  

- AMW is onderdeel van de totale opdracht aan Vitras. Gedurende 2014 is de werkwijze op dit 
onderdeel vernieuwd, waardoor meer gewerkt wordt met vrijwilligers. € 14.000 V 

- Overige kleine verschillen  € 8.000 V 
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11. Programma Milieu 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

11.1 L 911 1.112 1.228 875 V 353

B 776 1.121 1.066 909 N 157

S -135 9 -162 34 V 196

11.2 L 28 39 39 28 V 11

B 0 0 0 0 N 0

S -28 -39 -39 -28 V 11

11.3 L 1.727 1.604 2.321 1.618 V 703

B 98 0 40 28 N 12

S -1.629 -1.604 -2.281 -1.590 V 691

11.4 L 13 57 57 29 V 28

B 0 0 0 0 N 0

S -13 -57 -57 -29 V 28

11.5 L 4.353 4.459 4.531 4.209 V 322

B 86 90 163 405 V 242

S -4.267 -4.369 -4.368 -3.804 V 564

11.6 L 0 0 0 0 N 0

B 5.101 5.024 4.994 5.001 V 7

S 5.101 5.024 4.994 5.001 V 7

11.7 L 2.827 3.089 2.757 2.780 N 23

B 71 10 10 25 V 15

S -2.756 -3.079 -2.747 -2.755 N 8

11.8 L 0 0 0 0 N 0

B 4.040 3.983 3.982 4.018 V 36

S 4.040 3.983 3.982 4.018 V 36

11.9 L 296 261 261 260 V 1

B 0 0 0 0 N 0

S -296 -261 -261 -260 V 1

L 10.155 10.621 11.194 9.799 V 1.395

B 10.172 10.228 10.255 10.386 V 131

S 17 -393 -939 587 V 1.526
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
11.1 Begraafplaatsen en begraafrechten 
 
Het collegeproduct Begraafplaatsen en begraafrechten heeft een voordelig saldo van € 196.000. 
 
- Minder inkomsten begraafplaats dan begroot € 157.000 N 

In de begroting is uitgegaan van 380 begrafenissen, daadwerkelijk hebben er 205 begrafenissen 
in 2014 plaatsgevonden. Verder is uitgegaan van 28 urnengraven/asverstrooiingen, dit zijn er 
daadwerkelijk 39 geweest. Wel is er in 2014 hard gewerkt aan het verkleinen van de achterstand 
op verlopen rechten. 

- Niet bestede middelen groot onderhoud € 22.000 V 
In 2014 zijn werkzaamheden groot onderhoud, voor zover mogelijk, uitgesteld om ze in 2015 e.v. 
te kunnen koppelen aan werkzaamheden rondom verduurzaming van ons Vastgoed. De gelden 
worden via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen.   

- Onttrekking voorziening grafonderhoud € 227.000 V 
- Bij de bestuursrapportage 2014 is gemeld dat de onttrekking aan de voorziening grafonderhoud 

ter hoogte van  € 113.000 ten onrechte niet begroot was. Het alsnog verwerken van deze 
onttrekking betekende een nadeel op de exploitatie van de begraafplaats maar een voordeel voor 
het begrotingssaldo. De melding is echter verkeerdom verwerkt in de begrotingswijziging, die 
door de raad is vastgesteld. Hierdoor is een voordeel van € 227.000 ontstaan voor de exploitatie / 
het programma en een nadeel van € 227.000  voor het begrotingssaldo. Het voordeel is zichtbaar 
op dit collegeproduct, het nadeel komt tot uitdrukking als het verschil tussen het  begrotingssaldo 
2014 na wijzigingen en het bij de bestuursrapportage  2014 gepresenteerde begrotingssaldo. (Zie 
ook jaarstukken deel 1, hoofdstuk 1 – Resultaat jaarrekening). Deze twee verschillen heffen 
elkaar op en hebben dus geen effect op het uiteindelijke jaarrekeningsaldo van de gemeente. 

- Budget ruimen begraafplaats € 51.000 V 
Door het geringere aantal begrafenissen is het niet nodig gebleken velden te ruimen. 

- Onderhoud park € 53.000 V 
Dit budget is bestemd voor het onderhoud van het park bij doorvoering van de geplande 
uitbreiding. Dit voordeel staat dus tegenover het nadeel op de inkomsten. 

 
11.2 Bestrijding plaagdieren 
 
Geen bijzonderheden. 
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11.3 Milieubeheer 
 
Het resultaat van collegeproduct Milieubeheer is € 692.000 positief. 
 
- In 2014 zijn de VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving) taken overgeheveld naar gemeenten. 

Hiervoor zijn aanvullende rijksmiddelen ontvangen. Deze VTH taken zijn belegd bij ODrU, waarbij 
een deel van de rijksmiddelen op een stelpost is begroot. Deze middelen zijn niet benut en vallen 
vrij in de algemene middelen.  € 36.000 V 

- Voor het traject ODrU op Orde is bij de Berap 2014 budget beschikbaar gesteld vanuit het 
Weerstandsvermogen. Vanwege een interne kwestie is een belangrijk onderdeel van het 
verbetertraject later gestart dan gepland. Hierdoor is de eindafrekening voor 2014 lager 
uitgevallen. € 75.000 V 

- De luchtmetingen langs de A28 in samenwerking met UH zijn uitgevoerd en later begonnen. Start 
van de Brede Milieuvisie vindt pas in 2015 plaats en zijn er minder vergaderingen geweest van 
de Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving (minder ruimtelijke plannen), waardoor er 
minder presentiegelden zijn uitgekeerd.  € 22.000 V 

- Enkele bodemsaneringen, waaronder Gammaterrein, hebben vertraging opgelopen en zijn 
daarom niet in 2014 uitgevoerd. Het restant gaat mee naar 2014 via reserve 
Egalisatiesystematiek, onderdeel bodemsanering. € 552.000 V 

- Overige kleine verschillen  € 8.000 V 
 
In het kader van de tussentijdse verantwoording van (deels) ISV-III gesubsidieerde projecten is een 
toelichting per project opgenomen in de financiële toelichting op de jaarrekening 2014. In 
afstemming met de provincie (subsidieverschaffer) is hiertoe besloten. 
 
ISV-III Project Geluidsanering woningen 
Voor het afronden van de geluidssanering van de woningen op de A-lijst heeft de gemeente Zeist bij 
de provincie Utrecht een subsidie gevraagd vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
2010-2014 (ISV-III). De subsidie was aangevraagd omdat niet bij alle woningen voldoende zekerheid 
bestond dat deze daadwerkelijk waren gesaneerd. Zoals aangegeven in de aanvraag voor subsidie 
betrof het 13 woningen. Op 26 mei 2010 is een subsidie aan toegekend à € 54.649.  
 
Bij de uitvoering van het programma is uit de beschikbare dossiers en een visuele inspectie 
gebleken dat voor 10 woningen zekerheid bestaat dat deze in het verleden zijn gesaneerd. Voor de 
drie resterende woningen is een saneringsprogramma gestart. Van deze drie woningen heeft één 
eigenaar niet gereageerd op het onderzoeksaanbod, bleek bij één woning het geluidsniveau in de 
woning te voldoen aan het wettelijk maximaal toelaatbare niveau en bleek dat bij één woning 
geluidsisolerende voorzieningen noodzakelijk waren.  
 
Bij deze laatste woning zijn de noodzakelijke voorzieningen aangebracht, waarna de woning is 
opgeleverd. De sanering van de woningen op de A-lijst van de gemeente Zeist is hiermee afgerond. 
De gemaakte onkosten voor het uitvoeren van het ISV-III programma (deelprogramma 
geluidssanering) bedragen € 44.212. 
 
11.4 Buitengebied 
 
In 2014 is een project gestart om het beheer n.a.v. de inventarisaties van Flora en Fauna in Zeist 
(2013) te verbeteren. Het rapport is door het participatieproces pas in januari 2015 gereed.  
 € 29.000 V  
 
11.5 Afval 
 
Het Collegeproduct Afval heeft een  voordeel gerealiseerd van € 564.000. 
 
- Hogere vergoeding inzameling papier en verpakkingen.  € 239.000 V 
- Lagere kosten inzameling afval door RMN. € 379.000 V 
- Kosten voor het opruimen van illegale dumpingen zijn niet begroot. € 60.000 N 
- Overige kleine verschillen   € 5.000 V 
Gerealiseerde mee- of tegenvallers op de budgetten worden verrekend met de Egalisatiereserve 
Afvalstoffenheffing.  
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11.6  Afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten 
 
De hogere baten van € 8.000 worden verrekend met de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.  
 
 
11.7 Riolering 
 
Het collegeproduct laat een nadeel zien van € 8.000. 
 
