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Leeswijzer

Dit is de Begroting voor 2017 Deel 1.

In hoofdstuk 1 staat een samenvatting van ‘2017 in perspectief’.

p PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD

Hoofdstuk 2 bevat vijf paragrafen, conform  de hoofdthema’s van het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen 
kansen pakken!’ van VVD, D66, Seyst.nu en het CDA. Het zijn:
1. Veilig zijn en veilig voelen
2. De nieuwe zorg
3. Burgerkracht in Zeist
4. Duurzaamheid
5. Financiële positie
De paragrafen hebben de gehele coalitieperiode een plek in begroting en jaarrekening. De paragrafen 
behandelen deze thema’s voor de gehele coalitieperiode en hebben niet alleen betrekking op het 
betreffende jaar van de begroting of jaarrekening.

p PROGRAMMA’S

Hoofdstuk 3 behandelt de programma’s. Per programma staan de antwoorden op de vragen ‘Wat willen we 
bereiken?’, ‘Wat gaan we daarvoor doen?’, en ‘Wat gaat dit kosten?’ beantwoord.

De vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (zie bijlage 6 bij 16RAAD0020 Kadernota 2017) schrijft 
per begroting 2017 uniforme taakvelden voor, oftewel een voorgeschreven productindeling. Deze begroting 
houdt rekening met de nieuwe productindeling.

Hoofdstuk 4 gaat over de budgetautorisatie en hoofdstuk 5 het vaststellingsbesluit.
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https://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1540612/type=pdf/16RV037_Bijlage_6_Notitie_vernieuwing_BBV.pdf


Verdere specificaties, van onder andere financiële gegevens, staan in Deel 2. Beide delen vormen samen de 
Begroting 2017.

De cijfers in deze begroting zijn gebaseerd op al vastgesteld beleid. In programma 11 (Financiering en 
algemene dekkingsmiddelen) worden de uitgangspunten financieel beleid kort toegelicht. 
In het raadsvoorstel Begroting 2017 worden enkele voorstellen met financiële consequenties aan de raad 
voorgelegd. Na instemming door de raad worden deze effecten via een begrotingswijziging in de cijfers 
verwerkt.
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Hoofdstuk 1
2017 in perspectief

We leven in een tijd met veel turbulentie. Regeringsleiders die uitgesproken ideeën hebben, landen die 
al dan niet bij Europa willen horen, bevolkingsgroepen voelen zich achtergesteld, mensen hebben soms 
stellige opvattingen die scherp overkomen, terrorisme komt dichtbij. Dit soort ontwikkelingen kunnen 
uitersten in de samenleving verder versterken. Tegelijkertijd klinkt er een voorzichtig optimisme door in de 
wereld van nu. Zo neemt de werkgelegenheid toe.

Grote gebeurtenissen maken dat we op kleine schaal nog meer verbinden. De nieuwe zorg is een enorme 
opgave, maar zit op een goed spoor. Mensen die het oorlogsgeweld ontvluchten, komen ons land binnen, 
maar we weten hen een dak boven hun hoofd en een warm welkom te geven. 
We zoeken elkaar op, in rust en kalmte. Leveren allemaal onze eigen bijdrage waar nodig. De burgerkracht 
neemt nog steeds toe en we zien om naar elkaar. 

Iedereen hoort erbij in Zeist. Dat lijkt een open deur, maar er zijn veel kwetsbare mensen in onze 
samenleving. We hebben niet altijd direct zicht op allen en alle problemen. Ouderen wonen langer op 
zichzelf en kunnen vereenzamen. Jongeren met meerdere nationaliteiten kunnen het gevoel hebben overal 
buiten te vallen en daardoor extreem gedrag gaan vertonen. We zien steeds vaker verwarde mensen op 
straat rondlopen. Onder starters en herstarters, onder wie statushouders, is er grote vraag naar kleine, 
betaalbare woonruimte. Samen met onze woningcorporaties, vastgoedeigenaren en marktpartijen gaan 
we deze uitdaging aan. We willen statushouders daarnaast actief laten deelnemen aan het maatschappelijk 
leven. En hun kinderen hebben op hun beurt onderwijs nodig. 
Al deze ontwikkelingen horen erbij in het leven van nu. In Zeist hebben we daar heel bewust oog voor. 
Iedereen heeft recht op een goede kwaliteit van leven, wonen en werken. Inwoners hebben óók het 
recht om daar zélf zoveel mogelijk invloed op uit te oefenen. Er is veel ruimte voor initiatieven vanuit de 
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samenleving. Daar hebben we als gemeente een open houding voor. Dat vraagt om loslaten en tegelijkertijd 
om kracht, vanuit een uitnodigende benadering. 

Ook komend jaar zetten we ons daarvoor in. In de ontmoetingen en gesprekken met elkaar zoeken we 
steeds weer de balans in het ‘delen’ van hetgeen ons aan het hart gaat: de gemeenschap en de gemeente 
Zeist. ‘Meedoen in Zeist’ stimuleert dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons leven en alleen een beroep 
doen op professionele hulp als het echt niet anders kan. Maar dan stáán professionals er ook. We werken 
ideeën uit om buurtbewoners de ruimte te geven om zélf te schuiven met budgetten en prioriteiten. 
De winnende projecten van de Z-battle – te weten een speeltuin met eetgelegenheid, een klimbos met 
boomhuttendorp én een jongerenhangplek in Den Dolder - worden samen met de initiatiefnemers 
uitgevoerd. Met deze ontwikkelingen hopen we het goede leven in Zeist nog weer een stukje mooier te 
maken. 

Zeist heeft al jaren een stabiele financiële positie met een stevig eigen vermogen, diverse reserves en een 
actief risicomanagement. Dat geeft rust, vertrouwen en perspectief bij het maken van keuzes.
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PARAGRAAF 1 VEILIG ZIJN EN VEILIG VOELEN u

PARAGRAAF 2 DE NIEUWE ZORG u

PARAGRAAF 3 BURGERKRACHT IN ZEIST u

PARAGRAAF 4 DUURZAAMHEID u

PARAGRAAF 5 FINANCIËLE POSITIE u

Hoofdstuk 2
Paragrafen Coalitieakkoord
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Paragraaf 1
Veilig zijn en veilig voelen

Elke dag laten de media ons zien hoe onveilig grote delen van de wereld zijn. Miljoenen mensen worden 
geconfronteerd met de meest gruwelijke vormen van criminaliteit, extremisme of overheidsterreur. In die 
wereld is Nederland een oase van relatieve veiligheid. Dat geldt ook voor Zeist. Ook voor ons geldt echter dat 
veiligheid niet vanzelfsprekend is. Wij moeten daar elke dag hard voor werken en daar hebben we iedereen 
bij nodig. Bij veiligheid denken we aan ‘high impact crime’, zoals (huiselijk) geweld of woninginbraak. 
Maar het gaat ook om sociale veiligheid met aandacht voor (woon)overlast, GGZ problematiek, dementie, 
eenzaamheid, radicalisering en polarisatie. 

p MEERJARENPLAN VEILIGHEID

Het Veiligheidsplan 2016-2019, dat is opgesteld in samenspraak met de samenleving en de veiligheids- 
partners, borduurt voort op de ingezette weg en vormt de rode draad voor komende jaren. Elk jaar maken 
we een concreet uitvoeringsplan. De wijkmanagers stellen aan de hand daarvan actieplannen veiligheid  
per wijk op, in samenwerking met de politie. In programma 1 Openbare orde en veiligheid leest u de acties 
voor 2017. 

We werken vanuit het domein Veiligheid nauw samen met de Sociale Teams, met de partners én met de 
bewoners, om (het gevoel van) veiligheid thuis en op straat te bevorderen. Speerpunten 2016-2019 op 
hoofdlijnen:

Misdrijven met grote impact
Hieronder vallen delicten als woninginbraak en (huiselijk) geweld. 45% van de Nederlandse bevolking is ooit 
in aanraking geweest met huiselijk geweld. Veel vindt plaats achter de voordeur. Via de Sociale Teams is er 
nadrukkelijk aandacht voor dit thema.
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Gemeente, politie en bewoners werken samen om de veiligheid in de buurten te verhogen. 
Foto: Willem Jan Ritman



Uitersten in de samenleving
We voeren met de samenleving het gesprek over antipolarisering; het voorkómen van polarisering en 
radicalisering, we zorgen dat mensen erbij blijven horen. We leggen de verbinding met het sociaal domein 
(o.a. Sociale Teams, onderwijs). Bij incidenten hebben we vooral zorg voor de direct betrokkenen en hun 
omgeving. 

Buurtveiligheid
Vergrijpen zoals auto-inbraken, (jongeren)overlast, vandalisme en fietsendiefstal kunnen het 
veiligheidsgevoel in de directe leefomgeving van mensen negatief beïnvloeden. Inzet is om deze 
criminaliteit en overlast terug te dringen.

Ondermijning
Deze vorm van – vaak onzichtbare - criminaliteit kan de samenleving ontwrichten, door vermenging van de 
onderwereld en de bovenwereld. Voorbeelden zijn illegale gokpraktijken, hennepkwekerijen in woningen en 
bedrijven, en geld witwassen via horecabedrijven.

p MANIER VAN WERKEN

Focus op buurtniveau
Het gevoel van (on)veiligheid leeft vooral thuis of in de eigen buurt of straat. De inzet is dan ook om (het 
gevoel van) veiligheid in de eigen omgeving te verhogen. Dat is tegelijk ook de sleutel tot succes van ons 
veiligheidsbeleid. Door op buurtniveau te werken kunnen wij immers maximaal gebruik maken van de 
aanwezige burgerkracht (zie hieronder). In 2017 willen wij onze netwerken onder de loep nemen. Hebben wij 
de juiste partners betrokken en zijn zij voldoende aangesloten op de wijkteams?
 
Van delictgericht naar dadergericht
De persoonsgerichte aanpak (PGA) kent een mix van interventies. Afhankelijk van de situatie ligt het accent 
op het strafrecht, dan wel op de zorg. Inzet is om de cliënt weer ‘op het rechte pad’ te krijgen. Enerzijds door 
bij ongewenst gedrag er bovenop te zitten. Anderzijds door ook een tweede kans te bieden.
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Van repressie naar preventie
We proberen steeds meer aan de voorkant van de problematiek te komen en daarmee (het gevoel van) 
onveiligheid te voorkomen. Bijvoorbeeld door jeugdgroepen al in een vroeg stadium van overlast uit de 
anonimiteit in de openbare ruimte te halen via persoonlijk contact met jongerenwerker, wijkagent of BOA.

Benutten van burgerkracht
Wij zijn trots op de groeiende betrokkenheid van inwoners. Denk hierbij onder andere aan Burgernet, Waaks, 
Buurtvaders, Preventieteams, Inbraakpreventie en Buurtapp-groepen. Wij willen dit verder stimuleren door 
deelnemers meer ondersteuning te geven en bijeenkomsten te organiseren. Doel is zoveel mogelijk ogen en 
oren in de wijk te hebben, zodat signalen op het vlak van veiligheid eerder worden opgemerkt en opgepakt.

Samenwerking met politie
De politie is een belangrijke partner op vrijwel alle thema’s rond veiligheid. De politie is nauw betrokken bij 
het stellen van prioriteiten en het bepalen van de aanpak en acties. Zo hebben wij in 2016 wij samen met de 
politie voor de afzonderlijke wijken voor het eerst een actieplan veiligheid opgesteld. Deze plannen worden 
in 2017 verder verbeterd en geactualiseerd. De plannen bevatten bijvoorbeeld acties om autokraken en 
fietsdiefstal tegen te gaan.
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Paragraaf 2
De nieuwe zorg

Sinds 1 januari 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijkheid voor jeugdhulp, Wmo-begeleiding, en het 
begeleiden van mensen naar een reguliere baan in het kader van de Participatiewet. Doel van deze taken 
is mensen te ondersteunen eigen regie over hun leven terug te geven. Daarbij is het vanuit de gemeente 
noodzakelijk voorbij de verschillende domeinen te kijken en vanuit het perspectief van de inwoner deze 
ondersteuning vorm te geven. 

p AMBITIE

We willen dat iedereen in Zeist, van jong tot oud, de kans heeft mee te doen in de samenleving. Dit kan door 
vrijwilligerswerk, het volgen van onderwijs, betaald werk, dagbesteding, het verlenen van mantelzorg of 
door andere nuttige activiteiten. Daar waar dit voor de burger niet lukt, zijn we er voor de burger.

Als een inwoner van Zeist hulp nodig heeft, staat de inwoner en zijn of haar hulpvraag altijd centraal. De 
wijze van financiering of de regels zijn daarin van belang, maar niet leidend voor de uiteindelijke keuze van 
ondersteuning aan onze inwoners. De inwoner is begin- en eindpunt van ons denken en handelen. Deze 
houding verwachten we van medewerkers van de gemeente en van de professionele hulporganisaties 
waarmee we samenwerken. 

p WMO, JEUGD- EN PARTICIPATIEWET

Goede persoonlijke contacten met inwoners zijn essentieel om te zorgen dat zij de juiste ondersteuning 
krijgen. Hierin hebben we in 2016 flink geïnvesteerd en er zijn vele keukentafelgesprekken gevoerd. Deze 
persoonlijke contacten zetten we voort, zodat we met de juiste ondersteuning kunnen voorkomen dat 
mensen straks aangewezen zijn op zwaardere vorm van zorg. Vaak kunnen we hulpvragen samen met 
mensen uit het persoonlijk netwerk van de cliënt of in de buurt oppakken en daarmee zorgen voor een 
betere kwaliteit van leven. 
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Wijkteam en Sociaal Team Zeist Oost houden wekelijks spreekuur in Binnenbos. Foto: Willem Jan Ritman



Het maakt niet uit waar een inwoner een vraag stelt: bij het Sociaal Team, het CJG, de sociale dienst of bij de 
wijkservicepunten; alle professionals zorgen dat de inwoner op de juiste plek terecht komt of dat de vraag 
beantwoord wordt. We besteden extra aandacht aan de communicatie van de Sociale Teams en de (fysieke) 
zichtbaarheid in de wijk.
We streven ernaar dat de inwoner zelf de keuzes over zijn of haar leven maakt, ook als hij of zij een hulpvraag 
heeft. Hierbij zien we het voorkomen van hulpvragen door een goed netwerk aan basisvoorzieningen, 
zoals de wijkinloopcentra, de maatjesprojecten, verenigingen en sociale raadslieden als randvoorwaarde en 
daarom investeren we hierin.

Met de zorgaanbieders gaan we in gesprek om nieuwe arrangementen te bedenken waardoor de inwoner, 
jong en oud, nog meer zijn eigen hulpvraag kan oplossen zonder dat we de oplossing direct zoeken in dure 
individuele voorzieningen. Uiteraard blijven we ook investeren in goede maatwerkoplossingen.

We versterken het contact met het verenigingsleven, de sociale dienst, bedrijven, scholen en bijvoorbeeld 
kerkgenootschappen, om zo nog meer mogelijkheden te creëren voor inwoners van Zeist om mee te 
kunnen doen. Een voorbeeld is het starten van een leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in een wijkinloopcentrum.