- Niet bestede middelen groot onderhoud € 14.000 V 

Door een kritische beoordeling van de geplande onderhoudswerkzaamheden is € 14.000 niet 
besteed in 2014. De gelden worden via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen. 

- Hogere inkomsten door hogere bijdragen/meer aanvragen van derden voor rioolaansluitingen.  
 € 15.000 V 

- Lagere kapitaallasten van het krediet voor de riolering Beukbergen. In de begroting was daarvoor 
een rentepost geraamd van € 51.000. In werkelijkheid zijn de uitgaven eerst in de loop van de 
tweede helft van 2014 verantwoord en is uiteindelijk niet meer € 4.000 aan rente toegerekend. 
 € 47.000 V 

- Er zijn kosten gemaakt als gevolg van calamiteiten in de riolering. Door vele verstoppingen 
(wortelingroei) bij huisaansluitingen vallen deze kosten hoger uit dan begroot.  € 84.000 N 

De gerealiseerde mee- of tegenvallers worden voor het grootste deel verrekend met de 
Egalisatiereserve Rioolheffing.  
 
11.8 Rioolheffing 
 
Het saldo op het collegeproduct is € 36.000 voordelig. 
 
In 2014 zijn meer baten binnen gekomen via de rioolbelasting. Dit heeft 2 redenen. De eerste is dat 
er in 2013 circa 150 woningen zijn opgevoerd. Deze zijn nog niet meegenomen in de Begroting 
2014. Daarnaast is er afgelopen jaar m.b.t. de heffing van Rioolrechten een (volledigheids)controle 
uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in de reparatie van een tiental situaties belastingplicht, die tot dan 
toe werden vrijgesteld. Voor deze panden is alsnog een aanslag Rioolrecht opgelegd, ook met 
terugwerkende kracht (tot 3 jaar). € 36.000 V 
De hogere baten van € 36.000 worden verrekend met de Egalisatiereserve Rioolheffing.  
 
11.9 Milieu educatie 
 
Geen bijzonderheden. 
 
 



 Programma’s 

 47 Ruimtelijke Ontwikkeling 

12. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

12.1 L 701 879 1.025 996 V 29

B 148 135 135 236 V 101

S -553 -744 -890 -760 V 130

12.2 L 1.433 1.521 1.419 1.423 N 4

B 1.463 2.871 1.456 1.651 V 195

S 30 1.350 37 228 V 191

12.3 L 1.028 1.011 2.778 598 V 2.180

B 7.048 0 1.803 394 N 1.409

S 6.020 -1.011 -975 -204 V 771

12.4 L 346 1 67 70 N 3

B 134 0 0 1 V 1

S -212 -1 -67 -69 N 2

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 1.623 1.751 1.930 2.052 N 122

B 2.258 1.674 1.678 2.893 V 1.215

S 635 -77 -252 841 V 1.093

L 5.131 5.163 7.219 5.139 V 2.080

B 11.051 4.680 5.072 5.175 V 103

S 5.920 -483 -2.147 36 V 2.183

Bouwgrondexploi-
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(B)

Niet publieke 

eigendommen

Programma Ruimtelijke 
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(bedragen x € 1.000)
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Vergunning en 

handhaving

Planvorming

Exploitatie

Lasten/Baten/Saldo               

per product
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2014 

begrot. 

na wijz. 

(A)

2014 

begroting

2014 

verschil 

(A-B)
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
12.1 Planvorming 
 
Het voordelig saldo op dit collegeproduct is € 131.000 
 
De belangrijkste verschillen zijn: 
- Een voordeel van € 64.000 op Bestemmingsplannen voor derden: 

Het past in zowel de landelijke trend als in het beleid van Zeist, dat steeds meer ruimtelijke 
initiatieven door particulieren worden opgezet. Door de grote hoeveelheid van de daarvoor 
benodigde bestemmingsplannen voor derden, die in 2014 zijn behandeld, zijn meer leges 
binnengekomen. Aangezien een gedeelte van de bijbehorende kosten pas in 2015 zal worden 
gemaakt, zal bij de Bestuursrapportage 2015 een melding worden gedaan om zowel het budget 
voor de kosten, als de verwachte legesopbrengst voor 2015 te verhogen. De verhoging voor de te 
verwachten leges zal de grootste zijn van de twee. € 64.000 V 

- Naast de bestemmingsplannen voor derden, kent de gemeente ook enkele grote gebiedsplannen. 
Daarvan zijn er relatief veel vastgesteld in 2013, gelet op de deadline voor de actualisatie op 1 juli 
2013. Daardoor hoefden er in 2014 geen nieuwe gebiedsplannen opgestart te worden en is het 
budget met name gebruikt voor de kosten van de afhandeling van plannen uit 2013. Gelet op de 
planning zijn er in 2015 weer meer kosten te verwachten, zodat dit budget niet structureel naar 
beneden kan worden bijgesteld.  € 17.000 V 

- Het voor benodigde apparatuur en/of veiligheidsvoorzieningen is in 2014, door zuinig en duurzaam 
gebruik van de spullen, niet volledig besteed.  € 17.000 V 

- Een nadeel van € 30.000 als gevolg van de effecturering van een claim op de reserve 
Zelfregulerende projecten voor niet terug te verdienen oude plankosten. In collegeproduct 16.5 
komt de onttrekking aan de reserve tot uitdrukking als een voordeel. € 30.000 N 

- Resultaat project LEAN:  € 44.000 V 
Bij de Bestuursrapportage 2014 en Begroting 2015 is een tussenstand gegeven van het project 
LEAN. Aanvullend daarop is er in dit product een resultaat van € 44.000 voor het jaar 2014. Het 
structurele effect wordt meegenomen in de Planning & Control documenten 2015. 

- Overige kleine verschillen € 18.000 V 
 
12.2 Vergunning en Handhaving 
 
Het saldo van het collegeproduct bedraagt € 191.000 voordelig. 
 
- Dit saldo wordt grotendeels veroorzaakt door hogere leges omgevingsvergunning. 
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Zowel landelijk als in Zeist lieten de woningmarkt en de crisis in de bouwwereld een grillig beeld 
zien. Goed nieuws over herstel wisselde af met slecht nieuws over tegenvallende cijfers.  
Bij de Bestuursrapportage hebben wij gemeld dat de resultaten over de eerste maanden ertoe 
leidden, dat wij de legesopbrengsten lager inschatten. Daarom is de begroting voor 2014 toen 
neerwaarts bijgesteld naar circa € 1,4 miljoen. Pas veel later in 2014 werd bekend dat landelijk 
verschillende wettelijke eisen per 1 januari 2015 aangescherpt zouden worden. Dat motiveerde 
aanvragers om hun aanvraag nog in 2014 in te dienen, zodat in de laatste twee maanden van 2014 
een piek in het aantal aanvragen en de in rekening gebrachte leges is gerealiseerd. Door deze piek 
is er, over het gehele jaar bezien, sprake van enig voorzichtig herstel, waardoor de opbrengst van 
de leges € 174.000 hoger is uitgevallen dan de vanwege de crisis naar beneden bijgestelde 
begroting. € 174.000 V 

- Overige kleine verschillen € 17.000 V  
 

12.3  Stedelijke Vernieuwing 
 
Het collegeproduct Stedelijke Vernieuwing heeft een voordelig saldo van € 770.000. 
 
- Het verkeersonderzoek Den Dolder wordt uitgevoerd in 2 delen: voor de start van de bouw van de 

tunnel in 2016 en na de oplevering in 2018.  € 33.000 V 
Tegenover het voordeel op dit collegeproduct staat een even groot nadeel op product 16.5 doordat 
de begrote onttrekking aan de reserve (voormalige) ISV-gelden niet plaatsvindt. 
In 2013 was een bijdrage begroot aan projectontwikkelaar Rialto voor het project De Clomp. 
Als gevolg van de herziening van dit project is deze bijdrage in 2014 nog niet uitbetaald.  
 € 454.000 V 
Tegenover dit voordeel staat een nadeel van € 442.000 op product 16.5, omdat dit bedrag (als 
onderdeel van de bijdrage) onttrokken zou worden aan de Reserve revolving fund sociale 
woningbouw.  

- Een verschil tussen het werkelijke en het begrote moment van uitgaven en inkomsten op een 
aantal investeringen heeft geresulteerd in lagere kapitaallasten. € 67.000 V  

- Een nadeel door hogere advies- en makelaarskosten.   € 11.000 N 
Dit bedrag van € 11.000 wordt conform bestaand beleid onttrokken aan de reserve Vastgoedfonds, 
wat resulteert in een voordeel op product 16.5. 