Cliëntenparticipatie wordt een onderdeel van ons handelen. We vinden het gesprek tussen burgers en 
gemeente belangrijk en juichen burgerinitiatieven toe.

p FINANCIEEL 

Het geld dat we van het Rijk krijgen voor de nieuwe zorg, neemt in 2017 opnieuw af. De bestemmingsreserve 
heeft medio 2016 een saldo van ruim € 11.000.000 mln. De reserve is bestemd voor incidentele tegenvallers 
en voor het opvangen van fluctuaties in zorggebruik over de jaren heen zonder dat we direct moeten 
bezuinigen. 
Afgesproken is dat het geld expliciet voor de zorgtaken bestemd wordt en blijft (gesloten systeem). We 
zorgen ervoor dat dit geld terecht komt waar het nodig is: bij de mensen die zorg en ondersteuning 
nodig hebben. Met partners in de samenleving ontwikkelen we nieuwe projecten, zoals maatjesprojecten 
en mantelzorgondersteunende activiteiten. Zo kunnen we de zorg eenvoudiger, beter en goedkoper 
organiseren en bij de uitvoering van goede ideeën meer mensen elkaar laten ontmoeten, om mee te doen in 
Zeist en elkaar te helpen.
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Voor de decentralisaties is, conform eerder besluit, 4% van het budget begroot voor ‘onvoorzien’ en 5% voor 
innovatie (innovatieve zorg). In 2017 zetten we in op innovatie, zoals bijvoorbeeld de pilot onderwijs-CJG, 
avond en weekend huiskamer c.q. begeleiding voor GGZ-jongeren door VOF de Loods, en leerwerkbedrijf in 
MFA Binnenbos (dagbesteding/activering voor brede doelgroep).

We zien dat, ondanks de aantrekkende economie, het aantal mensen met een uitkering toeneemt. Dit is in 
lijn met het landelijke beeld. Door de instroom van de nieuwe doelgroepen, cliënten die voorheen zouden 
vallen onder de Wsw of de Wajong en statushouders, neemt de vraag naar een inkomensuitkering toe. Dit 
levert een budgettair knelpunt op voor Zeist.
De raad heeft hierop ingespeeld en daarom bij de behandeling van de Berap 2015 incidenteel - voor 2016 en 
voor 2017 - extra budget beschikbaar gesteld. 
De sociale dienst probeert mensen zo snel mogelijk te begeleiden naar een reguliere baan. Bijvoorbeeld via 
het nieuwe project ‘Zeist voor elkaar’, waarin we los van alle formele procedures zo snel mogelijk een match 
willen maken tussen werkgever en iemand met een uitkering. Het succesvolle project ‘Werk voor Zeist’ 
ontwikkelt perspectief voor mensen met een uitkering via het gebiedsgericht werken. De sociale dienst sluit 
daarin goed aan op het lokale netwerk van bedrijven, de vrijwilligerscentrale en Sociale Teams.

Voor een goede inschatting van het zorggebruik in 2017 van jeugdhulp en Wmo-AWBZ baseren we ons 
op het feitelijk gebruik in 2015. Op het terrein van participatie en Wmo-AWBZ verwachten we geen grote 
knelpunten, maar de budgetten voor de jeugdhulp vormen een risico. 
Om de impact van de risico’s zoveel mogelijk terug te dringen sturen we op de effectiviteit van de 
beheersmaatregelen. We blijven inzetten op transformatie, waaronder preventie en het stimuleren 
van innovaties in de zorg. Daarbij wordt ook in de volle breedte van het sociaal domein gekeken naar 
mogelijkheden voor reductie van lasten. Mochten de risico’s - ondanks de genomen maatregelen - zich toch 
voordoen, dan kunnen we de financiële gevolgen hiervan opvangen door inzet van de posten ‘onvoorzien’, 
de reserve Decentralisaties en het weerstandsvermogen. Met het huidige inzicht is dit voldoende om 
fluctuaties op te kunnen vangen. 

Voorgesteld wordt om de integratie-uitkering ‘Sociaal domein’ over de verschillende decentralisaties 
te verdelen conform de opbouw van de uitkering in de meicirculaire met daarop, evenals in 2016, één 
uitzondering: Het zorggebruik in 2015 laat zien dat de middelen voor Wmo-begeleiding ruim voldoende zijn, 
terwijl er op de jeugdhulp een knelpunt is. Er was in 2015 weliswaar een overschot op de jeugdhulp, maar dat 
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had incidentele oorzaken. In 2017 neemt het budget voor jeugdhulp verder af, maar voor Wmo begeleiding 
blijft het op hetzelfde niveau. Daarom stellen we in het raadsvoorstel voor om in 2017 € 1 mln. van de Wmo-
begeleiding in te zetten voor de jeugdhulp. 
De verdeling van de integratie-uitkering sociaal domein komt er dan als volgt uit te zien:

Programma Onderdeel 2017 2018 2019 2020

Inkomsten 11 Gemeentefonds  30.599.951  30.387.934  30.124.972  29.874.791 

Totaal  30.599.951  30.387.934  30.124.972  29.874.791 

Uitgaven 6 Wmo begeleiding  7.542.142  8.417.237  8.325.621  8.280.550 

Jeugdhulp  16.822.589  15.957.550  15.957.567  15.959.496 

Participatie - reintegratie  1.713.404  1.834.713  1.922.662  1.984.298 

Participatie - Wsw  4.521.816  4.178.434  3.919.122  3.650.447 

Totaal  30.599.951  30.387.934  30.124.972  29.874.791 

Op 6 juli 2016 heeft de raad de motie “Toevoegen budget ‘oude’ Wmo w.o. HH aan het gesloten systeem 
sociaal domein” aangenomen. In het najaar van 2016 zal een gevolg worden gegeven aan de motie en een 
concreet voorstel worden voorgelegd aan de raad. Voor de begroting heeft het geen gevolgen. Het effect zal 
pas zichtbaar worden in de jaarrekening waarin de mee- en tegenvallers op de verschillende onderdelen van 
het gesloten systeem met elkaar verrekend worden en per saldo worden toegevoegd of onttrokken aan de 
reserve Decentralisaties.
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Paragraaf 3
Burgerkracht in Zeist

p BURGERKRACHT

De kracht van de gemeente, de gemeenschap, zit hem in de kracht van de mensen. Bij inwoners, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers, die dagelijks deel uitmaken van die samenleving, is veel 
kennis, ervaring en wijsheid beschikbaar. Zij weten als geen ander wat er speelt, welke gevolgen bepaalde 
wetten en beleidskeuzes hebben in de praktijk en hoe ze het liefst de samenleving en hun directe omgeving 
voor zich zien. Anders verwoord: burgerkracht is de ‘levensadem’ van de samenleving. De gemeente Zeist 
gaf de afgelopen jaren steeds meer ruimte en aandacht aan burgerkracht en ook in 2017 staat dat hoog in 
het vaandel. 

Tussen de gemeente en inwoners zijn het afgelopen jaar tal van gezamenlijke processen doorlopen. 
Bijvoorbeeld interactieve processen om te komen tot nieuwe visies. Daarnaast is er ook veel door inwoners 
zelf ondernomen, zonder dat we daar als gemeente een rol in hebben gespeeld. Inwoners die zich 
gevraagd en ongevraagd hebben aangemeld als vrijwilliger in een zorgcentrum, of taalles geven op het 
asielzoekerscentrum. Jonge ouders die energie steken in de speeltuinvereniging, actief zijn op school of een 
bestuursfunctie vervullen bij de sportvereniging. Inwoners die een buurtactiviteit hebben georganiseerd 
waardoor de buurt elkaar weer treft, of een stukje mantelzorg bieden aan een familielid of goede buur. In 
feite is dit pure burgerkracht, en dat maakt het leven in de gemeente steeds een stukje mooier! 

Dankzij deze intensieve samenwerking, tussen gemeente, inwoners en inwoners onderling, is het steeds 
duidelijker hoe we in Zeist met elkaar samenleven. We weten elkaar beter te vinden en zijn in staat om het 
juiste gesprek met elkaar te voeren. Zo komen we erachter waar het werkelijk om draait: ‘het goede leven’. 
En wat hieronder wordt verstaan is voor iedereen anders. Dat blijkt wel uit de uiteenlopende initiatieven die 
naar boven zijn gekomen in de ‘Z-battle’. Van duurzame initiatieven, een plan om digitaal je stem richting 
politiek te laten horen tot initiatieven op het gebied van sport, recreatie of cultuur. 
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Finale van de Z-battle in het gemeentehuis. Anouk De Sonnaville-Drost heeft gewonnen met het idee  
‘Speeltuin met eetgelegenheid’. Foto: Nicole Luijten



Hoe we hier in Zeist leven, is en blijft een samenspel tussen allerlei actoren: inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties, medewerkers van de gemeente, college van B&W en gemeenteraad. Dit 
samenspel zorgt telkens voor vernieuwing in onze manier van samenleven. Het is een doorlopend proces 
waarin fouten maken mag. Als we er maar van leren en met elkaar in contact blijven. 

p SPEERPUNTEN OP HOOFDLIJNEN

Burgerkracht is een thema in al onze contacten. In 2017 is bijzonder van belang:

Realisatie winnende ideeën Z-battle
•	 De Z-battle heeft geleid tot nieuwe initiatieven in de samenleving en vormt een bewijs hoe sterk de 

burgerkracht in de gemeente is. 
•	 De financiën die nodig zijn voor de realisatie van deze drie ideeën komt in eerste instantie uit de Realisatie-

impuls. 

Pilot Buurtbegroting
We experimenteren met een ‘Pilot Buurtbegroting’. Hierbij verkennen we hoe er meer ruimte aan inwoners 
is te geven om zelf te schuiven met budgetten en prioriteiten. Het werken met een buurtbegroting kan de 
sociale cohesie en onderlinge banden in de wijk of buurt verder versterken. 
Met de gemeenteraad is vooraf goed afgestemd hoe kaderstelling, waaronder de positie van de raad, eruit 
ziet in deze pilot. Op interactieve wijze met alle ‘spelers in het veld’ (inwoners, medewerkers, college en 
de gemeenteraad) zetten we de (samen)spelregels op een rij. Waarbij we aandacht geven aan het doel, de 
voorwaarden, speelruimte, hoogte en aard van het budget en de positie en rolverdeling van de verschillende 
‘spelers in het veld’. 

Deze pilot is een verdere opstap voor de burgerkracht in de gemeente. Voor de gemeentelijke organisatie 
zelf heeft dit ook de nodige gevolgen. De pilot zal zich over meerdere jaren uitstrekken. 
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Rol en positie van de gemeenteraad 
•	 Het benutten van burgerkracht vindt op vele manieren plaats. De gemeenteraad heeft in 2016 een eerste 

pilot uitgevoerd met het organiseren van een digitale ronde tafel over het Afvalstoffenbeleidsplan. In 
2017 worden ook andere wijzen onderzocht, waarop we burgerkracht digitaal laagdrempelig kunnen 
inzetten. Daarnaast heeft de Omgevingswet, zie hiervoor ook programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling en 
volkshuisvesting, consequenties voor de rol en positie van de raad. Redenen om ook in 2017 te werken aan 
de ontwikkeling van de volksvertegenwoordigende rol van de gemeenteraad. In een samenleving waarin 
burgerkracht een prominente positie inneemt. 

Zo blijven we, mét burgerkracht, nadenken over het vernieuwen van de lokale democratie. Het is zoals 
gezegd een doorlopend proces en vernieuwing is noodzakelijk om het goede leven in Zeist te behouden. 
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Paragraaf 4
Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat voorbij de grenzen van onze gemeente. Ook Zeist kan en wil bijdragen aan een 
duurzamere samenleving. Met duurzame ontwikkelingen voorzien we in de behoeften van de huidige 
generatie zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden te beperken om in hún behoeften te 
voorzien. We bezien uiteenlopende thema’s zoals wonen, mobiliteit, zorg en economische bedrijvigheid 
integraal. En we willen onze ecologische voetafdruk verkleinen door het gebruik van hulpbronnen te 
beperken en energie-uitstoot te verminderen. Dit sluit aan bij de inzet vanuit het Rijk op energiebesparing 
en duurzame energieopwekking.

p AANSCHERPEN DUURZAAMHEIDSPROGRAMMA 

Stap extra
Het huidige Programma Zeist Duurzaam loopt van 2012 tot 2017. In deze periode zijn al veel resultaten 
behaald, zoals een samenwerkingsverband voor het verduurzamen van woningen en het verduurzamen 
van ons eigen vastgoed. Een duurzaam Zeist vraagt blijvende inspanning van de gemeente en alle 
inwoners en betrokkenen in Zeist. Het is nodig om een stap extra te zetten. Dit komt tot uitdrukking in de 
interactief opgestelde Brede Milieuvisie die de raad volgens planning eind 2016 vaststelt: Zeist wil in 2030 
een klimaatneutrale gemeente zijn. Dit betekent dat we het aflopende duurzaamheidsprogramma moeten 
actualiseren én aanscherpen.

Regionale keuzes
Regionaal varen de U10-gemeenten een ruimtelijk-economische koers met als trefwoorden groen, gezond 
en slim. Een stevige impuls om lokaal het programma en projecten rondom duurzaamheid voort te 
zetten. Een groene en gezonde smart city zet nieuwe technologieën en samenwerking in om vraagstukken 
duurzaam en innovatief op te lossen. Dat gebeurt via samenwerking tussen inwoners, bedrijven, organisaties 
en de gemeente.
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Bijeenkomst van het Samenwerkingsverband (SEZ). Hierin werken de gemeente Zeist, bewoners, bedrijven, 
instellingen en lokale initiatieven samen om Zeist te verduurzamen.



p HOOFDLIJNEN PROGRAMMA ZEIST DUURZAAM 2017-2020

Eind 2016 beslist de raad over het programma voor de komende vier jaar met speerpunten en acties plus de 
benodigde financiële middelen. Hoofdlijnen uit dit programma zijn:

Woningen
•	 Lokaal: verduurzamen van 3.000 woningen tot en met 2018

a. Bestaande particuliere woningbouw; subsidie Stichting Energie Zeist (SEZ)
b. Zorginstellingen, huurwoningen, VvE’s 
c. Bijdrage gemeente aan SEZ 

•	 Regionaal: ‘U-thuis’; 15 samenwerkende gemeenten verduurzamen de bestaande particuliere 
woningvoorraad, inclusief de ‘Nul Op de Meter’-woningrenovatie

•	 Realiseren HoutEnergieStation Dijnselhoek: vervolg op haalbaarheidsanalyse 2016
•	 Nieuwbouwwoningen:

a. Vergroenen leges: korting bij duurzame verbouw of nieuwbouw; in de eerste helft 2017 wordt een raads-
voorstel voorgelegd
b. Stimuleren bouwen energieneutrale woningen 

Bedrijven
•	 Stimuleren van duurzame initiatieven conform rekenkameronderzoek 
•	 Cofinanciering Leader; een programma van de Europese Unie dat lokale plattelandsprojecten ondersteunt 

met thema’s als voedsel, recreatie, educatie, sociale innovatie 
•	 Network Business Event 
•	 Zeister Agenda gericht op klimaatneutraal 2030 

Mobiliteit
•	 E-laadpalen: vergroten van het aantal in de openbare ruimte en stimuleren bij particulieren en 

marktpartijen 

Klimaatneutraal 2030
•	 Opstellen plan van aanpak/stappenplan 
•	 Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie/klimaatbeleid 
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Overig
•	 Borgen duurzaamheid binnen gemeentelijke organisatie
•	 Aandacht voor People en Profit via onder meer fair trade en voedselsystemen
•	 Inventariseren en stimuleren verduurzamen schoolgebouwen
•	 Integrale onderwerpen als stadslandbouw, slimme verlichting
•	 Communicatie

Monitoren via jaarplannen
Het is belangrijk om de voortgang en resultaten van het programma te monitoren. We stellen voor om over 
de volgende onderwerpen jaarlijks te rapporteren:
•	 CO

2
-reductie grondgebied Zeist

•	 Verduurzamen 3.000 woningen
•	 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
•	 Energieverbruik van de gemeente (gebouwen, straatverlichting et cetera)

Dekking
Voor het verduurzamen van woningen is via dit raadsvoorstel uit 2015 dekking vanuit het RIOZ vastgelegd. 
Voor E-laadpalen is dekking opgenomen in de Kadernota 2017. De hoogte van de benodigde dekking voor 
groene leges volgt na beraadslaging met de raad. 
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Paragraaf 5
Financiële positie

p FINANCIËLE STAAT VAN DE GEMEENTE

Zeist is een financieel gezonde gemeente. Dit blijkt uit onder meer uit een laag vreemd vermogen; de 
gemeente Zeist heeft niet veel leningen aangetrokken. Daarnaast heeft de gemeente met veel reserves een 
stevig eigen vermogen. In combinatie met een positief meerjarenperspectief zorgt dit voor een zeer goede 
financiële positie.
 
Het Gemeentefonds van de Rijksoverheid is de grootste inkomstenbron; daarmee betaalt de gemeente 
een deel van haar uitgaven. De Rijksoverheid informeert de gemeenten via circulaires in mei, september 
en december over de omvang en de verdeling van het Gemeentefonds. Deze circulaires geven inzicht 
in de ontwikkeling van het Gemeentefonds en dus op de middelen die de gemeente ontvangt uit het 
Gemeentefonds. 
De begroting 2017 is gebaseerd op de meicirculaire 2016. Met name de laatste jaren neemt de onzekerheid 
over de circulaire-uitkomsten toe. Wanneer de onzekerheden buitenproportioneel (zowel positief als 
negatief) worden, nemen we hiervoor stelposten op. De meicirculaire wordt verder uitgewerkt bij de 
algemene dekkingsmiddelen. 
 
Het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt dat gemeenten vanaf 1 januari 2017 
grote investeringen met een maatschappelijk nut moeten activeren. Daardoor worden de rente- en 
afschrijvingslasten voor de gemeente uitgesmeerd over meerdere jaren. 
Het gevolg is dat de structurele kosten voor de gemeente zullen toenemen en de incidentele lasten 
afnemen. Ook biedt deze wetgeving kansen om de investeringen in de openbare ruimte, zoals wegen, in 
een financieel robuuster systeem te plaatsen. Op die manier kunnen we vervangingen in de toekomst beter 
waarborgen. 
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Hiervoor is een nieuw strategisch financieel instrument ontwikkeld, zodat de gemeenteraad beter haar kader 
stellende en controlerende rol kan uitvoeren.  

Het behouden van de gezonde financiële positie blijft uitgangspunt voor het college. In 2017 krijgt een 
aantal speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen kansen pakken’ een verdere uitwerking: 

p LASTEN VOOR BURGERS

Het college heeft zich tot doel gesteld om in deze collegeperiode de onroerende zaakbelasting (OZB) te 
verlagen met 10%. Tot en met 2016 is de OZB met 2% verlaagd. Deze begroting bevat voorstellen om verdere 
invulling te geven aan de ambitie. 
In de kadernota 2017 heeft het college als denkrichting meegegeven om 50% van de structureel beschikbare 
middelen in te zetten voor lastenverlichting (OZB). Ook op andere terreinen onderzoeken we mogelijkheden 
om de lasten te verlagen zoals bijv. gedeeltelijke afschaffing van de precariobelasting. Dat is belasting 
over objecten die boven, op of onder gemeentelijk eigendom worden aangebracht. Denk aan terrassen, 
uithangborden, uitstalling van een winkelpand et cetera. 

Wat betreft de subsidiesystematiek sturen we steeds meer op relevante maatschappelijke doelstellingen. De 
subsidies die de gemeente verleent moeten het beoogde maatschappelijk effect bereiken en daar jaarlijks 
op beoordeeld worden. In 2017 zullen we met alle subsidie-ontvangende partijen hierover in gesprek 
gaan en indien nodig nieuwe afspraken maken. De uitkomst wat betreft het door de gemeente te verlenen 
subsidiebedrag staat daarbij bij voorbaat niet vast, maar er ligt in elk geval geen bezuinigingsdoelstelling 
aan ten grondslag. Het gaat erom dat de gemeente en subsidie-ontvangende partijen scherp zijn op de 
effectieve besteding van de gelden, en dat de gemeente haar regie- en netwerkrol gebruikt om partijen bij 
elkaar te brengen die samen de gewenste maatschappelijke waarde te realiseren.  

We kunnen niet voorkomen dat sommige tarieven zullen stijgen. Zo zal het tarief voor rioolheffing omhoog 
gaan. Dit komt doordat de gemeente vele jaren geleden bij nieuwbouwprojecten flinke delen van ons 
rioolstelsel heeft aangelegd. Die nieuwe stukken van het rioolstelsel werden door de verkoop van grond 
bekostigd. De komende jaren moeten delen hiervan worden vervangen. Daarvoor zijn nog onvoldoende 
middelen beschikbaar. Ook jurisprudentie is van invloed op het al dan niet mogen toerekenen van kosten, 
verlengen van de afschrijvingsduur. 
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p RESERVE INTEGRALE ONTWIKKELING ZEIST (RIOZ)

In dit economische tij lukt het niet meer om toekomstige voorzieningen te bekostigen door uitgifte van 
gronden. De gemeente heeft daarom een aparte reserve (RIOZ – Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist) in het 
leven geroepen. Eind 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze nieuwe systematiek. In de begroting 
2016 zijn de regels voor besteding van de beschikbare middelen aangescherpt. 
De begroting 2017 doet nieuwe voorstellen voor een verdere impuls aan de lange termijn doelstellingen. 

p RISICOMANAGEMENT

De gemeente Zeist voert al jaren een stevig risicomanagement. Het college stuurt actief op verlaging 
van het risicoprofiel. Dit is terug te zien in de fors verbeterde weerstandsratio (verhouding tussen het 
weerstandsvermogen en de geïnventariseerde risico’s) door de jaren heen. Dit college houdt een stevige 
buffer aan voor de risico’s. Het actieve risicomanagement draagt bij aan het verstevigen van de financiële 
positie van de gemeente. 
Sinds 2015 heeft de gemeente nieuwe taken in de zorg overgedragen gekregen. Met de gemeenteraad 
heeft het college speciale spelregels afgesproken hoe we vanuit risicomanagement omgaan met mogelijke 
tegenvallers. Ook is een speciale reserve aanwezig om tegenvallers of grotere zorgvraag op te vangen. Voor 
het college staat de zorg voorop, de financiën moeten niet leidend zijn. 
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PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID u

PROGRAMMA 2 VERKEER EN VERVOER u

PROGRAMMA 3 ECONOMIE u

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS  u

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE  u

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN  u

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU  u

PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING  u

PROGRAMMA 9 BESTUUR  u

PROGRAMMA 10 BEDRIJFSVOERING  u

PROGRAMMA 11 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN  u

Hoofdstuk 3 
Programma’s
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Programma 1
Openbare orde en veiligheid 

p WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Het vergroten van (het gevoel van) veiligheid in Zeist. Jaarlijks, dus ook in 2017, daalt het percentage 
misdrijven met 4% (uit: Veiligheidsplan 2016-2019).

De focus in 2017 ligt vooral op de volgende thema’s:
•	 High impact crime
•	 Uitersten in de samenleving
•	 Veilige buurten
•	 Ondermijning
•	 Toezicht drank- en horecawet

1. High impact crime 
Het gaat hier om delicten die flink ingrijpen in iemands directe leefomgeving en veiligheidsgevoel. Soms 
met blijvende schade. Daaraan geven we prioriteit. Hieronder vallen onder andere woninginbraken en 
geweld.

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is de laatste jaren gedaald van meer dan 600 naar 350 per jaar. In de eerste 
maanden van 2016 zien we voor het eerst sinds lange tijd weer een stijging. Dit willen we weer de goede 
richting op buigen. 

Acties voor 2017:
•	 Verdere vergroting burgerkracht door stimuleren van Whatsappgroep, Waaks en Burgernet. Deelnemers 

hieraan meer ondersteuning geven en informatiebijeenkomsten te houden.
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•	 Inzet van Mobeye (mobiel stil alarm), een samenwerkingsproject van politie en gemeente.
•	 Doorontwikkeling Persoonsgerichte Aanpak Top Z / Top X. Zie bij onderdeel PGA. 
•	 In overleg met politie inzet van vooral mobiele ANPR (kentekenregistratie) 
•	 Best practices in Nederland goed volgen en toepassen.

Geweld

Het aantal geweldsmisdrijven is in 2015 fors gestegen. In de eerste maanden van 2016 zien we weer 
een afname. We bekijken steeds gerichter met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, wijkagenten en 
wijkmanager hoe we kunnen handelen. We zien dat meer preventie en vroegsignalering en ook eerder 
handelen nodig is. 

Huiselijk geweld vindt veelal plaats achter de voordeur. Slachtoffers schamen zich er vaak voor en durven 
niet te melden. Mensen in de omgeving met een ‘niet pluis’-gevoel durven vaak ook hun vermoedens niet 
te melden uit angst dat ze het mis hebben. We denken daarom dat de cijfers het topje van de ijsberg laten 
zien. Om de oorzaken van huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken, werken we verder aan het 
vergroten van de betrokkenheid van alle sectoren bij het onderwerp.

Acties voor 2017:
•	 Blijvende aandacht voor de horecagebieden, via camera’s, gebiedsverboden, individuele gesprekken met 

geweldsplegers en horecaondernemers. 
•	 Sociale Teams op dit punt inzetten en deze teams nog bekender maken als centraal punt bij de inwoners 

voor signalering van verwaarlozing, vereenzaming en (huiselijk) geweld.
•	 Op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling verbinding versterken tussen regionale 

expertise (Veilig Thuis/Samen Veilig Midden-Nederland) en het lokale zorgveld (Sociale Teams/CJG, 
onderwijs) en veiligheid (waaronder politie en woningcorporaties). Regionaal is er op dit punt een 
uitvoeringsplan, dat wordt vertaald naar lokaal niveau. 

•	 Meldingsbereidheid stimuleren, o.a. via voorlichting.

Voor 2017 betekent dit een voortzetting van de inzet van 2016.
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2. Uitersten in de samenleving
Ook in Zeist hebben we te maken met meestal jonge inwoners die zich aangetrokken voelen tot het 
Jihadisme. Vier jongeren zijn daadwerkelijk naar Syrië vertrokken. Twee daarvan zijn teruggekeerd; de zorg 
voor hen en hun (familie)omgeving is onverminderd groot. 

Er zijn nog diverse andere casussen die verhoogde aandacht vragen. We doen dat in nauwe samenwerking 
met betrokken partners binnen de zorg, zoals scholen, CJG, Veilig Thuis, Samen Veilig en Raad voor de 
Kinderbescherming. Verder werken we samen met politie, OM en veiligheidsdiensten. Die samenwerking 
is vooral gericht op het weerhouden van radicaliserende jongeren om zich aan te sluiten bij extremistische 
groeperingen. In 2017 zullen we ons daarvoor onverminderd inzetten.

Daarnaast is onze inzet om polarisatie tegen te gaan en sociale spanningen te voorkomen. Waar mogelijk 
willen wij de weerbaarheid van de samenleving versterken en met elkaar de voedingsbodem voor 
radicalisering wegnemen. Dat doen we door op kleine schaal met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren en 
te verbinden. Samen met onze partners in het onderwijs, zorg, maatschappelijke organisaties, religieus-
culturele organisaties en ouders werken we aan een plan om aan die preventieve aanpak vorm te geven. 
Concrete acties zijn bijvoorbeeld het organiseren van een theatervoorstelling en scholen stimuleren het 
onderwerp in hun curriculum op te nemen.

3. Veilige buurten
In 2016 hebben wij samen met de politie voor de afzonderlijke wijken voor het eerst een actieplan veiligheid 
opgesteld. Deze plannen worden regelmatig gemonitord en in 2017 geactualiseerd. De plannen bevatten 
bijvoorbeeld acties om autokraken en fietsdiefstal tegen te gaan. De wijkmanager haalt in de wijk (onder 
meer bij inwoners, wijkagent, jongerenwerker) de prioriteiten op die in het actieplan een plek moeten 
krijgen. Zo is de buurt zo veel mogelijk aan zet.

Belangrijk is ook het blijvend monitoren van de jongeren(groepen) in de wijken. Zo kan, afhankelijk van 
de problematiek, op tijd een interventie worden gedaan. Met het vroegtijdig signaleren proberen we te 
voorkomen dat jongeren(groepen), maar ook jongere broertjes of zusjes, afglijden naar overlastgevend of 
crimineel gedrag.
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De sociale veiligheid gaat een steeds prominentere rol spelen in de wijken. We zien een toename van onder 
andere (woon)overlast, GGZ-problematiek, en uitersten in de samenleving. Het wijkteam, Sociaal Team en 
CJG zullen hier de komende jaren nog meer in investeren.
 
Cruciaal is de betrokkenheid van inwoners. Denk hierbij aan o.a. Burgernet, Waaks, Buurtvaders en Buurtapp-
groepen. Verder zijn er de andere partners in de wijk, zoals scholen en buurthuizen. Het gaat erom zo 
veel mogelijk ogen en oren in de wijk te hebben, zodat signalen op het vlak van veiligheid eerder worden 
opgemerkt en opgepakt. In 2017 nemen wij onze netwerken opnieuw onder de loep. Hebben wij de juiste 
partners betrokken en zijn zij voldoende aangesloten op de wijkteams?