- Aanleg van de laatste arm van de Ovonde bij autoboulevard Oud Zandbergen was ingeschat voor 
2014, maar dit wordt 2015. Op dit collegeproduct resulteert dit niet in een financiële afwijking, maar 
doordat de begrote onttrekking van de kosten aan de reserve Maatschappelijk nut niet heeft 
plaatsgevonden, is er sprake van een nadeel van € 133.000 in product 16.5.  

- De uitvoering van het project Corridor Brugakker loopt door in 2015. De uitgaven van dit project 
worden gedekt uit de reserve voormalige ISV-gelden.  € 229.000 V 
Tegenover dit voordeel staat daarom een nadeel op product 16.5 door het niet effectueren van de 
begrote onttrekking aan de reserve.  

 
In het kader van de tussentijdse verantwoording van (deels) ISV-III gesubsidieerde projecten is een 
toelichting per project opgenomen in de financiële toelichting op de jaarrekening 2014. In afstemming 
met de provincie (subsidieverschaffer) is hiertoe besloten.  
 
ISV-III Project Vollenhove 
De Provincie Utrecht heeft voor het project Vollenhove € 300.000 aan ISV-III gelden beschikbaar 
gesteld. Deze gelden worden ingezet om de leefbaarheid te verbeteren en daarmee de wijk 
Vollenhove toekomstbestendig te maken. Het project bestaat uit de volgende vier onderdelen: 

1. Opknappen groenstructuur in de wijk Vollenhove 

 De groenstructuur rond de basisschool Op Dreef is gekozen als project. In de periode juni 2014 tot 

en met december 2014 zijn de fases van ontwerp, voorbereiding, aanbesteding en uitvoering 

doorlopen. Alle werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.  

2. Verbeteren van woonomgeving 

 In enkele flats was de afvalvoorziening inpandig. In samenwerking met de 

woningbouwverenigingen, RMN en de Gemeente Zeist zijn voor de flats ondergrondse containers 

geplaatst. Vanaf het voorjaar 2014 tot en met januari 2015 is het project uitgevoerd en afgerond. 

Door een geconstateerde bodemvervuiling heeft het project vertraging opgelopen. Recentelijk zijn 

de ondergrondse containers door de bewoners in gebruik genomen. 

3. Verbetering van de veiligheid  
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 In het voorjaar van 2014 is de bestaande verlichting gecontroleerd en is er een verlichtingsplan 

opgesteld. Vanuit dit verlichtingsplan is er een bestek opgesteld en aanbesteed. Door 

leveringsproblemen van bepaalde onderdelen hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. 

De werkzaamheden zijn in februari 2015 afgerond.  

4. Aanleg van een kinderspeelplaats in het park Vollenhove  

 Met de buurtvereniging is in het voorjaar 2014 overleg gevoerd over de speeltuin in park 

Vollenhove. Dit heeft geleid tot een nieuwe speeltuin dat in juni 2014 is afgerond en opgeleverd.  

 De laatste werkzaamheden zijn in februari 2015 afgerond, waarna in maart 2015 de financiële 

afronding heeft plaatsgevonden.  

 
ISV-III Project Kerckebosch 
Vanwege de economische crisis zijn de plannen voor Kerckebosch aangepast. De basis van de 
oorspronkelijke plannen blijft overeind, maar er wordt een organische ontwikkeling toegepast en er 
worden minder woningen gebouwd (tussen de 800 en 1060). 
Bij de uitwerking van de plannen voor de wijkvernieuwing bleek gaandeweg dat niet alles meer in het 
bestemmingsplan paste, dat in 2010 is vastgesteld. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken was het 
nodig het bestemmingsplan ‘Hoge Dennen-Kerckebosch’ aan te passen. Ook de veranderde 
economische omstandigheden maakten aanpassing noodzakelijk. Hiervoor zijn in 2014 een wijziging 
en herziening van het bestemmingsplan in procedure gebracht. Het wijzigingsplan is op 25 september 
2014 onherroepelijk geworden. Naar verwachting zal over het herzieningsplan rond de zomer van 
2015 een besluit worden genomen door de gemeenteraad. 
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 groenscheggen zullen elkaar afwisselen. De 
groenscheggen en het bos- en heidegebied worden overgedragen aan het Utrechts Landschap.  
De Provincie Utrecht heeft voor het project Kerckebosch een bijdrage (ISV-III) van € 750.000 
beschikbaar gesteld. De bijdrage is gekoppeld aan het behalen van zgn. mijlpalen:  
1. De start van de bouw van nieuwe woningen en de sloop van de flats 
2. De start van de bouw van de Multi Functionele Accommodatie (MFA) voor de wijk Kerckebosch 
3. Sloop van de Montessori-school en het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van de Brede 
 School 
Deze mijlpalen zijn in 2014 allemaal gehaald. 
 
12.4  Bouwgrondexploitaties 
 
Geen bijzonderheden. 
 
12.5 Actief grondbeleid 
 
Geen activiteiten. 
 
12.6 Niet publieke eigendommen 
 
Het voordeel op dit collegeproduct bedraagt € 1.093.000 
 
De belangrijkste afwijkingen zijn: 
- Een voordeel door de niet begrote verkoopopbrengsten van gemeentewoningen en diverse 

percelen/ snippers gemeentegrond en het perceel Boswijklaan / Ramaerlaan.  
De opbrengst van het perceel Boswijklaan /Ramaerlaan wordt gestort in de reserve 
Onderwijshuisvesting, de overige opbrengsten worden conform afspraak toegevoegd aan de 
reserves Vastgoedfonds, Revolving fund sociale woningbouw en het weerstandsvermogen. Deze 
stortingen in de reserves komen tot uitdrukking als nadeel op product 16.5.  € 1.174.000 V 

- Huur MFA De Koppeling € 83.000 N 
Met de hoofdhuurder van MFA De Koppeling, MeanderOmnium (MO), wordt al geruime tijd 
gesproken over de huursom, welke door MO te hoog wordt geacht. In 2014 is een taxatie 
uitgevoerd waaruit is gebleken dat de huidige huur € 40.000 te hoog is. Daarnaast is MO een 
compensatie huisvestingslasten toegezegd van € 30.000 per jaar voor de eerste 10 jaar. De 
verwachting is daarom dat er niet meer huur binnen zal komen voor het jaar 2014. Voor 2015 e.v. 
wordt een voorstel voorbereid omtrent de huur van MO voor MFA De Koppeling.  



 Programma’s 

 51 Ruimtelijke Ontwikkeling 

- Niet bestede middelen groot onderhoud € 174.000 V 
In 2014 zijn werkzaamheden groot onderhoud, voor zover mogelijk, uitgesteld om ze in 2015 e.v. te 
kunnen koppelen aan werkzaamheden rondom verduurzaming van ons Vastgoed. De gelden 
worden via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen. 

- Kapitaallasten MFA De Koppeling € 38.000 N 
Begrotingstechnisch is rekening gehouden met een lage rentelast en geen afschrijving omdat het 
krediet niet is afgesloten in 2013. Echter, het merendeel van de uitgaven is voor 2014 gedaan 
waardoor de rentelast in 2014 hoger uitvalt dan begroot. 

- Groot onderhoud Dorpstoren € 20.000 N 
In 2014 is de Dorpstoren gerenoveerd. Tijdens de werkzaamheden is besloten ook 
buitenverlichting aan te brengen. Dit was niet begroot. 

- Kosten wijkgebouw Beukbergen € 39.000 N 
Het nadeel op de exploitatie wijkgebouw Beukbergen wordt gecompenseerd door het voordeel op 
de exploitatie van de rest van Beukbergen (product 13.2). 

- Overige kleine verschillen € 76.000 N 
Dit betref kleine verschillen binnen de exploitatie van diverse panden, met name op nutskosten en 
belastingen. Er zal gekeken worden of dit structureel moet worden aangepast in de begroting. 
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13. Programma Wonen 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

13.1 L 868 1.730 497 1.075 N 578

B 419 783 767 920 V 153

S -449 -947 270 -155 N 425

13.2 L 465 560 572 475 V 97

B 437 410 410 425 V 15

S -28 -150 -162 -50 V 112

L 1.333 2.290 1.069 1.550 N 481

B 856 1.193 1.177 1.345 V 168

S -477 -1.097 108 -205 N 313
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1.333

2.290

1.069 1.550

856

1.193 1.177
1.345

-477

-1.097

108

-205

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2013 realisatie 2014 begroting 2014 begrot. na wijz.
(A)

2014 realisatie (B)

Exploitatieresultaat Wonen

Lasten Baten Saldo

 
 
Toelichting op het exploitatieresultaat. 
 
13.1 Wonen 
 
Het nadelig saldo op het collegeproduct bedraagt: € 425.000. 
 
- In de jaarstukken 2013 is gemeld dat de bijdrage aan het project Schaepmanlaan pas in 2014 zou 

worden uitbetaald. De bijdrage is echter in 2014 niet begroot. Omdat het bedrag wordt onttrokken 
aan de reserve Revolving Fund Sociale Woningbouw, staat tegenover het nadeel in dit 
collegeproduct een even groot voordeel in collegeproduct 16.5.  € 275.000 N 



 Programma’s 

 53 Wonen 

- Een aantal uitgaven voor het programma Zorgeloos Wonen die voor 2015 gepland stonden, zijn al 
in 2014 gedaan. Tegenover deze hogere uitgaven staat een hogere onttrekking aan de reserve 
Zorgeloos Wonen, die tot uitdrukking komt als voordeel op product 16.5.   € 157.000 N 

- Overige kleine verschillen € 7.000 V 
 

13.2 Woonwagencentrum 
 
Het voordelig saldo op het collegeproduct bedraagt € 111.000 
 
- Niet bestede middelen groot onderhoud € 64.000 V 

Door een kritische beoordeling van de geplande onderhoudswerkzaamheden is € 64.000 niet 
besteed in 2014. De gelden worden via product 16.5 gestort in de reserve onderhoud 
kapitaalgoederen. 

- Overige kleine verschillen € 47.000 V 
Van dit voordeel staat € 39.000 tegenover het nadeel op de exploitatie van het wijkgebouw 
Beukbergen (product 12.6). 
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14. Programma Raad en raadsondersteuning 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

14.1 L 1.069 1.119 1.207 1.109 V 98

B 0 0 0 0 N 0

S -1.069 -1.119 -1.207 -1.109 V 98

L 1.069 1.119 1.207 1.109 V 98

B 0 0 0 0 N 0

S -1.069 -1.119 -1.207 -1.109 V 98
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
14.1 Raad en raadscommissies 
 
Dit collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 98.000. 
 
- In maart 2014 zijn gemeenteraadsverkiezingen gehouden.  

Door verschillende factoren is het beschikbare werkbudget voor de raad (inclusief het bedrag van 
de egalisatiereserve Verkiezingen) niet volledig besteed.  € 18.000 V 
- Ongeveer 2/3 van het jaarbudget kan worden besteed door de fracties (fractiebudget). Niet alle 

fracties hebben daar in dezelfde mate gebruik van gemaakt. 
- Er is terughoudend omgegaan met extra uitgaven in verband met de verkiezingen. Zo is het 

lijsttrekkersdebat niet op locatie gehouden, maar in de nieuwe raadzaal. 
- Een aantal uitgaven die nog samenhangen met de gemeenteraadsverkiezing zullen pas in 2015 

worden gerealiseerd. Zo lukte het niet om een aantal trainingen en cursussen voor de nieuwe raad 
in te plannen in 2014 vanwege de volle agenda. Dit zal in 2015 alsnog gebeuren met een activiteit 
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in het kader van kennismaking en teambuilding voor de hele raad. De volle agenda was ook de 
reden waarom op het opleidingsbudget voor de raadsleden 2014 een overschot resteert. 
 € 7.000 V  
Conform bestaande afspraken worden beide voordelen via de reserve Egalisatiesystematiek 
meegenomen naar 2015.  

- De werkelijke uitgaven van de Rekenkamercommissie wisselen sterk tussen de jaren. Om die 
reden is er een egalisatiereserve gevormd. Van de niet bestede € 55.000 van het werkbudget in 
2014, wordt € 45.000 via de reserve Egalisatiesystematiek meegenomen naar 2015. Het restant 
valt vrij. € 55.000 V 

- In het kader van het project Lean is, in overleg met de Rekenkamercommissie, het jaarlijkse 
werkbudget met € 13.000 teruggebracht tot € 45.000 per jaar. Ook wordt de toevoeging aan de 
reserve beperkt tot ditzelfde bedrag. Deze verlaging is gebaseerd op historische uitgaven. Hiermee 
levert de Rekenkamercommissie in 2014 een bijdrage aan Lean van € 18.000. Het structurele 
effect van € 13.000 wordt meegenomen in de P&C documenten van 2015. € 18.000 V 

. 
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15. Programma College en middelen 
 
 
Wat heeft dit programma gekost? 
 

15.1 L 1.017 928 951 1.214 N 263

B 0 0 0 0 N 0

S -1.017 -928 -951 -1.214 N 263

15.2 L 1.677 1.859 1.867 1.694 V 173

B 43 31 125 105 N 20

S -1.634 -1.828 -1.742 -1.589 V 153

15.3 L 291 301 296 273 V 23

B 0 0 0 0 N 0

S -291 -301 -296 -273 V 23

15.4 L 2.188 2.793 3.147 2.725 V 422

B 14 100 146 62 N 84

S -2.174 -2.693 -3.001 -2.663 V 338

15.5 L 7.525 7.238 7.579 7.553 V 26

B 787 579 577 752 V 175

S -6.738 -6.659 -7.002 -6.801 V 201

15.6 L 5.167 6.542 6.648 5.859 V 789

B 5 877 -631 13 V 644

S -5.162 -5.665 -7.279 -5.846 V 1.433

15.7 L 529 521 521 617 N 96

B 56 57 57 58 V 1

S -473 -464 -464 -559 N 95

15.8 L -475 1.913 525 -146 V 671

B 468 -1.400 51 378 V 327

S 943 -3.313 -474 524 V 998

L 17.919 22.095 21.534 19.789 V 1.745

B 1.373 244 325 1.368 V 1.043

S -16.546 -21.851 -21.209 -18.421 V 2.788
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Toelichting op het exploitatieresultaat 
 
15.1 Burgemeester en wethouders 
 
Het collegeproduct heeft een nadelig saldo van € 263.000. 
 
Dit tekort wordt veroorzaakt door het wachtgeld en de wachtgeldrechten van de wethouders die na de 
verkiezingen niet terug zijn gekomen. 
De voormalig wethouders hebben dit jaar wachtgeld genoten en hebben daar ook de komende jaren 
recht op. Voor de toekomstige wachtgeldrechten is een voorziening getroffen ten laste van dit jaar. 
De gemeente is (wettelijke) verplicht dit te doen conform het BBV (besluit begroting en 
verantwoording). Dit betekent dat de wachtgelduitkeringen voor de komende jaren zijn gedekt en dan 
niet meer ten laste van de gemeentelijke exploitatie komen. Uiteraard zijn de voormalig wethouders op 
zoek naar ander werk. Wanneer zij hierdoor geen aanspraak meer doen op hun wachtgeldrechten, 
kan op dat moment een deel van de voorziening vrijvallen. 
Binnen dit collegeproduct is ook budgettaire ruimte aanwezig voor arbeidsvoorwaardelijke zaken voor 
B&W. Uit voorgaande jaren was hier nog een resterend bedrag voor beschikbaar (overgeheveld via de 
reserve Egalisatiesystematiek). Deze middelen zijn volledig ingezet om (een deel van) de 
wachtgeldkosten te dekken. Dit betekent dat er geen middelen resteren die worden meegenomen 
naar volgend jaar. 
 
15.2 Bestuursondersteuning 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 153.000. 
 
- Een onderschrijding van € 98.000 op het programma Duurzaam Zeist. Deze onderschrijding heeft 

meerdere oorzaken: 
Zo liften we optimaal mee op evenementen die al worden georganiseerd waardoor we beperkt 
middelen hoeven in te zetten. Een voorbeeld daarvan is de openingsweek van het nieuwe 
gemeentehuis. Duurzaamheid heeft daar op verschillende manieren aandacht gekregen. 
Ook sluit de gemeente aan bij activiteiten die door andere partijen worden georganiseerd of 
organiseren we activiteiten samen. Dat is een waardevolle ontwikkeling omdat we zo de energieke 
samenleving ook echt zien ontstaan. Denk hierbij aan de energiemarkt georganiseerd door de 
Rabobank voor deze regio en een netwerkbijeenkomst voor duurzame buurtinitiatieven. 