4. Ondermijning
‘Ondermijning’ betekent dat (groepen) mensen zich onttrekken aan normale legale manieren om in hun 
inkomen te voorzien. Onderwereld wordt vermengd met bovenwereld en kan daarmee de samenleving 
ontwrichten. Voorbeelden van ondermijning zijn het exploiteren van illegale hennepkwekerijen, 
autoverhuurbedrijven gespecialiseerd in verhuur aan criminele bendes, witwassen van crimineel verkregen 
geld via horecabedrijven of advocaten/notarissen/makelaars die specifiek zijn gericht op het faciliteren van 
criminaliteit. 

Aanpak van ondermijning is een regionale en ook gemeentelijke prioriteit. In 2016 is gestart met het 
signaleringsoverleg; verdachte situaties worden overlegd met o.a. politie, belastingdienst en het OM. In 2017 
doen wij een extra inzet om ondermijning boven water te krijgen en aan te pakken.

5. Toezicht drank- en horecawet
Tussen 2014 en 2016 is stevig ingezet op toezicht en preventie, vastgelegd in het door de raad in 2014 
vastgestelde Preventie- en Handhavingsplan (evaluatie in 2018). Er zijn inmiddels een 0-meting en twee 
nametingen gedaan van het ‘Jong proefonderzoek’ om te bekijken hoe het naleefgedrag is ten aanzien van 
schenken aan 18-minners. Gebleken is dat het naleefgedrag langzaam toeneemt, van ruim 15 naar bijna 30%. 
Een landelijke trend. 
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Duidelijk is dat het stoppen van drankgebruik onder 18-minners een cultuuromslag en enige tijd vraagt. In 
2017 willen we het naleefgedrag versnellen door:
•	 Versterkte samenwerking en het direct aanspreken van horecaondernemers
•	 Samenwerking in de regio door uitwisselen van BOA’s 
•	 Meer zelfbinding creëren onder horecaondernemers en paracommerciële instellingen, zoals 

sportverenigingen
•	 Direct aanspreken van ‘risicovolle’ jongeren door jongerenwerk, politie, onderwijs en gemeente 
•	 Preventievoorlichting aan ouders en via scholen (onder meer in samenwerking met GGD en Trimbos)

Handhaving zien we daarbij als een noodzakelijk instrument.  

p WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Methodieken: persoonsgerichte aanpak en stimuleren burgerkracht
De manier waarop wij in openbare orde en veiligheid investeren bestaat, afhankelijk van het onderwerp en 
de omstandigheden van het geval, uit een combinatie van preventieve en repressieve interventies, in nauwe 
samenwerking steeds wisselende betrokken partijen. Twee methodieken springen eruit:  
a. persoonsgerichte aanpak
b. het stimuleren van burgerkracht. 

a. Persoonsgerichte aanpak

De persoonsgerichte aanpak is een nieuwe werkwijze om criminaliteit en andere vraagstukken aan te 
pakken. Dat doen wij bij high impact crime, zoals woningbraken. Maar ook bijvoorbeeld bij radicalisering 
of als het gaat om verwarde personen. De aanpak richt zich op de betreffende persoon en gaat uit van 
samenwerking tussen verschillende hulpverleners en instanties; afhankelijk van de situatie zijn dat 
bijvoorbeeld de reclassering, OM, Politie, penitentiaire inrichting, Raad voor de Kinderbescherming, 
leerplicht, Sociaal Team, CJG, RSD, UWV, veiligheid, woningbouw, jongerenwerk en zorgpartijen. De 
gemeente voert de regie en per persoon is er een casemanager vanuit het Sociaal Team of het CJG. Er kan 
een mix van interventies worden ingezet. Naast de cliënt zelf kan ook zijn omgeving worden betrokken 
(familie, buurt, vrienden). 
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De gemeente en politie zetten zich gezamenlijk in om het aantal woninginbraken te verminderen.  
Op www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak staan tips ter voorkoming van woninginbraken.  
Foto: Willem Jan Ritman

http://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html%E2%80%9D%20\t%20%E2%80%9C_blank%E2%80%9D%20\o


De persoonsgerichte aanpak is globaal te onderscheiden in Top-X en Top-Z. Bij Top X ligt het accent op het 
strafrecht. Bij Top-Z ligt het accent op zorg. De keuze voor Top-X of Top-Z wordt gemaakt op basis van de 
aard van de delicten, het aantal veroordelingen, de mate van overlast en de vraag of de cliënt open staat 
voor zorg. Inzet is om de cliënt weer ‘op het rechte pad te krijgen.’ Enerzijds door bij ongewenst gedrag 
er bovenop te zitten. Anderzijds door een tweede kans te bieden met zorg. Ook bij vermoedens van 
radicalisering wordt de persoonsgerichte aanpak toegepast.

Inzet voor 2017 is om nog verder te professionaliseren. We willen de werkafspraken met de samenwerkende 
partijen optimaliseren, om nog sneller te kunnen schakelen en verbinding te leggen. Daarnaast willen we de 
informatiedeling verbeteren, met aandacht voor privacy. Verder kijken we of we betere interventies kunnen 
inzetten rond huisvesting, zorg en financiën. 

b. Burgerkracht

‘De aanhouding van twee verdachte woninginbrekers werd in het voorjaar 2016 gemeld op de Facebookpagina 
van de Politie Zeist. Bewoners in de wijk Griffensteijn gaven de politie voor die aanhouding de juiste 
aanwijzingen. Het bericht telde maar liefst 700 ‘likes.’ 

Dit toont de toegenomen burgerkracht en vooral de betrokkenheid bij veiligheid. 

Het aantal WhatsApp-groepen is in 2016 sterk gestegen; het zijn er nu tientallen.  We willen in 2017  deze 
positieve houding in de samenleving vasthouden en versterken. Door rechtstreeks contact met buurt- en 
belangenverenigingen, maar ook met individuele burgers waarvan we zien dat de veiligheid hen ter harte 
gaat.  De wijkteams spelen hierin een grote rol.

Een uitdaging is om deze betrokkenheid in alle buurten en wijken van Zeist te bevorderen; nu zien we 
WhatsApp-groepen vooral nog in buurten met koopwoningen. We kijken goed naar de gemeentelijke rol: 
stimuleren, faciliteren en verbinden. Campagnes voor (nog) meer deelname aan Burgernet en Waaks worden 
voortgezet.

Samenwerking politie 
De gemeente werkt intensief samen met de politie. Dat gaat over openbare orde en veiligheid, maar 
betreft ook bijvoorbeeld het tweewekelijks horecaoverleg, de persoonsgerichte aanpak en radicalisering. 
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De wijkteams en Sociale Teams vormen een belangrijk platform voor de samenwerking. Het integraal 
veiligheidsplan, jaarplan veiligheid en de verschillende wijkplannen stemmen we met de politie af. De 
gemeente voert daarbij de regie. De politie op haar beurt stemt haar eigen plannen en capaciteit ook  
hierop af. 

Veiligheidsregio Utrecht
Zeist valt met 25 andere gemeenten onder de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Er is voor alle 26 gemeenten 
een regionale crisisorganisatie (medewerkers van de deelnemende gemeenten) die 24/7 inzetbaar is en de 
cruciale functies vervult voor bevolkingszorg. Aanvullend heeft iedere gemeente een lokale crisisorganisatie. 
De crisisorganisatie staat goed en hierop bouwen wij voort. In 2017 blijven wij alert op verbeterpunten. 

De VRU doet in 2017 samen met de gemeente een extra inzet op het gebied van brandpreventie. Zo 
wordt brandpreventie gegeven aan groep 4 van basisscholen en vuurwerkpreventie in groep 7/8. Maar 
ook zal er meer aandacht zijn voor verminderd zelfredzame inwoners. Voor deze doelgroep organiseert 
de VRU speciale activiteiten, zoals Broodje Brandweer (bijeenkomst voor 65+ en mantelzorgers in de 
brandweerkazerne).

p KADERSTELLENDE DOCUMENTEN EN ANDERE RELEVANTE STUKKEN

•	 Veiligheidsplan

p MEETBAARHEID

•	 Verwijzingen Halt
•	 Harde kern jongeren
•	 Winkeldiefstallen
•	 Geweldsmisdrijven
•	 Diefstallen uit woningen
•	 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
•	 Waarstaatjegemeente.nl biedt prestatie-indicatoren (www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/, thema 

Openbare orde en veiligheid). 
•	 VRU levert bij haar jaarverslag relevante prestatiegegevens en kentallen. 
•	 De veiligheidsmonitor meet hoe veilig onze inwoners zich voelen.
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http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1400637/type=pdf/15RV079_Veiligheidsplan_Zeist_2016-2019-gewijzigd.pdf


p WAT GAAT DIT PROGRAMMA KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/baten/saldo per product 2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Crisisbeheersing en brandweer L 4.639 5.051 4.585 4.597 4.614 4.559

B 16 6 6 31 31 31

S -4.623 -5.045 -4.579 -4.566 -4.583 -4.528

Openbare orde en veiligheid L 2.212 1.936 1.559 1.560 1.559 1.559

B 331 195 196 196 196 196

S -1.881 -1.741 -1.363 -1.364 -1.363 -1.363

Programma Openbare orde en Veiligheid L 6.851 6.987 6.144 6.157 6.173 6.118

B 347 201 202 227 227 227

S -6.504 -6.786 -5.942 -5.930 -5.946 -5.891

Toelichting op de budgetten 
De structureel lagere lasten worden veroorzaakt door een structureel lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU), doordat de VRU de bijdrage baseert op de budgetten voor brandweer en rampenbestrijding 
in het gemeentefonds (ijkpuntscores) (€ 300.000).
Daarnaast staan er in 2016 drie incidentele budgetten begroot: voordeel FLO-lasten brandweer (dit voordeel 
van € 180.000 is vanaf 2017 reeds vrijgevallen in het begrotingssaldo), innovatiebudget veiligheid vanuit de 
RIOZ (€ 100.000) en incidentele gelden voor het veiligheidsplan (€ 250.000).

Begroting 2017
gemeente Zeist

PROGRAMMA’S

INHOUDSOPGAVE

BUDGETAUTORISATIE

VASTSTELLINGSBESLUIT

LEESWIJZER

2017 IN PERSPECTIEF

PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD

Begroting 2017 gemeente Zeist p Programma Openbare Orde en veiligheid p pagina 38 van 105 



Programma 2 
Verkeer en vervoer 

p INLEIDING

Openbare ruimte (incl. groen en riolering)
De openbare ruimte van Zeist is op orde. Dit blijkt uit de gemiddelde waardering van het burgerpanel en de 
jaarlijkse inspecties. Toch is er op dit moment aanleiding om nieuwe uitgangspunten voor de kwaliteit van 
onze leefomgeving op te stellen. De reden hiervan is dat we de wensen vanuit de samenleving meer 
onderdeel willen laten uitmaken van het reguliere onderhoudsprogramma en de reguliere budgetten. 
Daarnaast heeft duurzaamheid een veel groter belang gekregen in de samenleving van Zeist en daarmee 
ook in de inrichting en het beheer van onze openbare ruimte. 

Tegelijkertijd veranderen vanuit landelijke wetgeving per 1 januari 2017 de financiële spelregels. Zie hiervoor 
paragraaf financiële positie. 

Het aspect ‘groen’ komt verder aan de orde in het programma 5 Sport, cultuur en recreatie. Riolering valt 
onder programma 7 Volksgezondheid en milieu.

Verkeer en vervoer
Verkeer is bij uitstek een thema waarin inwoners, ondernemers, verkeersdeelnemers en de gemeente samen 
moeten optrekken. Omdat we het belangrijk vinden om het verkeersbeleid vanuit het perspectief van de 
verkeersgebruiker en omwonenden uit te voeren. Het programma Verkeer en vervoer richt zich op duurzame 
stedelijke mobiliteitsontwikkeling voor mens en milieu. Met de focus op: 
•	 Veiligheid (mens)
•	 Leefbaarheid (milieu)
•	 Bereikbaarheid (meerwaarde)
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Parkeren
Na het afronden van de projecten uit de parkeeropgave in 2016, gaan we in 2017 door met het verbeteren 
van de parkeerdienstverlening. We blijven alert op ontwikkelingen, mogelijkheden en optimalisaties die 
kostenbesparend werken en/of positief zijn voor de parkeerbeleving. Precies zoals afgesproken tijdens het 
proces van de parkeeropgave en afgestemd met het parkeerpanel. We blijven binnen de kaders die zijn 
afgestemd met de raad. Waarbij we geleidelijk groeien naar een kostendekkende parkeerexploitatie in 2020. 

De Coöperatie Parkeer Service (CPS) ondersteunt ons bij het ontwikkelen en uitvoeren van het parkeerbeleid. 

p WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Openbare ruimte
In 2017 gaan we experimenteren met manieren om de beleving van bewoners over de openbare ruimte 
beter aan te laten sluiten bij inrichting en onderhoud van die openbare ruimte. En daarbij een balans te 
vinden tussen de beleving en wat vanuit technisch oogpunt noodzakelijk is. Dit vraagt om een andere 
manier van werken, een goed meerjarig integraal programma en goede data informatie om hierop te sturen.

Verkeer en vervoer
•	 We stimuleren het gebruik van de fiets
•	 We werken aan de veiligheid op schoolroutes en in schoolomgevingen 
•	 We blijven rekening houden met verzoeken vanuit de samenleving
•	 We borgen en verbeteren de bereikbaarheid en doorstroming op de invalswegen 

Parkeren
We gaan door met het verder digitaliseren van het parkeren (zoals bv. e-loket, elektronische kraskaart). 
Waarbij de parkeerbeleving positief blijft:
•	 Parkeergemak voor bewoner, bezoeker en ondernemer staat voorop
•	 Goed vindbare en beschikbare parkeerplaatsen nabij bestemming
•	 Goed functionerende parkeerapparatuur op straat en in parkeergarages
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De gemeente stimuleert het gebruik van de fiets door middel van het creëren van een goede infrastructuur,  
een ruim aanbod van stallingen en veilige fietsroutes. Foto: Harry de Wilde



p WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

Openbare ruimte
•	 Experimenteren met de wijze waarop we de openbare ruimte inrichten en beheren 
•	 De problematiek van wortelopdruk is tot nu toe incidenteel opgepakt en gericht op urgente gevallen. 

Vanaf 2017 maakt de wortelopdruk onderdeel uit van het reguliere onderhoudsprogramma. Daarnaast 
streven we naar voorkoming van wortelopdruk door hiervoor meer aandacht te vragen in de 
planvormingsfase van herontwikkeling van gebieden. 

•	 De ambities op het gebied van verkeer onderdeel laten uitmaken van het meerjarenprogramma openbare 
ruimte, zodat werkzaamheden waar mogelijk gecombineerd kunnen worden. Zowel inhoudelijk als 
financieel. En we een brede afweging kunnen maken in relatie met de andere ambities. 

Verkeer en vervoer
Voor 2017 staat de uitvoering van een aantal verkeersprojecten gepland: 
•	 Het verbreden van de Utrechtseweg tussen de Herman Jordanlaan en de Kromme Rijnlaan
•	 Het vervangen van verkeerslichten op kruispunt Jacob van Lenneplaan Schaerwijdelaan door een 

voorrangskruising ten behoeve van de doorstroming. 
•	 Het realiseren van een veilige alternatieve fietsroute voor het fietstracé van Spoorlaan Huis ter Heide, 

Amersfoortseweg, Prins Alexanderweg, Korte Bergweg. Om de huidige gevaarlijke oversteek op de 
Amersfoortseweg te voorkomen.