 We hebben ons samen met voornamelijk gemeente Houten en Nieuwegein sterk gemaakt om in 
deze regio een samenwerking te realiseren op het gebied van het verduurzamen van bestaande 
woningbouw in particulier bezit, communicatie en de realisatie van digitale energieloketten.  
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Er is gewerkt aan een bestuurlijke samenwerking en op dit moment wordt gewerkt aan een 
programma. De uitvoering van het programma vraagt budget. Daarvoor willen we een deel van het 
budget in het programma benutten.Tot slot kon een aantal van de uren die we bij de Odru inkopen 
worden ingezet voor het programma omdat het aantal projecten waar zij op adviseren minder bleek 
dan verwacht. De resterende middelen worden via de reserve Egalisatiesystematiek meegenomen 
naar 2015. € 98.000 V 

- De overeengekomen vergoeding van het Platform Middelgrote Gemeenten is verhoogd met 
€ 20.000 per jaar, aangezien de ondersteuning vanuit Zeist is toegenomen. De hogere vergoeding 
was nog niet in de begroting verwerkt. Het structurele effect wordt in de P&C cyclus meegenomen. 
 € 20.000 V  

- Voor het reinigen en wegwerken van achterstallig onderhoud bij het gemeente-archief zijn bij de 
bestuursrapportage eenmalig middelen beschikbaar gesteld. Onderzocht werd toen of de provincie 
een deel van deze kosten wilde subsidiëren. Mocht dit niet zo zijn, zou € 40.000 ten laste van het 
weerstandsvermogen worden gebracht. Omdat de provincie niet bereid was in de kosten bij te 
dragen, is dit bedrag inderdaad aan het weerstandsvermogen onttrokken. 
De werkzaamheden aan het archief zijn nog niet volledig uitgevoerd en daarom wordt het 
resterende bedrag van € 34.000 via de reserve Egalisatiesystematiek doorgeschoven naar 2015.  
 € 6.000 N 

- Wij zijn ons bewust van onze rol en gaan daarom zorgvuldig om met publieke middelen. Juist bij 
uitgaven rondom representatie zijn wij kostenbewust. Zo zijn de afscheidsrecepties van de 
vertrekkende wethouders in eigen huis georganiseerd en wordt maar zeer beperkt extern 
gelunched. € 47.000 V 

- Overige kleine verschillen € 5.000 N 
 
15.3 Bestuurlijke samenwerking 
 
Geen bijzonderheden. 
 
15.4 Huisvesting 
 
Het saldo op dit product is € 339.000 voordelig. 

 
- Een aantal onderhoudswerkzaamheden is in 2014 niet verricht in afwachting van het meerjarig 

onderhoudsplan voor het nieuwe gemeentehuis. Het bijbehorende budget van € 115.000 wordt via 
product 16.5 gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen om de middelen te reserveren voor 
2015 en latere jaren. € 115.000 V 

- Niet bestede middelen voor de aanpassing van de oude raadszaal, welke via de reserve 
Egalisatiesystematiek (product 16.5) worden meegenomen naar 2015. € 50.000 V 

- In 2014 hebben nog diverse afrondende werkzaamheden aan de Centrale Huisvesting 
plaatsgevonden. Het ging daarbij om de afwikkeling van opleverpunten binnen garantietermijnen 
en zaken als fine tuning van technische installaties. Vanwege deze activiteiten zijn we nog niet 
toegekomen aan de nazorgfase en wordt het nazorgkrediet doorgeschoven naar 2015.  
De begrote kapitaallasten waren erop gebaseerd dat alle uitgaven op de kredieten aan het begin 
van 2014 zouden plaatsvinden. Doordat nog niet alle uitgaven zijn gedaan, zorgt dit voor lagere 
(rente)lasten ten opzichte van de begrote kapitaallasten.    € 107.000 V  
Omdat een deel van de kapitaallasten voor de CHV wordt onttrokken aan reserves is er sprake van 
een lagere onttrekking van € 64.000 op product 16.5. 

- In 2014 waren kosten voorzien voor het nemen van maatregelen tegen de overmatige lichtinval en 
warmteontwikkeling in de publiekshal. Vanwege de grote hoeveelheid glas is de publiekshal op 
zomerse dagen voor bezoekers en baliemedewerkers een onaangename plek om te vertoeven. 
Zonwering voor dak en gevel zou dit kunnen oplossen. In de uitvoering wordt scherp rekening 
gehouden met de mogelijke effecten van zonwering op de uitstraling van ons gemeentehuis. 
Standaard zonwering voldoet niet aan de eisen en in 2014 hebben we onderzoek verricht naar 
alternatieven die dat wel doen. In het voorjaar van 2015 verwachten wij het onderzoek te hebben 
afgerond en opdracht voor levering en plaatsing te kunnen geven. In de kostenraming gaan wij uit 
van een investering van € 70.000. Er wordt een bestemmingsvoorstel gedaan om dit bedrag vanuit 
het saldo van de jaarrekening voor dit doel mee te nemen naar 2015. Het onderzoek strekte zich 
uit over alle seizoenen van 2014 om een zo optimaal mogelijke zonwering te plaatsen. € 67.000 V 
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15.5 Centrale managementondersteuning 
 
Het collegeproduct laat een voordelig saldo zien van € 201.000. 
 
De belangrijkste verschillen zijn: 
- In 2014 is € 147.000 aan kosten gemaakt voor de transitie naar de BghU (belastingsamenwerking). 

Hiervoor wordt een vergoeding ontvangen van de BghU. Zowel baten als lasten zijn niet begroot. 
- Voor ons gedetacheerd personeel is € 62.000 minder aan baten gerealiseerd. Dit verschil bestaat 

ook aan de lastenkant. 
- Vanaf medio 2014 is gekeken naar de RMC exploitatie met als doel om deze overzichtelijker te 

maken. Voorheen viel een deel van de overheadkosten, die werd toegerekend aan de RMC, 
rekeningtechnisch vrij in het algemene saldo via collegeproduct 6.5 RMC, aangezien deze kosten 
begrotingtechnisch niet opgenomen waren. Om dit proces inzichtelijker te maken dient zowel de 
begroting aangepast te worden, als rekeningtechnisch moet de overhead afgerekend worden. In de 
realisatie heeft dat in 2014 plaatsgevonden waardoor binnen dit collegeproduct een voordeel 
ontstaat van € 91.000. In 2015 wordt het verbetertraject begrotingstechnisch afgerond. Hierdoor 
zullen de baten en lasten binnen collegeproduct 6.5 RMC in balans komen. € 91.000 V  

- Ook in 2014 zijn de kosten van FPU fors minder 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.  € 409.000 V 

- Zeist investeert fors in de ontwikkeling en groei van medewerkers om zo medewerkers te 
behouden en /of goed te laten doorstromen in of naar andere functies. Echter, daar waar blijkt dat 
de match tussen medewerker en de Zeister organisatie er niet langer is, wordt de relatie ook 
beëindigd. Als goed werkgever worden er passende afspraken gemaakt voor begeleiding. De 
eventuele WW-lasten komen als eigen risicodrager ook ten laste van dit budget. € 534.000 N 

- Tot slot is 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: 

 Opleiding en loopbaanontwikkeling, gestort in de reserve Egalisatiesystematiek € 159.000 V 

 Persoonsgebonden budget, gestort in de reserve Egalisatiesystematiek € 58.000 V 

 Storting in reserve FLO brandweer € 17.000 V 
 
15.6 Informatievoorziening en facilitaire dienstverlening 
 
Het collegeproduct laat een voordelig saldo zien van € 1.433.000. 

 
- In 2014 is veel aandacht gericht geweest op verhuizing en ondersteuning van de decentralisaties. 

Daardoor is een aantal andere ontwikkelingen tijdelijk opgeschort, die in 2015 opnieuw in de 
projectenportfolio zijn opgenomen. De hierdoor niet bestede middelen worden gestort in de reserve 
Egalisatiesystematiek (onderdeel ICT) conform de afspraken die hierover zijn gemaakt.   
 € 415.000 V 

- In 2012 is de egalisatiereserve ICT ingesteld, waarbij met een jaarlijks normbedrag van 
€ 1.300.000 is gerekend. Dit normbedrag is gebaseerd op extrapolatie van ICT-kosten in de 
voorafgaande jaren. Over de jaren 2012, 2013 en 2014 valt er (vooralsnog een eenmalig) bedrag 
vrij van € 900.000. Hier zijn drie oorzaken voor. Ten eerste is bij de extrapolatie geen rekening 
gehouden met de trend van dalende ICT-kosten. Trend is dat kosten voor hard- en software sterk 
dalen en kosten voor inzet van expertise op specifieke ICT-onderdelen stijgen. Ten tweede is er 
ook in 2012 met een normbedrag van € 1.300.000 gerekend, terwijl de egalisatiereserve pas in de 
loop van dat jaar is ingesteld. Ten derde zijn wij – mede door het instrument van de egalisatie – de 
laatste jaren veel beter in staat om effectief te plannen op welke momenten investeringen moeten 
worden gedaan. En dat was precies de reden om een egalisatiereserve in te stellen. Landelijk is de 
trend van dalende ICT-kosten ook waarneembaar. Zeist wijkt in positieve zin af van het 
gemiddelde. Dat heeft ook effect op de hoogte van de exploitatiekosten, waar nu jaarlijks het 
budget naar beneden toe wordt bijgesteld. In de loop van 2015 wordt de hoogte van de jaarlijkse 
egalisatiereserve herijkt. € 900.000 V 

- De onderbesteding van ICT en facilitaire zaken heeft twee oorzaken. In verband met de 
garantietermijnen van onderhoudsinstallaties van het kantoor zijn er vrijwel geen kosten gemaakt 
voor onderhoudscontracten. Deze worden voor het jaar 2015 opnieuw afgesloten en dan komen de 
kosten dus terug. De onderschrijding van ICT heeft een structureel karakter: door de keuze voor 
standaard oplossingen en platforms dalen de exploitatiekosten.  € 118.000 V 
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Verantwoording uitgaven egalisatiereserve ICT 

 
- Geactiveerde investeringen 

Vanuit investeringen uit voorgaande jaren en investeringen in 2014 zijn kapitaallasten (€ 661.000) 
gedekt uit de egalisatiereserve. In 2014 is er glasvezel gelegd tussen gemeentehuis en 
begraafplaats en is de laatste termijn betaald voor de inrichting van de nieuwe 
kantoorwerkplekken. 