 
Daarnaast bestaat de ambitie om onderstaande verkeersprojecten uit te voeren, mits hiervoor financieel 
dekking wordt gevonden. Vanuit de provincie zijn er subsidiemogelijkheden voor een deel van het 
benodigde budget. 
•	 Het herinrichten van een 12-tal schoolomgevingen 
•	 Het herinrichten van de Bergweg om snelheid te verminderen
 
Parkeren
•	 Bekendheid geven aan E-loket en digitale bezoekersregeling
•	 Evaluatie van de proef achteraf betaald parkeren in samenspraak met het parkeerpanel. Mogelijke 

uitbreiding met klantbindingssysteem (spaarsysteem) voor ondernemers en de mogelijkheid om in 
garages op basis van kentekenherkenning in- en uit te rijden.
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•	 Parkeerverwijsbebording optimaliseren
•	 Het functioneren van de parkeerapparatuur op straat verbeteren
•	 Verouderde parkeergarageapparatuur vervangen

p KADER STELLENDE DOCUMENTEN EN ANDERE RELEVANTE STUKKEN

•	 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR 2001)
•	 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP);
•	 Verkeerscirculatieplan (VCP): verkeersplan voor de kernen Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide 

Noord;
•	 Openbaar vervoersbeleid van de provincie
•	 Afspraken met de regio inzake Regionaal Dynamisch Verkeersmanagement. (nog vast te stellen in 2016)
•	 Parkeerverordening 2017 (nog vast te stellen in 2016)
•	 Parkeerbelastingverordening 2017 (nog vast te stellen in 2016)
•	 Parkeernota (nog vast te stellen in 2016)
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p WAT GAAT DIT PROGRAMMA KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/baten/saldo per product 2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Parkeerbelasting L 0 0 0 0 0 0

B 2.724 2.563 2.581 2.581 2.581 2.581

S 2.724 2.563 2.581 2.581 2.581 2.581

Verkeer en wegen L 5.308 7.594 5.300 5.322 5.342 5.363

B 1.109 611 604 604 604 604

S -4.199 -6.983 -4.696 -4.718 -4.738 -4.759

Parkeren L 2.750 2.300 1.759 1.808 1.673 1.667

B 53 49 50 50 50 50

S -2.697 -2.251 -1.709 -1.758 -1.623 -1.617

Openbaar vervoer L 98 23 0 0 0 0

B 0 0 0 0 0 0

S -98 -23 0 0 0 0

Programma Verkeer en vervoer L 8.156 9.917 7.059 7.130 7.015 7.030

B 3.886 3.223 3.235 3.235 3.235 3.235

S -4.270 -6.694 -3.824 -3.895 -3.780 -3.795

Toelichting op de budgetten
De lasten van dit product dalen door de gewijzigde omslagrente (€ 500.000). Hier staat een even grote, maar 
tegengestelde mutatie bij het taakveld Treasury (programma 11) tegenover. De wijziging in de omslag van de 
rentekosten leidt daarmee gemeentebreed niet tot een voor- of nadeel; het is budgettair neutraal. De kosten 
van de RMN (gladheids- en onkruidbestrijding) zijn structureel lager (€ 60.000).
Daarnaast staan er in 2016 vier incidentele budgetten begroot: fiets- en voetgangerstunnel Den Dolder 
(€ 530.000), het saldo van de egalisatiereserve infra (€ 1.300.000), en incidenteel coalitiegeld impuls openbare 
ruimte (€ 175.000) en veilige schoolroutes (€ 50.000).
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Programma 3
Economie

Zeist ligt in de meest competitieve regio van Europa.1 Binnen die regio speelt Zeist een belangrijke rol, 
met ruim 60.000 inwoners, circa 5.600 bedrijfsvestigingen en rond de 35.000 banen. Een sterke lokale en 
regionale economie is belangrijk voor Zeist. Het vormt de basis voor goed presterende ondernemingen in 
en rond de gemeente, staat garant voor werkgelegenheid voor onze inwoners en het draagt in sterke mate 
bij aan het vasthouden en versterken van onze maatschappelijke, culturele en sociale voorzieningen, zoals 
sportverenigingen, aanbod van winkels en aanbod van zorg. 
Zeist ligt uitermate gunstig langs uitvalswegen, centraal in het land en naast het Utrecht Science Park, heeft 
goed opgeleide en betrokken inwoners en beschikt over in het oog springende (inter)nationale bedrijven en 
organisaties. Het is van belang dat Zeist die sterke economische functie in de regio Utrecht behoudt, en waar 
mogelijk versterkt.

p WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Sterk Zeister profiel in de economische regio
De regio Utrecht is volop in ontwikkeling en in verandering. De regionale ambitie voor de economie is 
‘groen, gezond en slim’. Willen we in de toekomst onze sterke economie behouden, dan kiezen we voor een 
heldere economische koers met een duidelijk profiel en met inzet van de sterke punten van Zeist. 
Samenwerking in de regio is op economisch gebied van belang. Een groot deel van de mensen woont, 
werkt, volgt onderwijs, recreëert in de regio en maakt er gebruik van de vele voorzieningen. Dat 
voorzieningenniveau in Zeist (op gebied van cultuur, detailhandel, horeca, toerisme etc.) willen we 
verder versterken en de levendigheid in Zeist stimuleren we. De leegstand van winkelpanden willen we 
verminderen. 

1 Bron: EU Regional Competitiveness Index, RCI 2013
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Met een sterk professioneel regionaal netwerk bieden we meer kansen voor Zeister ondernemers op nieuwe 
business én zijn we een interessante vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. 
Zeist onderscheidt zich met een sterke health- en zorgsector. De combinatie met de sterke zakelijke 
dienstverlening biedt volop mogelijkheden voor crossovers en innovatie. 
Het groene, culturele en recreatieve aanbod – denk aan onze monumenten, erfgoed en buitenplaatsen -  
vergroot de economische aantrekkingskracht van Zeist nog meer. Ondernemers laten zich in hun 
vestigingsbeleid daardoor steeds vaker leiden.

Verbeteren van de regionale winkelfunctie van het centrum
In het centrum moet de beleving meer centraal komen te staan om het voor winkelend publiek 
aantrekkelijker te maken en te houden (www.centrumzeistvernieuwt.nl). We creëren een compacter 
kernwinkelgebied en geven ruimte aan ondernemerschap en creativiteit van winkeliers, zodat er een divers 
en aantrekkelijk aanbod ontstaat. In U10-verband gaan we afspraken maken over het al dan niet toestaan van 
detailhandel op perifere locaties. 

Zeist is groen, gezond en gastvrij! 
Onze eigen inwoners moeten goed kunnen recreëren in de omgeving en meer mensen moeten Zeist weten 
te vinden als een toeristische plek om te verblijven. We benutten onze sterke troeven, zoals de aanwezigheid 
van groen, recreatie, cultuur en (inter)nationale organisaties van naam en faam.

p WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

•	 Om het Zeister profiel in de regio te versterken heeft de gemeente Zeist in 2016 in regionaal 
verband actief deelgenomen aan ruimtelijk-economische trajecten zoals de Ruimtelijk Economische 
Koers die in U10 verband is opgesteld, de brede Gebiedsverkenning Utrecht Oost in het kader van 
het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van de rijksoverheid én de 
Ontwikkelstrategie m.b.t. het Utrecht Science Park. 

•	 In de afgelopen jaren hebben overheden en partijen op en rondom het Utrecht Science Park (USP) de 
ambitie geformuleerd om in 2020 een internationaal toonaangevend vestigingsmilieu te bieden voor de 
cluster life sciences, duurzaamheid en gezondheid. In dat kader is in 2016 een ontwikkelstrategie opgesteld 
voor het USP en omgeving. Hierin staat een portfolio met locatieprofielen voor ontwikkellocaties op het 
USP zelf én potentiële satellietlocaties in de aangrenzende gemeenten. Het laat de meerwaarde voor de 
genoemde ambities zien van geselecteerde locaties in de regio. 
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http://www.centrumzeistvernieuwt.nl
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Zeist moet weer een bruisend en bloeiend centrum krijgen, waar ondernemers, bewoners en het winkelend 
publiek uit Zeist en omgeving zich thuis voelen. Foto: Harry de Wilde
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•	 Zeist heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk een actieve bijdrage geleverd aan dit proces en zich ingezet om 
potentiële satellietlocaties in Zeist voor het voetlicht te brengen. Daarnaast hebben wij ons bestuurlijk 
gecommitteerd aan de City Deal Health Hub en aan een regionale intentieovereenkomst om met partijen 
intensief samen te werken aan de vestiging van meer buitenlandse bedrijven in de regio Utrecht. 

•	 Met deze acties zetten we het Zeister profiel steviger neer in de economische regio. 
•	 Ook in 2017 gaan we hier sterk op inzetten. Uit de geformuleerde ambities vloeien concrete (vervolg)

activiteiten voort voor 2017. 
•	 We werken ook in 2017 samen met diverse regionale organisaties en in samenwerkingsverbanden, zoals de 

Q4 en U10-gemeenten, het Utrecht Science Park en Economic Board Utrecht. We leveren actief - bestuurlijk 
én ambtelijk - onze bijdrage aan de verdere uitwerking en uitvoering van de regionale ambities voor 
ruimtelijk-economische ontwikkeling (zie eerste punt). Wij signaleren kansen voor Zeist en spannen ons in 
om deze te verzilveren.

•	 We ondersteunen vanuit het Ondernemersplein actief het succes van ondernemers die in Zeist gevestigd 
zijn of in zich in Zeist willen vestigen. 

•	 In een coproductie faciliteren we ondernemerscollectieven om de kwaliteit van bedrijventerreinen en 
winkelcentra op peil te houden en zo nodig te versterken.

•	 In 2016 is het economisch DNA van Zeist in beeld gebracht. De economische sectoren met groeipotentie 
gaan we actief stimuleren met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en door het verder stimuleren van de 
netwerkvorming en kennisdeling in Zeist en de regio. 

•	 We versterken de regionale winkelfunctie:
–  We werken aan een vitaal en bruisend centrum. Daarvoor is het nodig dat we de klant in beeld krijgen. 

Wie komen er in Zeist winkelen? Wat kopen ze? Bij wie kopen ze? Om dit te bereiken willen we in samen-
werking met ondernemers en vastgoedeigenaren concrete invulling geven aan de retaildeal die we als 
gemeente Zeist hebben getekend in april 2016. Zo zijn we gestart met het aanbieden van gratis wifi in het 
centrum om bezoekers beter van dienst te zijn. Ook verzamelen we informatie over bezoekersaantallen 
en herkomst, en meten we de effecten hierop van bv. evenementen.

–  Daarnaast ontwikkelen we een leegstandsbeleid voor Zeist. Hierbij trekken we op in de regio U10 om zo 
te zorgen dat er geen detailhandelontwikkelingen plaatsvinden die ten koste gaan van de vitaliteit van 
het centrum en onze wijkwinkelcentra.

–  We bevorderen een logische opbouw van het centrum. De Inspirator Centrum zet zijn werk in het eerste 
deel van 2017 voort om te bevorderen dat de juiste ondernemers op de juiste plek zitten in het centrum. 

Begroting 2017
gemeente Zeist

PROGRAMMA’S

INHOUDSOPGAVE

BUDGETAUTORISATIE

VASTSTELLINGSBESLUIT

LEESWIJZER

2017 IN PERSPECTIEF

PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD

Begroting 2017 gemeente Zeist p Programma 3 Economie p pagina 48 van 105 



–  We streven naar een levendige en aantrekkelijke markt met een goed aanbod, in aanvulling op de win-
kels. Begin 2017 wordt het marktplein verbouwd (www.centrumzeistvernieuwt.nl), waarna de markt-
ondernemers een definitieve vaste plek op de markt kunnen krijgen. Met de marktcommissie willen we 
kijken op welke wijze we de Zeister markt verder kunnen ontwikkelen.

•	 Om Zeist op de kaart te zetten willen we de verschillende promotiekanalen beter benutten door meer 
samen te werken. Daarom werken we met onder andere het Platform Zeist Promotie, het RBT (Regionaal 
Bureau Tourisme) en centrummanagement aan het ontwikkelen van een citymarketing strategie voor Zeist. 
Om alle mooie evenementen, bezienswaardigheden, kwaliteiten van en in Zeist te laten zien aan onze 
eigen inwoners, ondernemers die zich hier willen vestigen en (zakelijke) bezoekers en toeristen die een 
leuk dagje uit zijn in Zeist.

•	 In samenwerking met EBU willen we de zogenoemde waardeketen in de life sciences verder uitwerken. 
Hiervoor willen we de aanwezige lokale en regionale bedrijven op dit terrein bij elkaar brengen en 
de samenwerking onderling versterken. Dit willen we onder meer doen door het organiseren van 
bijeenkomsten. Hiermee willen we Zeist op dit terrein nadrukkelijk verbinden aan de ontwikkelingen op 
het USP en internationaal neerzetten op gebied van de life sciences.

•	 Een belangrijke randvoorwaarde voor een aantrekkelijk en concurrerend vestigingsklimaat voor 
ondernemers zijn goede internetfaciliteiten. In 2016 hebben we de mogelijkheden onderzocht voor een 
snelle breedbandverbinding. Op basis van de uitkomsten hiervan kiezen we voor een route om de toegang 
tot breedband in Zeist voor iedereen mogelijk te maken.

•	 In samenwerking met onder meer de provincie, het Regionaal Bureau Toerisme (RBT), O-gen en het 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) gaan we het fiets- en wandelpadennetwerk in de Utrechtse 
Heuvelrug verder versterken. We creëren ook aansluiting bij de Toeristische Overstapplaatsen (TOP’s), zoals 
bij Slot Zeist. 

•	 Ook het (inter)nationaal toerisme geven we een impuls, samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme en 
het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug. De recreatieve mogelijkheden van het Park Vliegbasis Soesterberg 
worden verder ontwikkeld. Om de recreatie, toegankelijkheid en natuur te versterken op de Utrechtse 
Heuvelrug zoeken we intensiever de samenwerking binnen Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

p KADERSTELLENDE DOCUMENTEN EN ANDERE RELEVANTE STUKKEN

•	 Marktverordening
•	 Economische beleidsagenda + toelichting, gewijzigde versie
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p WAT GAAT DIT PROGRAMMA KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/baten/saldo per product 2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Economische ontwikkeling L 901 592 554 554 554 554

B 99 0 0 0 0 0

S -802 -592 -554 -554 -554 -554

Fysieke bedrijfsinfrastructuur L 0 33 0 0 0 0

B 0 0 0 0 0 0

S 0 -33 0 0 0 0

Bedrijfsloket en -regelingen L 104 120 105 104 104 104

B 111 117 105 105 120 120

S 7 -3 0 1 16 16

Economische promotie L 5 5 5 5 5 5

B 308 310 312 312 312 312

S 303 305 307 307 307 307

Programma Economie L 1.010 750 664 663 663 663

B 518 427 417 417 432 432

S -492 -323 -247 -246 -231 -231

Toelichting op de budgetten
De lasten van dit product dalen door de gewijzigde omslagrente (€ 10.000), wat speelt bij de Markt 
(taakveld Bedrijfsloket en –regelingen). Hier staat een even grote maar, tegengestelde mutatie bij het 
taakveld Treasury  (programma 11) tegenover. De wijziging in de omslag van de rentekosten leidt daarmee 
gemeentebreed niet tot een voor- of nadeel; het is budgettair neutraal.
De subsidie aan het Centrummanagement is structureel lager (€ 25.000). Dit wordt veroorzaakt, doordat de 
inkomsten reclamebelasting lager zijn. Deze inkomsten zijn verplicht opgenomen in programma 11.
In 2016 staat een incidenteel budget begroot voor het DNA van Zeist (€ 15.000) en het saldo van de 
egalisatiereserve milieuhinderlijke bedrijven bestemd voor Fornhese (€ 33.000).
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Programma 4
Onderwijs 

p INLEIDING

Met ruim 16.000 inwoners onder de 23 jaar vormen de jongeren ruim 25% van de Zeister bevolking. 
Onderwijs zorgt ervoor dat kinderen en jongeren mee kunnen doen in de samenleving. We willen dat 
iedereen in Zeist onderwijs op zijn of haar niveau kan volgen. Om de Nederlandse taal te leren, te leren hoe 
je kunt ondernemen, de middelbare school te volgen of om op jonge leeftijd al samen te spelen en te leren 
met leeftijdsgenoten.

Voor de jeugd is er een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn. Bij overgangen van bijvoorbeeld de 
basisschool naar de middelbare school of bij spannende momenten in het leven van kinderen (bijvoorbeeld 
een scheiding van ouders) is extra aandacht belangrijk. We willen dat elke jongere wordt begeleid in zijn of 
haar unieke pad naar een kansrijke deelname aan de samenleving.

p WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

1. Iedereen in Zeist kan onderwijs op zijn of haar niveau volgen
2. Als jeugdhulp nodig is, gebeurt dit zoveel mogelijk met en op school en altijd op maat
3. We investeren in doorgaande leer- en ontwikkellijnen voor de jeugd
4. Er is goede en voldoende huisvesting voor scholen en de scholen zijn voor iedereen (fysiek) bereikbaar

p WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

1. Iedereen in Zeist kan onderwijs op zijn of haar niveau volgen
Om te zorgen dat kinderen met dezelfde basis aan de basisschool beginnen, investeren we in extra 
peuteropvang waar alle peuters terecht kunnen. Er is goed basis- en middelbaar onderwijs voor iedereen. 
Daarnaast zijn er een Internationale Schakelklas voor de kinderen van de noodopvang en het AZC en 
taalklassen voor kinderen van nieuwe inwoners van Zeist die de Nederlandse taal nog niet kennen. Alle 
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inwoners van Zeist kunnen bij het Taalhuis terecht om de Nederlandse taal (beter) te leren spreken en 
schrijven en om hun reken- en digitale vaardigheden te verbeteren. 

We stimuleren ouders om hun kind te steunen bij het onderwijs. Door met en van elkaar te leren. Soms 
met tijdelijke hulp van het CJG. 

We willen dat ook jeugdigen goed bekend zijn met de mogelijkheden die er zijn in Zeist om 
vrijwilligerswerk te doen. Een maatschappelijke stage draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid 
van jongeren bij de wereld om hen heen en de bijdrage die ze daarin zelf kunnen hebben door het doen 
van vrijwilligerswerk. Daarom willen we samen met de scholen voor voortgezet onderwijs hierin blijven 
investeren, ondanks het wegvallen van de rijksbijdrage voor maatschappelijke stages.

2. Als er jeugdhulp nodig is, gebeurt dit zoveel mogelijk met en op school en altijd op maat.
Schoolbesturen moeten sinds de invoering van passend onderwijs zorgen dat er voor elk kind een 
passende plek in het onderwijs is. Als een kind extra ondersteuning of zorg nodig heeft, is het belangrijk 
dat school, ouders en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met elkaar samenwerken, zodat het kind 
snel en goed geholpen wordt. Dit is best een worsteling voor de scholen. Samen blijven we zoeken 
naar het juiste maatwerk. In 2016 is op vijf basisscholen een pilot over de samenhang tussen passend 
onderwijs en jeugdhulp gestart. Hierbij is opgehaald hoe de samenhang tussen passend onderwijs en 
jeugdhulp in de praktijk uitpakt: wat gaat goed in de samenwerking tussen scholen, CJG, leerplicht 
en schoolondersteuningsteam van het samenwerkingsverband? En wat zijn verbeterpunten? Veel 
resultaten bleken herkenbaar en scholen, samenwerkingsverband en CJG hebben aangegeven verder te 
willen verbeteren aan de hand van de resultaten en aanbevelingen. In 2017 willen we dit doen met alle 
basisscholen, en ook met het voortgezet onderwijs en de peuterspeelzalen en kinderopvang.

3. We investeren in doorgaande leer- en ontwikkellijnen voor de jeugd
Dit betekent dat er extra aandacht is bij overgangsmomenten van bijvoorbeeld de middelbare school 
naar een vervolgopleiding. Of bij spannende momenten in het leven van kinderen en jongeren, 
zoals een scheiding of andere gebeurtenissen die effect hebben op de jongere. Dit doen we door de 
samenwerking tussen bijvoorbeeld consultatiebureaus, school, leidsters van de peuterspeelzaal en het 
CJG verder te verbeteren. 
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Wij streven naar zo min mogelijk voortijdig schoolverlaters in het Voortgezet Onderwijs (VO) 
en in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). We zetten daarvoor meerdere instrumenten in: 
leerplichthandhaving, het jongerenloket, scholen worden gestimuleerd en ondersteund om scholieren 
in het voortgezet onderwijs en studenten in het MBO een stevige basis en loopbaanbegeleiding 
aan te bieden. Doel is om alle jongeren zo veel mogelijk kansen te bieden om deel te nemen aan de 
samenleving. Het behalen van een diploma is daarbij belangrijk, maar niet een absolute voorwaarde.

4.  Er is voldoende en goede huisvesting voor scholen en scholen zijn voor iedereen (fysiek) 
bereikbaar.
We investeren in de (tijdelijke) uitbreiding en vervangende huisvesting van verschillende scholen. 
In de U10 regio nemen we concrete stappen om het vervoer van leerlingen slimmer en efficiënter te 
organiseren. 

p KADERSTELLENDE DOCUMENTEN EN ANDERE RELEVANTE STUKKEN

Onderwijs algemeen
•	 Lokale Educatieve Agenda Zeist 2015-2018

Volwasseneneducatie
•	 Convenant Educatie Arbeidsmarktregio Utrecht Midden
•	 Regionaal Programma Educatie 2016 – 2017

Voor- en Vroegschoolse Educatie
•	 Uitvoeringsplan OKE 2011-2014 ‘Kinderen Kansen Bieden’ ( verlengd naar 2016)
•	 Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie Zeist

Aanpak Schooluitval
Brief Tweede Kamer over aanpak voortijdig schoolverlaten
•	 Om invulling te geven aan de aanpak voortijdig schoolverlaten hebben gemeenten en scholen in de 

RMC regio 19 (Utrecht en omgeving) in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
een regionale analyse en een regionaal plan opgesteld. Dit heet de Schoolwerktagenda. In 2017 geven 
wij uitvoering aan de wettelijke taken die zijn vertaald in het geactualiseerde Toelichtingsdocument 
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schoolwerktagenda. Ook begeleiden wij jongeren die ongeoorloofd van school verzuimen, door de inzet 
van leerplichtambtenaren conform de Leerplichtwet

Onderwijshuisvesting
•	 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Zeist 
•	 Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting 

p GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN/ VERBONDEN PARTIJEN

De gemeente heeft de verplichting tot het aanbieden van voldoende kwalitatief goed openbaar onderwijs. 
In de gemeente Zeist verzorgt de ‘Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland’ het openbaar 
basisonderwijs in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. 
De stichting bestaat sinds 2005 en omvat 24 scholen. Sinds 2012 gebruikt de stichting in haar communicatie 
de werknaam ‘WereldKidz’. 
De gemeenten hebben geen rechtstreeks financieel belang in de stichting. De stichting ontvangt van het 
Rijk rechtstreeks de vergoedingen voor het verzorgen van het onderwijs. Het college keurt wel de begroting 
en jaarrekening goed. 
In het geval de stichting failliet dreigt te gaan, is de gemeente verantwoordelijk voor het afwenden van een 
faillissement. Dit omdat de stichting in Zeist is gevestigd en vanwege de zorgplicht van de gemeente voor 
het openbaar onderwijs.

De ‘Stichting Openbare Scholengemeenschap Schoonoord’ verzorgt openbaar voorgezet onderwijs. Deze 
stichting is per 1 januari 2009 opgericht en biedt een volledig aanbod aan openbaar voortgezet onderwijs 
in de regio Zuidoost Utrecht. De stichting is ontstaan uit de verzelfstandiging van de gemeentelijke OSG 
Schoonoord, die tot 1 januari 2009 volledig onder het bevoegd gezag van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Zeist viel. OSG Schoonoord heeft vestigingen in de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug. 
Met de invoering van een raad van toezicht in 2011 is het toezicht van de gemeente(raad) beperkt tot het 
vormen van een oordeel over de begroting en jaarrekening. De gemeente heeft geen rechtstreeks financieel 
belang meer in de stichting. De rijksvergoedingen worden door de stichting zelf ontvangen en zij doet ook 
haar eigen uitgaven. 
In het geval de stichting failliet dreigt te gaan, is de gemeente verantwoordelijk voor het afwenden van een 
faillissement. Dit omdat de stichting in Zeist is gevestigd en vanwege de zorgplicht van de gemeente voor 
het openbaar onderwijs.
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p WAT GAAT DIT PROGRAMMA KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/baten/saldo per product 2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Onderwijshuisvesting L 6.606 6.878 2.937 3.154 2.889 2.858

B 250 2.329 211 211 211 211

S -6.356 -4.549 -2.726 -2.943 -2.678 -2.647

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken L 2.823 3.140 2.205 2.125 2.158 2.191

B 1.418 1.346 337 337 337 337

S -1.405 -1.794 -1.868 -1.788 -1.821 -1.854

Programma Onderwijs L 9.429 10.018 5.142 5.279 5.047 5.049

B 1.668 3.675 548 548 548 548

S -7.761 -6.343 -4.594 -4.731 -4.499 -4.501

Toelichting op de budgetten
De lasten van dit product dalen door de gewijzigde omslagrente (€ 3.350.000), wat speelt bij het taakveld 
Onderwijshuisvesting. Hier staat een even grote, maar tegengestelde mutatie bij het taakveld Treasury 
(programma 11) tegenover. De wijziging in de omslag van de rentekosten leidt daarmee gemeentebreed 
niet tot een voor- of nadeel; het is budgettair neutraal. Verder kent het taakveld Onderwijshuisvesting door 
zijn aard (onderhoud van en investering in onderwijshuisvesting) een wisselend karakter. Dit wisselende 
karakter wordt opgevangen via de bestemmingsreserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs (voor 
bestemmingsreserves zie programma 11.
In 2016 staat een eenmalige baat begroot voor de school Kerckebosch (€ 2.100.000).
Voor het Onderwijsachterstandenbeleid zijn rijksmiddelen toegekend t/m 2016 (€ 1.000.000). Deze middelen 
staan vanaf 2017 zowel aan de baten- als aan de lastenkant niet begroot.
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Programma 5
Sport, cultuur en recreatie

Met elkaar willen we een goede kwaliteit van leven, wonen, werken en uitgaan in Zeist. Sport, cultuur 
en recreatie zijn voor veel mensen hierin belangrijk. Daarom zetten we samen met de samenleving Zeist 
– letterlijk en figuurlijk - in beweging met sport. Daarnaast benutten we sport als middel voor andere 
beleidsprogramma’s, zoals het sociaal domein. 
In de vele gesprekken met het Zeister culturele netwerk over de vernieuwde cultuurvisie zijn nieuwe 
initiatieven, zoals festivals, ontstaan die in 2017 vorm krijgen. Als gemeente nemen we daarin vooral een 
verbindende, faciliterende en initiërende rol. 
Zeist is van oudsher een groene gemeente met veel recreatiemogelijkheden. Daar zijn we trots op en dat 
bevorderen we, ook in 2017.

p WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Sport (Uitvoeringsprogramma) 
•	 De mensen die al sporten, blijven dat doen. Mensen die nog niet sporten, worden enthousiast om dat wél 

te gaan doen. 
•	 We zetten sport in om doelen uit andere beleidsprogramma’s, zoals het sociaal domein, mede te 

realiseren.
•	 Onze buitensportaccommodaties komen op orde. 
•	 Het zwembad wordt meer een sport- én ontmoetingscentrum. Zowel de kwaliteit van de dienstverlening 

als de exploitatie zijn goed. 
•	 De organisatie van en rondom de sport wordt versterkt.
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Cultuur & recreatie
•	 Zeist gaat meer bruisen door nieuwe culturele initiatieven. 
•	 Het culturele aanbod gaat omhoog. 
•	 De culturele instellingen ontwikkelen een sterk ondernemerschap.
•	 We versterken de culturele diversiteit, toegankelijkheid en laagdrempeligheid van het culturele aanbod, 

onze podia, erfgoedinitiatieven, cultuureducatie en amateurkunstaanbod.
•	 In 2017 gaan we het toerisme en recreatie in de regio van Zeist verder ontwikkelen

Groen
•	 We houden de kwaliteit van ons kostbare bomenbestand op peil en voorkomen ontgroening van Zeist.
•	 We gaan in 2017 de kwaliteit en veiligheid van het groen vergroten. 
•	 In 2017 willen we zoveel mogelijk kansen benutten om bij ingrepen in de openbare ruimte het groen 

verder te versterken. 

p WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

Sport
•	 In 2014 lag het percentage ‘niet sporters’ in Zeist op ongeveer de helft. We stimuleren daarom initiatieven 

van sportaanbieders op dit gebied. Het vouchersysteem voor de inzet van buurtsportcoachuren wordt in 
2017 verder ontwikkeld en geïmplementeerd. 

•	 We stimuleren een ‘open’ sportklimaat. Zo zetten we sport in voor participatie, integratie, gezondheid en 
werkgelegenheid. Denk aan werkervaringsplaatsen bij sportaanbieders.  

•	 Voor een (sociaal) veilig sportklimaat bieden we de sportaanbieders handvatten aan, bijvoorbeeld het 
gebruik van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

•	 Het in 2016 ingezette traject voor één integraal masterplan buitensportaccommodaties wordt afgerond. 
Het nieuwe reserveringssysteem van sportaccommodaties wordt geïmplementeerd. 