- Projecten 
Daarnaast zijn er diverse projecten uitgevoerd / nog in uitvoering. Voor de inrichting van de full 
redundant colocatie met next generation firewall zijn kosten gemaakt voor hard- en software van  
€ 100.000. In 2015 wordt op basis van deze inrichting een zeer uitgebreide penetratietest 
uitgevoerd. In 2014 is een start gemaakt met het project BGT (Grootschalige Basiskaart 
Topografie). Dit omvangrijke en wettelijk verankerde project zal in 2016 worden afgerond (eerste 
fase). Randvoorwaardelijk om de BGT te kunnen vullen met betrouwbare gegevens is de integratie 
van systemen binnen het domein van Beheer Openbare Ruimte. De aanschaf en implementatie 
van één beheerpakket vond in 2014 plaats. Eveneens in het kader van de ontwikkeling van het 
Stelsel van Basisregistraties is de koppeling tussen de registraties van de BAG (gemeente is 
bronhouder van adres- en gebouwgegevens binnen Zeist) en de WOZ gerealiseerd. Eind 2014 zijn 
de nieuwe website, het nieuwe social intranet en het RIS opgeleverd. Ook hier zijn kosten voor 
gemaakt die gedekt worden vanuit de egalisatiereserve. In 2015 verwachten wij hierop nog verder 
te gaan ontwikkelen. Tenslotte zijn kosten gemaakt voor de verdere implementatie van het 
gemeentebrede zaaksysteem, waarmee enerzijds papieren dossiers worden vervangen door 
digitale dossiers (denk aan digitale bouwarchief) en anderzijds ook meer controle komt op de 
procesgang van de postverwerking (brieven en mail). 

 
15.7 Perceptiekosten belastingheffing 
 
Dit collegeproduct heeft een nadelig saldo van € 96.000. 
- Een nadeel van € 114.000 wordt veroorzaakt doordat er in toenemende mate bureaus actief zijn 

die de gemeenten bestoken met bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde. Zij krijgen een 
vergoeding voor hun activiteiten indien dit leidt tot aanpassing van de WOZ-waarde. Deze 
vergoeding is door de overheid vastgesteld. De verwachting is dat dit ook de komende jaren verder 
zal toenemen. Alle gemeenten hebben hier last van. € 114.000 N 

- Een voordeel van € 9.000 op de perceptiekosten en een voordeel van € 10.000 worden verrekend 
met respectievelijk de Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing en de Egalisatiereserve Rioolheffing.  
 € 19.000 V 

 
15.8 Overige uitgaven en inkomsten 
 
Het collegeproduct heeft een voordelig saldo van € 999.000. 
 
De tabel geeft weer waaruit dit saldo is opgebouwd. 
 

    

College- 
product  
15.8 

Overige 
college 
producten 

Reserveringen 
(college-
product 16.5) 

Effect op 
resultaat 

a Apparaatskosten en 
hulpkostenplaatsen €   157.000     €  157.000 

b Afwikkelingsverschillen  €   424.000     €  424.000 

c Stelpost risico’s/onvoorzien  €   535.000 € -453.000 €  -82.000 €             0 

d Uitvoering coalitie akkoord  €     36.000   €  -36.000 €             0 

e Voorziening dubieuze debiteuren €  -178.000     € -178.000 

f Prijsindex extra comp. maatr. bzd €     25.000     €    25.000 

  Totaal €   999.000 € -453.000 € -118.000 €  428.000 

 
a. De voor- en nadelige saldi op de apparaatskosten zijn op dit product zichtbaar. 
 De belangrijkste redenen van het per saldo ontstane voordeel van € 157.000 tussen de aan de 

diverse programma’s en producten doorbelaste kosten en de werkelijk opgetreden kosten zijn: 
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- Er is sterk kostenbewust gekeken naar de noodzakelijkheid om externe expertise in te huren. 
Tijdens dit afwegingsproces wordt, indien inhuur toch noodzakelijk is, ook een beroep gedaan 
op de regiogemeenten. Dit betekent een aanzienlijke kostenbesparing. 

- Het aantal medewerkers van de gemeente Zeist dat in de regio actief is, groeit en wordt 
structureel vormgegeven. Zij worden bij andere gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 
gedetacheerd, waardoor de gemeente Zeist inkomsten realiseert. Voorbeelden zijn arbeids-
juridische kennis, P&O-kennis etc. 

- Doordat de uitvoering van de belastingtaken in de Gemeenschappelijke Regeling van de BghU 
is gelegd, zijn vooruitlopend op die ontwikkeling, openvallende vacatures in 2014 niet meer 
ingevuld. 

- Bij openvallende vacatures wordt nauwgezet bekeken of er taken op een andere manier kunnen 
worden ingevuld. Dit is een continu proces, waarbij efficiency en kwaliteit belangrijke 
uitgangspunten zijn. Dit leidt ertoe dat bepaalde taken niet of anders worden ingevuld.  

- Het budget dat is opgenomen om organisatorische knelpunten op te lossen is maar gedeeltelijk 
ingezet, wat leidt tot een voordelig resultaat. 

Tegenover de voordelen was ook sprake van enkele nadelen bij de apparaatskosten: 
- De invoering van digitaal werken in 2014 heeft tot gevolg dat alle gedigitaliseerde poststukken 

geregistreerd moeten worden in het zaaksysteem. Dat betekent extra registratiewerk voor het 
KCC. Om dit op te vangen is tijdelijk extra menskracht ingehuurd. Omdat de werkzaamheden 
blijven, is een structurele oplossing gevonden binnen de organisatie. Het werken met één 
centrale receptiefunctie in de vernieuwde huisvesting maakt het noodzakelijk om de capaciteit 
van de receptie structureel uit te breiden. Ook hiervoor is een structurele oplossing gevonden 
binnen de organisatie.  

-  De komst van het AZC in 2014 heeft geleid tot extra inhuur bij Burgerzaken. De bulk van 
honderden inschrijvingen op basis van buitenlandse brondocumenten is tijdrovend en moest zo 
snel mogelijk worden uitgevoerd. Omdat dit extra werk samenviel met de organisatie van de 
gemeenteraadsverkiezingen door Burgerzaken, was behoefte aan extra capaciteit. 

 
b. Het voordeel op de afwikkelingsverschillen is ontstaan door: 

-  De afrekening over 2013 ad € 375.000 van het RDWI is vorig jaar abusievelijk dubbel 
opgenomen (via de reserve Egalisatiesystematiek RNAM en ook via de transitoria). 

- Eind 2013 is een inschatting gemaakt van de nog te ontvangen facturen voor geleverde zorg, 
op basis van zogenaamde regels die zijn aangeleverd door de zorgaanbieders. Daarvoor is 
toen een transitorische post opgenomen van € 645.000. Voor de WMO Huishoudelijke hulp 
wordt door de zorgaanbieders in 13 perioden gefactureerd. Vaak worden facturen door 
aanbieders pas enkele perioden later ingediend en vinden er daarna nog allerlei correcties 
plaats ten opzichte van de oorspronkelijk aangeleverde regels. Deze correcties zijn er de 
oorzaak van dat het bedrag van de daadwerkelijk ontvangen facturen lager uitviel en het restant 
van de transitorische post van € 28.000 is vrijgevallen. 