•	 We optimaliseren het tariefsysteem. 
•	 We verbeteren het ondernemerschap in de organisatie en exploitatie van onze sportaccommodaties, 

waaronder zwembad Dijnselburg. In 2017 geven we invulling aan de publieke samenwerking rond de 
organisatie van sport. Het ontwikkeltraject voor zwembadpersoneel leidt tot een betere kwaliteit van de 
dienstverlening. 
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Cultuur & recreatie
•	 Ook in 2017 geven we ruimte voor nieuwe initiatieven zoals Stadsorganist, Stadsdichter, Podia-overleg, 

Erfgoed, Cultuureducatie en innovaties van Bibliotheek en KunstenHuis. Onder meer door flexibeler om 
te gaan met de financiële kaders. We kijken met een frisse blik naar de subsidies in 2017 en leggen nieuwe 
verbindingen met andere beleidsvelden (recreatie, toerisme, vrijetijdseconomie, zorg en welzijn).

•	 We gaan de onderlinge samenwerking versterken tussen (6-7) podia in Zeist, in de amateurkunst, door 
taken van de Federatie Amateur Podia Zeist (FAP) extra te faciliteren (workshops, studiedagen), en in de 
erfgoedsector (Het Geheugen van Zeist en overige erfgoedpartners). 

•	 Met workshops en masterclasses helpen we de culturele instellingen om onderling kennis en ervaring uit 
te wisselen. Daarnaast versterken we de samenwerking met het bedrijfsleven van Zeist en onderzoeken we 
de mogelijkheden voor cofinanciering door derden. 

•	 Onze eigen gemeentelijke rol als verbindende, faciliterende en versnellende partner in het netwerk met de 
culturele sector, ondernemers, initiatieven en samenleving werken we verder uit. 

•	 In 2017 gaan we kunst en cultuur voor iedereen in Zeist nog meer bereikbaar en beleefbaar maken. 
Dit door onder andere er voor te zorgen dat het culturele aanbod ook voor minder draagkrachtigen 
bereikbaar blijft en het aanbod van multiculturele activiteiten te verruimen. 

•	 Concrete projecten op gebied van cultuur: 
–  De openbare bibliotheek (IDEA) exploiteert in Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist diverse functies en taken in 

het brede spectrum van het cultureel aanbod. In 2017 verkennen we kansen voor een flexibelere inzet van 
onze middelen. KunstenHuis De Bilt Zeist exploiteert voor de gemeenten De Bilt en Zeist diverse culturele 
en educatieve taken. We onderzoeken de mogelijkheden voor een flexibelere inzet van onze middelen.
Masterplan beeldende kunst/kunstprojecten: als gemeente zetten we extra in op ons Beeldende Kunstbe-
leid. We versterken onze eigen rol in het profileren van Zeist en door het maken van cross-overs met ande-
re beleidsterreinen;

–  Monumentenzorg: met het versterken van de samenwerking (Geheugen van Zeist) en een hernieuwde 
visie op erfgoed vanuit de partners bevorderen we de bijdrage aan de verdere historische profilering van 
Zeist (Zeist op de kaart); 

–  Als eigenaar en ondersteuner (cultureel aanbod) werken we met de gebruikers, exploitant, culturele vleu-
gel en samenleving in een overgangsperiode nieuwe scenario’s uit voor de continuïteit in de exploitatie, 
het cultureel gebruik en de verhuur van Slot Zeist.  
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–  We vergroten het culturele gebruik van Slot Zeist onder meer door het aanbod verder te differentiëren en 
het Slot met haar bijzondere culturele en historische profiel nog meer open te stellen voor een groeiend 
en breed publiek. 

–  Mediabeleid: vanuit onze adviestaak (Concessie Commissariaat) en onderhoudsverplichtingen (Slotstad) 
verkennen we kansen tot versterking van de samenwerking met de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse 
Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. 

•	 In 2017 gaan we toerisme en recreatie in Zeist nog meer op de kaart zetten in de regio. Recreatie sluit sterk 
aan op de economische ontwikkelingen. Zie daarom ook programma 3 Economie. 

Groen
•	 We weten dat de helft van het gemeentelijk Zeister bomenbestand sterft tussen nu en 20 jaar. In 2017 

starten we op basis van het bomenbeheerplan (september raadsbesluit) gefaseerd met de vervanging van 
bomen in straten, lanen en parken.

•	 We vervolgen het in 2016 gestarte groot onderhoud aan de randen van onze groenstroken (bosschages). 
Dat maakt de aangrenzende paden veiliger. 

•	 In 2016 zijn de mogelijkheden verkend om de openbare ruimte te vergroenen. De nadruk ligt op de 
uitvalswegen van Zeist. In 2017 gaan we, waar mogelijk, deze mogelijkheden verzilveren.

p KADERSTELLENDE DOCUMENTEN EN ANDERE RELEVANTE STUKKEN

•	 Sport- en Beweegvisie Zeist 2015-2020
•	 Cultuurvisie 2016-2020, Zeist kans- en cultuurrijk
•	 Bomenbeheerplan (bij vaststelling begin september)

p GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

In maart 2014 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug Vallei en Kromme 
Rijn (UHVK) besloten om de gemeenschappelijke regeling op te heffen. Als tijdpad is afgesproken dat alle 
activiteiten van het recreatieschap (beheer, verplichtingen, eigendommen, erfpachten, huurcontracten) 
uiterlijk eind 2017 moeten zijn overgedragen of ontmanteld. 
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p WAT GAAT DIT PROGRAMMA KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/baten/saldo per product 2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Sportbeleid en -activering L 670 580 583 584 584 584

B 0 0 0 0 0 0

S -670 -580 -583 -584 -584 -584

Sportaccommodaties L 4.291 4.804 3.830 4.331 3.707 3.840

B 1.614 1.846 1.860 1.860 1.860 1.860

S -2.677 -2.958 -1.970 -2.471 -1.847 -1.980

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie L 1.886 1.871 1.866 1.866 1.866 1.866

B 20 0 0 0 0 0

S -1.866 -1.871 -1.866 -1.866 -1.866 -1.866

Musea L 40 40 40 40 0 0

B 0 0 0 0 0 0

S -40 -40 -40 -40 0 0

Cultureel erfgoed L 1.710 1.293 1.281 1.058 1.405 888

B 311 509 560 660 760 810

S -1.399 -784 -721 -398 -645 -78

Media L 1.545 1.569 1.573 1.567 1.567 1.567

B 0 0 0 0 0 0

S -1.545 -1.569 -1.573 -1.567 -1.567 -1.567

Openbaar groen en (openlucht) recreatie L 3.952 4.515 3.977 3.992 3.962 3.962

B 25 20 20 20 20 20

S -3.927 -4.495 -3.957 -3.972 -3.942 -3.942

Programma Sport, cultuur en recreatie L 14.094 14.672 13.150 13.438 13.091 12.707

B 1.970 2.375 2.440 2.540 2.640 2.690

S -12.124 -12.297 -10.710 -10.898 -10.451 -10.017
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Toelichting op de budgetten
De lasten van het taakveld Sportaccommodaties (incl. zwembad) en het taakveld Cultureel erfgoed 
(Slot Zeist) dalen met respectievelijk € 470.000 en € 190.000 door de gewijzigde omslagrente. Hier staat 
een even grote, maar tegengestelde mutatie bij het taakveld Treasury (programma 11) tegenover. De 
wijziging in de omslag van de rentekosten leidt daarmee gemeentebreed niet tot een voor- of nadeel; het 
is budgettair neutraal. Verder kennen beide taakvelden door hun aard (onderhoud van en investering in) 
een wisselend karakter. Dit wisselende karakter wordt opgevangen via de bestemmingsreserve onderhoud 
kapitaalgoederen (voor bestemmingsreserves zie programma 11.
Voor het Historisch Museum (taakveld Musea) staat t/m 2018 een subsidie van € 40.000 per jaar begroot.
In het taakveld Cultureel erfgoed is aan de batenkant de bij de Begroting 2016 verwerkte staffel in de 
inkomsten Slot Zeist zichtbaar.
In 2016 staat incidenteel in het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie het saldo van de 
egalisatiereserve speelvoorzieningen begroot (€ 375.000) en het restant budget 2015 (€ 150.000) dat bij de 
Jaarrekening 2015 met een bestemmingsvoorstel is meegenomen naar 2016.
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Programma 6
Sociaal domein 

Wat heeft de inwoner nodig om voldoende zelfredzaam te zijn en te kunnen participeren? Hoe kunnen we 
de inwoner ondersteunen? Hoe vinden we de inwoner die niet zelf om hulp vraagt of zijn of haar problemen 
onderkent? Dit zijn de zaken waar het om draait. We willen de inwoner zoveel mogelijk ondersteunen met 
laagdrempelige, algemene voorzieningen, zodat de inwoner in staat is zelf zijn problemen op te lossen. Als 
deze voorzieningen niet passend zijn, durven wij, ten opzichte van voorgaande jaren, meer onconventionele 
oplossingen aan te dragen. Dit noemen we maatwerk.

Daarnaast investeren we in het signaleren. Ook de inwoners die niet zelf om hulp vragen, maar dit eigenlijk 
wel nodig hebben, zoeken we op. Dit doen we door te investeren in de wijkteams, Sociale Teams, BOA’s, en 
in ons netwerk zoals huisartsen, scholen, verenigingen, kerken. Het moet weer in ons DNA worden verankerd 
dat we zorgen voor een ander, dat we signaleren dat het met een persoon/familie in onze buurt of netwerk 
niet goed gaat en dat we hierover in gesprek durven te gaan.

p WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

De nieuwe zorg is veelomvattend. Om deze reden willen u meenemen in de belangrijkste speerpunten voor 
2017:
1. Nog meer meedenken vanuit de inwoner
2. Professionele hulp is altijd op maat 
3. Verlichting van administratieve lasten bij professionele hulporganisaties 
4. Nieuwe verbindingen tussen zorg en maatschappelijke en private sector 
5. Langer zelfstandig thuis wonen 
6. Inwoner met een vraag of initiatief weet waar hij terecht kan 
7. Een goede basisinfrastructuur van voorzieningen, signalering en ontmoeting in de wijk 
8. Meer participatie 
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p WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

1. Nog meer meedenken vanuit de inwoner
De inwoner staat centraal. Zijn/haar idee of probleem is het vertrekpunt en niet de regels. Wij tonen lef 
door met echte oplossingen te komen door wellicht af te wijken van reguliere oplossingen. Door tijdig 
het juiste te doen voorkomen we dure professionele zorg. Dit geldt voor jong en oud. Daarnaast vragen 
wij aan professionals om hetzelfde te doen. Niet meer denken in hokjes, maar de ideeën en problemen 
als geheel benaderen.

Het op tijd signaleren van problemen krijgt prioriteit. Hoe vinden we de inwoner die problemen heeft, 
maar zich niet meldt? We investeren in ons netwerk. Het zou normaal moeten zijn dat als je je zorgen 
over iemand maakt, je hierover in gesprek kunt gaan met allereerst de inwoner zelf.
Signaleren doen we met zijn allen: buurtbewoners, maar ook Sociaal Team, CJG, scholen, huisartsen, 
verenigingen, BOA’s, wijkteams, politie, woningbouwverenigingen et cetera.

2. Professionele hulp is altijd op maat
We ondersteunen de inwoner om zijn eigen weg te vinden; daar waar dat niet lukt, zorgen we voor hulp 
op maat. We willen maatwerk kunnen en durven bieden, ook al is de oplossing wellicht onconventioneel. 
We bieden kortdurende trajecten aan vanuit het Sociaal Team en het CJG. We willen de inwoner direct 
ondersteunen bij het oplossen van zijn hulpvraag, zonder dat deze in de onnodige bureaucratie belandt. 
Daar waar dit niet voldoende is, wordt er een indicatie afgegeven voor professionele zorg.

We investeren in een nieuwe manier van samenwerken met gecontracteerde aanbieders waarbij de 
resultaten voorop staan. Samen zijn we verantwoordelijk voor de inwoner. Ook de gecontracteerde 
aanbieders denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen en gaan voor het bieden van 
maatwerk. 

3. Verlichting van administratieve lasten bij professionele hulporganisaties 
We verkennen in 2016 het arrangement ‘gericht financieren’. Hiermee hopen we de kwaliteit van de 
zorg te verbeteren en de administratieve lasten bij de gemeente en de zorgaanbieders te verminderen. 
We geven de gecontracteerde zorgaanbieders het vertrouwen dat zij het juiste doen voor de inwoner, 
zonder dat we inzoomen op regels en controle.
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4. Nieuwe verbindingen tussen zorg, maatschappelijke en private sector
We investeren in samenwerking met onder meer vrijwilligersorganisaties, maatjesprojecten, sociale 
dienst en het bedrijfsleven. Zo helpen we inwoners met goede ideeën voor andere inwoners, de 
straat, wijk of Zeist als geheel om dit te realiseren en leiden we inwoners die dit nodig hebben toe naar 
laagdrempelige ondersteuning. Maar ook helpt dit bij eerdere activering of toeleiding naar arbeid/ 
vrijwilligerswerk of zinvolle dagbesteding.

 
5. Langer zelfstandig thuis wonen

Door de ontwikkelingen in de zorg moeten inwoners langer zelfstandig thuis wonen. Naast het ‘moeten’ 
is langer thuis wonen ook vaak een wens van inwoners zelf. 
We stimuleren dat het in de buurten en wijken prettig samenleven is. We nemen als gemeente een 
aanjagende functie op ons om particuliere initiatieven, woningcorporaties en andere betrokken partijen 
maatwerk voor inwoners te laten leveren. Denk aan mogelijkheden voor het delen van woonruimte 
met begeleiding, tijdelijk op kamers kunnen wonen, voorzieningen voor net gescheiden ouders, et 
cetera. We zullen bewoners die uit een instelling of beschermd wonen-voorziening terug naar de 
wijk verhuizen, goed ondersteunen. Dit doen we door afspraken te maken met zorginstellingen en 
woningbouwcoöperaties. De proeftuin GGZ is hier een voorbeeld van. Daar waar zelfstandig wonen (met 
of zonder maatwerkondersteuning) niet meer lukt, zijn er voldoende mogelijkheden voor de inwoner om 
te gaan wonen in een instelling naar keuze.