- Voor een uitgevoerde grote woningaanpassing is eind 2013 een transitorische post opgenomen 
van € 28.000. Uiteindelijk bleek deze post (veel) te hoog ingeschat en is er maar ca. € 8.000 
betaald ten laste van het dienstjaar 2013. Het restant is vrijgevallen. 

 
c. Van het restant stelpost risico’s en onvoorzien van € 535.000 is € 453.000 bestemd voor het risico 

van overschrijdingen in programma 9 (WWB en WSW), conform de afspraken hierover gemaakt bij 
de Berap 2014. De overige € 82.000 wordt conform de door de raad vastgestelde nota Reserves 
en voorzieningen gestort in het weerstandsvermogen. Dit zorgt een nadeel (hogere lasten) in 
product 16.5. 
 

d. Afspraak is dat de coalitiemiddelen beschikbaar blijven t/m einde van de coalitieperiode. 
 
e. Van de eind 2013 gevormde voorziening, is in 2014 ruim € 70.000 benut om werkelijk oninbare 

vorderingen op af te boeken.  
 Bij de inschatting van het noodzakelijke bedrag in de voorziening dubieuze debiteuren was sprake 

van een bijzondere situatie. In verband met de uitbesteding van de belastingtaken bij de BghU 
vanaf 1-1-2015, zijn voorafgaand aan de overdracht aan de BghU namelijk de publiekrechtelijke 
vorderingen waarvoor al een invorderingstraject was ingegaan, aan een bureau in handen gegeven 
ter verdere invordering.. Deze actie heeft tot gevolg dat een toevoeging van € 178.000 aan de 
voorziening dubieuze debiteuren nodig was, omdat nu vorderingen uit meerdere jaren in één keer 
worden afgewikkeld. 
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f. Tijdens de besluitvorming over de bezuinigingsdialoog in 2011 zijn extra compenserende 
maatregelen toegekend voor een aantal terreinen. In 2014 is € 250.000 ingezet voor Veiligheid, 
€ 200.000 is ingezet voor een tekort op de WSW en € 1 miljoen is gebruikt ter dekking van de 
begroting 2014. Er resteert een bedrag van 25.000. Deze post is ontstaan vanuit de prijsindex die 
aan deze post was toegerekend. 
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4. Algemene dekkingsmiddelen 
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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 2.589 2.392 2.388 2.481 N 93

B 10.815 11.132 11.367 10.600 N 767

S 8.226 8.740 8.979 8.119 N 860

16.2 L 0 0 0 0 N 0

B 12.831 12.787 12.823 12.742 N 81

S 12.831 12.787 12.823 12.742 N 81

16.3 L 0 0 0 0 N 0

B 56.905 56.859 58.194 58.935 V 741

S 56.905 56.859 58.194 58.935 V 741

L 2.589 2.392 2.388 2.481 N 93

B 80.551 80.778 82.384 82.277 N 107

S 77.962 78.386 79.996 79.796 N 200

Lasten/Baten/Saldo 

per product

(bedragen x € 1.000)
2014 

begrot. 

na wijz. 

(A)

2014 

realisatie 

(B)

2013 

realisatie

Gemeentefonds

2014 

begroting

Exploitatie

Rente en 

beleggingen

2014 

verschil 

(A-B)

Algemene 

belastingen

Algemene 

dekkingsmiddelen

 
 

Rente en 
beleggingen

8.119
10%

Algemene 
belastingen

12.742
16%

Gemeentefonds
58.935

74%

Algemene Dekkingsmiddelen

Rente en beleggingen Algemene belastingen Gemeentefonds
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16.4 Algemene Reserves

Toevoeging aan vermogen (-) -2.445 -287 -1.856 -2.175 N 319

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

Saldo 4.195 -176 903 624 N 279

16.5 Bestemmingsreserves

Toevoeging aan vermogen (-) -36.306 -5.294 -12.098 -16.669 N 4.571

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

Saldo -6.394 35 11.025 4.175 N 6.850

Mutaties Reserves

Toevoeging aan vermogen (-) -38.751 -5.581 -13.954 -18.844 N 4.890

Onttrekking aan vermogen (+) 36.552 5.440 25.882 23.643 N 2.239

Saldo -2.199 -141 11.928 4.799 N 7.129

Mutaties Reserves (bedragen x € 1.000)

2013 

realisatie

2014 

begroting
2014 

begrot. na 

wijz. (A)

2014 

realisatie 

(B)

2014 

verschil (A-

B)

 
 
 
16.1 Leningen en beleggingen 
 
Het saldo op dit collegeproduct is € 861.000 nadelig.  
 
- De gemeente Zeist heeft, net als de gemeenten Utrecht, Soest en De Bilt, sinds de jaren ’60 een 

eeuwigdurende overeenkomst gesloten met Vitens waaruit een jaarlijkse uitkering voortvloeit. Op 
17 juni 2011 gaf Vitens schriftelijk aan dat zij de overeenkomst eenzijdig opzegt. Op 7 oktober jl. is 
de zitting bij de rechtbank geweest. Op 10 december 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. In 
het vonnis stelt de rechtbank Vitens in het gelijk, met als gevolg dat we vanaf 2012 geen jaarlijkse 
vergoeding meer ontvangen. Alleen de vergoeding over het jaar 2011 is Vitens aan de gemeente 
verschuldigd.  
Sinds 2011 hebben we de concessie uitkering van Vitens als ‘nog te ontvangen bedragen’ op de 
balans verantwoord. Nu we door de rechtbank in het ongelijk zijn gesteld is het verlies over de 
jaren 2012 t/m 2014 in deze jaarstukken genomen. Het risico op het mogelijk niet ontvangen van 
de bedragen was opgenomen in onze risicoparagraaf en komt hiermee te vervallen.  € 817.000 N 

- Het GZO heeft de nog resterende onroerende zaken in Driebergen in 2014 verkocht. Het bestuur 
van het GZO heeft daarover besloten om de opbrengst direct pro rata uit te keren aan de 
deelnemers van het GZO. Het aandeel van Zeist in deze opbrengst bedraagt € 139.000. Deze 
eenmalige opbrengst was niet geraamd. € 139.000 V 

- De lasten van de in 2014 aan de WOM verstrekte geldlening zijn niet goed in de begroting 
verwerkt. De renteopbrengst was geraamd, maar de kapitaallasten van de lening waren niet 
opgenomen, waardoor op deze post een nadeel van € 92.000 ontstaat. Voor 2015 en volgende 
jaren zal de begroting voor dit structurele nadeel moeten worden aangepast.  € 92.000 N 

- Het resterende saldo wordt veroorzaakt door € 91.000 op de hulpkostenplaats Financiering. 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. Dit wordt vooral veroorzaakt 
door het doorschuiven van enkele grotere investeringen. € 91.000 N 

 
 
16.2 Algemene belastingen 
 
Dit product heeft een nadelig resultaat van € 81.000. 
 
- De belangrijkste reden dat er minder opbrengst OZB is voor niet-woningen (€ 129.000) en meer 

voor woningen (€ 69.000) komt door veranderde wetgeving. Er is in 2014 namelijk in de 
woondelenvrijstelling een hoop veranderd na enkele uitspraken door de Rechtbank. Door de 
zogenaamde ‘De Pater-regeling’ wordt een niet-woning sneller als woning gezien waardoor de 
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verschuiving plaatsvindt. Daarnaast is een ander belangrijk argument  voor de achterblijvende 
opbrengst van de niet-woningen de toenemende  leegstand van de panden binnen de gemeente. 
  € 60.000 N 

- Medio 2013 is een overeenkomst gesloten met een exploitant voor de driehoeksborden. Deze 
opbrengst levert in een volledig boekjaar (vanaf 2014) € 50.000 per jaar op. De opbrengst vanuit 
deze driehoeksborden betekent een lagere opbrengst uit de precariobelasting van ca. € 20.000 per 
jaar. De overeenkomst is voor langere tijd aangegaan en is niet in de begroting 2014 verwerkt. 
 € 25.000 N 

- Overige kleine verschillen € 4.000 V 
 
 
16.3 Gemeentefonds 
 
Dit collegeproduct laat een voordelig resultaat zien van € 741.000. 
 
Het uitkeringsjaar 2014 laat een voordelig saldo zien van € 735.000. 
- De uitkomst van de decembercirculaire 2014 was € 603.000 gunstiger dan de begroting (de 

begroting was gebaseerd op de septembercirculaire 2014). De algemene uitkering is gestegen 
door de stijging van de verdeelsleutel “uitkeringsgerechtigden” en een kleine correctie in de 
uitkeringsfactor. € 603.000 V 

- In 2014 was een stelpost gevormd, omdat het rijk rekende met een (irreëel) hoog accres. Dit hoge 
accres was gebaseerd op investeringen in infrastructuur, waarvan het onvoldoende zeker was of 
het rijk deze uitgaven in 2014 ook zou realiseren. Bij de najaarsnota van het rijk blijkt een 
onderuitputting, die het rijk nog niet heeft doorgerekend in de decembercirculaire (samen de trap 
af). We nemen daarom een “nog te betalen” (NTB) post op van € 200.000, zodat we deze 
afrekening over 2014 kunnen opvangen. Op de stelpost was nog een ruimte voor een verlaging 
van het Gemeentefonds van € 332.000. Na het vormen van de NTB, kan de rest vrijvallen in het 
saldo, wat een voordeel oplevert.  € 132.000 V 

- Afrekeningen van de uitkeringsjaren 2012 en 2013. € 6.000 V 
 
 
16.4 Algemene reserves en 16.5 Bestemmingsreserves 
 
De afwijkingen op de producten Algemene reserves en Bestemmingsreserves volgen uit de 
afwijkingen in de overige producten. Wanneer er op basis van de realisatie een voordeel wordt gestort 
of een nadeel wordt onttrokken (die niet waren begroot), dan leidt dit tot een (niet begroot) nadeel (bij 
storting in de reserve) of voordeel (bij onttrekking uit de reserve) op deze producten. Al deze mutaties 
staan hiervoor reeds toegelicht bij de betreffende collegeproducten. 
Er zijn enkele mutaties tussen reserves geweest, die niet via een van de andere producten zijn 
gelopen. Deze zorgen voor een (extra) afwijking op de producten algemene reserves en 
bestemmingsreserves. 
 
Algemene reserves: 
- Storting grondopbrengst Odijkerweg in het Weerstandsvermogen 

Deze opbrengst was per abuis eerst toegevoegd aan de reserves Vastgoedfonds en Revolving 
Fund Sociale Woningbouw, terwijl hierover door de raad anders was besloten. Hiermee wordt de 
opbrengst conform raadsbesluit aan het weerstandsvermogen toegevoegd. € 216.000 N 

 
Bestemmingsreserves: 
- Onttrekking grondopbrengst Odijkerweg aan Vastgoedfonds en Revolving Fund € 216.000 V 
- Storting boekwaarde Boswijklaan in de reserve Onderwijshuisvesting € 13.000 N 
- Onttrekking boekwaarde Boswijklaan aan het Vastgoedfonds € 13.000 V 
Hiervoor is de gang van zaken rond de uitvoering van het raadsbesluit over de grondopbrengst 
Odijkerweg reeds toegelicht. 
De opbrengst van het perceel Boswijklaan is gestort in de reserve Onderwijshuisvesting. De opbrengst 
van het perceel was iets lager dan begroot, door een kleine resterende boekwaarde en wat kosten. Dit 
is aangevuld door een storting vanuit het Vastgoedfonds. Hiermee is de vastgestelde bijdrage in de 
reserve Onderwijshuisvesting voor het perceel Boswijklaan volledig gerealiseerd. 
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5. Bijlage ”Single information, 
single audit” 
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OCW D9 Onderwijsachterstandenb

eleid 2011-2015 (OAB)

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die 

voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitseisen (conform artikel 

166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en peuterspeelzalen 

(conform artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 774.911 € 175.911 € 74.468 € 118.520 

I&M E3 Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai 

(inclusief bestrijding 

spoorweglawaai)

Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten 

en gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van 

rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee Kosten ProRail (jaar T) als 

bedoeld in artikel 25 lid 4 van 

deze regeling ten laste van 

rijksmiddelen           

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R     

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 / 05

1 IENM/BSK 2014/260646 € 0 € 0 Nee € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 

laste van rijksmiddelen tot en 

met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail tot 

en met (jaar T) als bedoeld in 

artikel 25 lid 4 van deze 

regeling ten laste van 

rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming van 

de juistheid en volledigheid van 

de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 06 Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09

1 IENM/BSK 2014/260646 € 0 € 0 € 0 

SZW G1 Het totaal aantal geïndiceerde 

inwoners van uw gemeente dat 

een dienstbetrekking heeft of 

op de wachtlijst staat en 

beschikbaar is om een 

dienstbetrekking als bedoeld in 

artikel 2, eerste lid, of artikel 7 

van de wet te aanvaarden op 

31 december (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G1 / 01 Indicatornummer: G1 / 02

5,25 Nee

SZW G1A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Het totaal aantal gerealiseerde 

arbeidsplaatsen voor 

geïndiceerde inwoners in (jaar 

T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                                                 

                             

                                            
        

Het totaal aantal gerealiseerde 

begeleid werkenplekken voor 

geïndiceerde inwoners in (jaar 

T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01 Indicatornummer: G1A / 02 Indicatornummer: G1A / 03

1 60355 Zeist 194,22 4,75

SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ 

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.3 Wet 

inkomensvoorziening oudere 

en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 

(IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10

€ 0 € 0 € 0 Nee

SZW G2A Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

WWB_totaal 2013                                                   

                                    

Gemeenten die 

uitvoering in (jaar T-1) 

geheel of gedeeltelijk 

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr 

verantwoorden hier het 

totaa

Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) algemene 

bijstand

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Baten (jaar T-1) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Besteding (jaar T-1) IOAW 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T-1) IOAW 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2A / 01 Indicatornummer: G2A / 02 Indicatornummer: G2A / 03 Indicatornummer: G2A / 04 Indicatornummer: G2A / 05

1 60355 Zeist € 14.434.155 € 371.970 € 412.058 € 4.443 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij indicator 

G2A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) IOAZ

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud 

beginnende zelfstandigen) 

(Bbz 2004) 

Baten (jaar T-1) WWIK 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2A / 06 Indicatornummer: G2A / 07 Indicatornummer: G2A / 08 Indicatornummer: G2A / 09 Indicatornummer: G2A / 10 Indicatornummer: G2A / 11

1 60355 Zeist € 54.162 € 0 € 66.704 € 24.704 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015

Wet sociale 

werkvoorziening 

(Wsw)_gemeente 2014

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over (jaar 

T), ongeacht of er in (jaar 

T) geen, enkele of alle 

inwoners werkzaam 
Wet sociale 

werkvoorziening 

(Wsw)_totaal 2013

Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). (Dus: 

deel Openbaar lichaam 

uit SiSa (jaar T-1) 

regeling G1B + deel 

gemeente uit (jaar T-1) 

Gebundelde uitkering op 

grond van artikel 69 

WWB_gemeente 2014

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over (jaar 

T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) 

geen, enkele of alle taken 

heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam 

opgericht op grond v
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SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Nee

SZW G3A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob) 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 

(exclusief Bob) 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 Indicatornummer: G3A / 04 Indicatornummer: G3A / 05 Indicatornummer: G3A / 06

1 60355 Zeist € 142.353 € 5.400 € 60.366 € 59.307 € 131.937 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Bob

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 10

1 60355 Zeist € 0 € 0 € 0 

SZW G5 Het aantal in (jaar T) bij een 

ROC ingekochte contacturen

Let op: Dit is de enige 

gelegenheid om 

verantwoording af te leggen 

over deze taakuitvoering

Let op: Deze verantwoording 

kan niet door een 

gemeenschappelijke regeling 

worden uitgevoerd, ongeacht d
Aard controle D1

Indicatornummer: G5 / 01

754

Besteding (jaar T) 

participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T) van 

educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) 

participatiebudget

Waarvan baten (jaar T) van 

educatie bij roc’s

Reservering besteding van 

educatie bij roc’s in jaar T 

voor volgend kalenderjaar 

(jaar T+1 )

Volledig zelfstandige 

uitvoering Ja/Nee 

De zelfstandige uitvoering 

betreft de indicatoren G5/02 

tot en met G5/06
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G5 / 02 Indicatornummer: G5 / 03 Indicatornummer: G5 / 04 Indicatornummer: G5 / 05 Indicatornummer: G5 / 06 Indicatornummer: G5 / 07

€ 167.872 € 167.872 € 0 € 0 € 0 Nee

SZW G5A Wet Participatiebudget 

(WPB)_totaal 2013

Wet participatiebudget 

(WPB)

Gemeenten die 

uitvoering in (jaar T-1) 

geheel of gedeeltelijk 

hebben uitbesteed aan 

een Openbaar lichaam 

o.g.v. Wgr 

verantwoorden hier het 

totaal (jaar T-1). 

(Dus: deel Openbaar lich

Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) 

participatiebudget

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Waarvan besteding (jaar T-1) 

van educatie bij roc's

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) 

participatiebudget

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Waarvan baten (jaar T-1) van 

educatie bij roc’s

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) 

Regelluw

Dit onderdeel is uitsluitend 

van toepassing op 

gemeenten die in (jaar T-1) 

duurzame plaatsingen van 

inactieven naar werk hebben 

gerealiseerd en verantwoord 

aan het Rijk.

inclusief deel openbaar 

lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G5A / 01 Indicatornummer: G5A / 02 Indicatornummer: G5A / 03 Indicatornummer: G5A / 04 Indicatornummer: G5A / 05 Indicatornummer: G5A / 06

1 60355 Zeist € 2.188.770 € 136.235 € 3.063 € 0 € 0 

Wet participatiebudget 

(WPB)_gemeente 2014

Wet participatiebudget 

(WPB)

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over (jaar 

T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) 

geen, enkele of alle taken 

heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam 

opgericht 

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeente 

2014

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

Besluit 

bijstandsverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_totaal 2013

Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen (Bbz) 2004

 
 

 



 

 
 