6. Inwoner met vraag of initiatief weet waar hij terecht kan
We investeren in het contact met inwoners. Niet alleen de inwoners met een hulpvraag hebben onze 
aandacht. We willen juist inwoners met ideeën en initiatieven stimuleren om hun wijk of het contact met 
elkaar te verbeteren. We helpen deze inwoners door mee te denken, door verbindingen te leggen met 
het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of onderwijs. We gaan actief met inwoners in gesprek 
door gewoon aan te bellen en het gesprek te voeren, het organiseren van werkgroepen, het bouwen van 
een netwerk van betrokken inwoners om (mee)denkkracht te organiseren. Het denken in mogelijkheden 
is het credo! Onze medewerkers worden hierop getraind.
Mocht een inwoner een hulpvraag hebben, dan maakt het niet uit waar hij/of zij deze hulpvraag stelt. De 
sociale dienst/Sociaal Team/CJG/wijkteam en de netwerkpartners (politie, woningcorporaties et cetera) 
zullen de vraag, wanneer dit nodig is, toeleiden naar de juiste persoon en waken voor het ‘kastje naar de 
muur’. En we gaan werken aan het beter zichtbaar/herkenbaar maken van de Sociale Teams.
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7. Een goede basisinfrastructuur van voorzieningen, signalering en ontmoeting in de wijk
We stimuleren contact tussen inwoners. Dit doen we door aan te sluiten bij de ideeën van inwoners, zoals we 
bijvoorbeeld hebben gedaan met de Z-battle2. Maar dit doen we ook in het klein: door mee te denken met 
inwoners met een idee voor hun wijk of ontmoeting. Daarnaast faciliteren we ontmoetingsplekken. Onze 
wijkservicepunten vervullen hierin een spilfunctie. Zij vormen een laagdrempelige ontmoetingsplek voor 
en door wijkbewoners en professionals. Het ontmoeten vergroot het sociaal netwerk en daarmee informeel 
vangnet van mensen. 
Ook organiseren we nieuwe zorgvormen, zoals dagbesteding bij de inlooppunten, in plaats van 
dagbesteding bij een specialistische zorgaanbieder. Of juist andersom: inlooppunten bij professionele 
aanbieders, zodat inwoners op een laagdrempelige manier, zonder de eigen bijdrage-systematiek van 
de individuele maatwerkvoorziening, toch professionals zien. De professional kan dan aan de bel trekken 
wanneer meer of andere zorg nodig is, of wanneer het juist minder kan.
 Naast de basisinfrastructuur van voorzieningen kijken we ook per wijk wat er extra nodig is om te kunnen 
meedoen. Denk aan preventie van bijvoorbeeld schulden of een taalachterstand, bij zowel jongeren als 
ouderen.

8. Meer participatie
We willen meer mensen uit de bijstand/WW laten participeren, hun inkomenspositie verbeteren of aan het 
werk hebben. 
•	 We vergroten de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. We willen maximaal 200 geregistreerde 

werkzoekende jongeren in Zeist (in 2015 waren dit er 222). Via preventieve maatregelen, zoals voorlichting 
op scholen, stimuleren we dit, samen met de scholen, het Regionaal Meldpunt Coördinatiepunten (RMC) 
en het jongerenteam van Actie Talent van de sociale dienst. Ook willen we jobhunters inzetten voor 
jongeren die de school hebben verlaten en minder dan 16 uur betaald arbeid verrichten.

•	 Als werkgever bieden wij 50 jongeren in Zeist een stageplaats en 10-15 jongeren een (leerwerk)baan, 
werkervaringsplaats of een tijdelijke opdracht. We zetten ons extra in voor jongeren met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in samenwerking met de sociale dienst. 

•	 De sociale dienst zet het veranderprogramma ‘Van bolwerk naar netwerk’ voort: gebiedsgericht werken, 
uitgaan van de vraag wat iemand nodig heeft om te kunnen werken en participeren, aansluiten op lokaal 
netwerk, versnelde processen / minder bureaucratie.

2 Z-battle ; wedstrijd voor inwoners ; het beste idee voor Zeist (niet alleen op zorg gericht)
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We kijken wat inwoners nodig hebben en hoe we ze kunnen ondersteunen, zodat ze voldoende zelfredzaam 
zijn en kunnen participeren.



•	 Met aansprekende initiatieven gaan we werkgevers overhalen meer mensen met een arbeidshandicap in 
dienst te nemen. Voorbeelden zijn de ‘All Inclusive Challenge’ en ‘Alleen Talent Telt’.

•	 De sociale dienst geeft, samen met de lokale partners, extra aandacht aan inburgering, participatie en 
werk van statushouders.

•	 De sociale dienst (RDWI) en de Vrijwilligerscentrale Zeist gaan nog meer samenwerken. De mogelijkheden 
van vrijwilligerswerk als (nieuwe) opstap naar regulier werk willen we optimaal benutten. 

•	 Met een laagdrempelige en preventieve aanpak in samenwerking met alle partners rondom 
schuldhulpverlening kunnen we vroegtijdig financiële problemen signaleren. Hierbij zetten we zowel 
professionals als vrijwilligers in. Armoede moet geen belemmering vormen voor mensen om mee te doen 
in de samenleving en om aan het werk te gaan.

p KADERSTELLENDE DOCUMENTEN EN ANDERE RELEVANTE STUKKEN

•	 Meerjarenbeleidskader Sociaal en Economische Participatie. Uitvoeringsarrangement Participatie en 
Inkomen 2015 

•	 document Van bolwerk naar netwerk
•	 KADERNOTA RSD 2017 – 2020
•	 Begroting RSD 2017
•	 Brief Tweede Kamer over aanpak jeugdwerkloosheid
•	 Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Utrecht Midden
•	 Cv Nieuwe manieren om in gesprek te zijn met onze inwoners over het sociaal domein

Volwasseneneducatie
•	 Convenant Educatie Arbeidsmarktregio Utrecht Midden
•	 Regionaal Programma Educatie 2016 – 2017

p VERBONDEN PARTIJEN

Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI)
De RDWI (ook wel sociale dienst) heeft als doel het zo bedrijfsmatig mogelijk (doen) uitvoeren van de taken 
van de deelnemende gemeentebesturen in het kader van de Participatiewet als het gaat om begeleiding 
naar werk en inkomensondersteuning (incidenteel en periodiek) en aanvullende regelingen, zoals het 
minimabeleid. De RDWI richt zich daarbij op een efficiënte bedrijfsvoering en vanaf 2017 nog nadrukkelijker 
op een klantgerichte en effectieve dienstverlening in samenhang met de andere partners in het sociaal 
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domein. Doel is om mensen optimaal te laten participeren met als hoogste doel betaald werk. Dit vanuit 
hun ‘van bolwerk naar netwerk’-visie. Daarnaast is deze gemeenschappelijke regeling verantwoordelijk voor 
de uitvoering en afbouw van de oude Wet Sociale Werkvoorziening en de daarmee verband houdende 
voorschriften en regelingen.
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) is onderdeel van de RDWI. De RSD biedt een 
vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en 
Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien.

Biga Groep
Biga Groep is een sociaal werkbedrijf dat circa 500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt passend 
werk biedt, op locatie bij werkgevers in de regio of in de eigen onderneming. Een deel van deze werknemers 
zijn mensen met een oude indicatie sociale werkvoorziening. Vanaf de invoering van de Participatiewet in 
2015 is de toegang tot de sociale werkvoorziening gesloten. Sinds die tijd richt Biga zich als werkgever van 
een social enterprise dan ook op de grotere groep van mensen met een arbeidshandicap. Dit zijn mensen die 
voorheen in de Wajong zaten of nieuw instromen in de Participatiewet. Ook is Biga een van de aanbieders 
van dagbesteding in de regio. Sinds 2016 zijn de aandelen van Biga in handen van de regiogemeenten, die 
ook samenwerken in de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI). Deze beslissing is enerzijds genomen 
om het dreigende tekort op de rijksmiddelen voor de lonen van de Wsw-medewerkers terug te dringen en 
anderzijds om samen met de RDWI te komen tot een ontwikkelagenda om zoveel mogelijk mensen met een 
arbeidshandicap naar werk te begeleiden. In 2017 krijgt deze samenwerking verder vorm. 

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

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

Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU)
De transformatie in het sociaal domein vraagt om nieuwe aansluitingen, werkafspraken en focus. Dat geldt 
ook voor de GGDrU. Deze partij wordt ook besproken in het programma Volksgezondheid en milieu.

p WAT GAAT DIT PROGRAMMA KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/baten/saldo per product 2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Samenkracht en burgerparticipatie L 7.655 4.553 4.439 4.445 4.461 4.482

B 80 26 26 26 26 26

S -7.575 -4.527 -4.413 -4.419 -4.435 -4.456

Wijkteams L 3.955 5.408 3.948 3.948 3.948 3.948

B 62 13 13 13 13 13

S -3.893 -5.395 -3.935 -3.935 -3.935 -3.935

Inkomensregelingen L 23.798 24.069 24.446 23.778 23.786 23.790

B 16.065 15.913 16.024 16.024 16.024 16.024

S -7.733 -8.156 -8.422 -7.754 -7.762 -7.766

Begeleide participatie L 5.311 4.915 4.544 4.200 3.941 3.672

B 20 0 0 0 0 0

S -5.291 -4.915 -4.544 -4.200 -3.941 -3.672

Arbeidsparticipatie L 2.666 2.342 1.820 1.942 2.029 2.091

B 39 29 9 9 9 9

S -2.627 -2.313 -1.811 -1.933 -2.020 -2.082
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Maatwerkvoorzieningen (WMO) L 989 1.099 991 991 991 991

B 4 0 0 0 0 0

S -985 -1.099 -991 -991 -991 -991

Maatwerkdienstverlening 18+ L 7.283 12.276 11.374 10.825 10.749 10.704

B 1.090 1.706 1.716 1.716 1.716 1.716

S -6.193 -10.570 -9.658 -9.109 -9.033 -8.988

Maatwerkdienstverlening 18- L 7.623 10.408 8.283 8.418 8.418 8.420

B 2.045 128 0 0 0 0

S -5.578 -10.280 -8.283 -8.418 -8.418 -8.420

Geëscaleerde zorg 18+ L 0 0 0 0 0 0

B 762 0 0 0 0 0

S 762 0 0 0 0 0

Geëscaleerde zorg 18- L 9.586 5.308 7.284 7.284 7.284 7.284

B 0 0 0 0 0 0

S -9.586 -5.308 -7.284 -7.284 -7.284 -7.284

Programma Sociaal domein L 68.866 70.378 67.129 65.831 65.607 65.382

B 20.167 17.815 17.788 17.788 17.788 17.788

S -48.699 -52.563 -49.341 -48.043 -47.819 -47.594

Toelichting op de budgetten
De integratie-uitkering Sociaal Domein is in 2017 aanzienlijk lager en dat werkt direct door in de budgetten: 

Jeugdhulp € 946.000, WMO begeleiding € 157.000 en Participatie -/- € 23.000.Vanaf 2017 is het ‘CJG-budget’ 

gesplitst over dit programma en de jeugdgezondheidszorg in programma 7 Volksgezondheid en milieu  

(€ 750.000). 

Als gevolg van de maatregelen bij de RDWI ‘van Bolwerk naar Netwerk’ nemen de apparaatskosten daar af met € 

115.000.

De huishoudelijke hulp toelage (HHT) was een incidentele regeling voor 2015 en 2016. Het budget HHT voor 2016 

(€ 430.000) is in 2017 niet meer beschikbaar.

In 2016 is het revolving fund voor participatie begroot als project ‘Werk voor Zeist’ (€ 612.000). Hiertegenover staat 

een onttrekking uit het RIOZ voor hetzelfde bedrag in programma 11. In 2017 zijn het budget en de onttrekking 

nog niet begroot.

Gebaseerd op de meicirculaire 2013 is het budget voor WMO-vervoersmiddelen in 2017 € 88.000 lager dan in 2016.
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Programma 7
Volksgezondheid en milieu

p INLEIDING

Volksgezondheid
De laatste jaren is er weer veel interesse onder Nederlanders in het hebben en behouden van een 
gezond leven. Gezond koken is hip en hardlopen is ‘in’. Echter niet iedereen heeft dezelfde middelen 
en mogelijkheden om de eigen gezondheid te verbeteren. Daarnaast hangt het hebben van een goede 
gezondheid samen met allerlei andere factoren. Woon je in een groene omgeving? Ben je bekend met welk 
voedsel gezond is? Heb je een chronische ziekte of heb je genoeg sociale contacten om samen van het 
leven te genieten? Het zijn allemaal elementen die maken dat mensen zich wel of niet gezond voelen. Als 
gemeente is het nodig om vanuit een brede blik, aandacht te hebben voor de kansen van inwoners, om in 
Zeist gezond te leven in een gezonde leefomgeving.

Milieu
Zeist heeft veel milieukwaliteit om trots op te zijn. Iedereen wil in een prettige omgeving wonen, werken 
en verblijven. Milieu is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen met inwoners, ondernemers 
en vertegenwoordigers van groene groepen is een gezamenlijk perspectief ontwikkeld om in Zeist een 
beweging te maken naar een klimaatneutraal Zeist in 2030, een circulaire economie, een groen dooraderd 
Zeist en een goede kwaliteit van de leefomgeving. Dit perspectief is in dromen en kansen weergegeven in 
de Brede Milieuvisie. De ambities richten zich op bovenwettelijke taken.
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p WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Volksgezondheid
•	 Positieve aandacht voor gezond leven in Zeist met als doel gezonde inwoners, in gezonde wijken
•	 Meer kansen voor kwetsbare inwoners om in Zeist gezond op te groeien en te leven
•	 Een laagdrempelige en integrale jeugdgezondheidszorg voor kinderen 0- 18 jaar en hun ouders. Waarbij 

de jeugdgezondheidszorg nauw samenwerkt met het Sociaal Team en de scholen. 
•	 Afname van het alcoholgebruik onder jongeren jonger dan 18 jaar

Milieu
•	 Inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente werken dagelijks aan een beter milieu en een betere 

leefomgeving in Zeist. 
•	 In 2016 is, samen met betrokkenen uit de samenleving, de Brede Milieuvisie (BMV) vastgesteld. 

(besluitvorming milieuvisie 4 oktober 2016 in de raad). Hiermee kiest Zeist voor een forse milieuambitie. 
Om dit te bereiken is ieders bijdrage nodig. De tijd dat milieu alleen iets was van de overheid is voorbij. 
Gelukkig zijn inmiddels veel maatschappelijke initiatieven ontstaan rond dit thema. Zoals de Kringloop, het 
Repaircafé, de energiecollectieven in de buurten en het Platform Stadslandbouw. We zetten deze kanteling 
in Zeist graag door. Want we voelen de urgentie om nú met elkaar in beweging te komen: we willen graag 
een fijne en goede leefomgeving nalaten aan de generaties na ons.

•	 Veel mensen begrijpen de uitdaging waar we voor staan om meer milieubewust en duurzaam te handelen, 
maar begrijpelijkerwijs zijn velen ook terughoudend in het daadwerkelijk zelf veranderen van hun gedrag. 
In Zeist willen we dit dilemma graag zoveel mogelijk wegnemen. Door kansen en mogelijkheden neer 
te zetten, goede voorbeelden te laten zien en praktische zaken te regelen die mensen helpen om hun 
verantwoordelijkheid te kunnen pakken voor een betere leefomgeving in Zeist.

•	 Op weg naar een klimaatneutraal Zeist in 2030
•	 De Brede Milieuvisie (BMV) zet in op vier pijlers: ‘Klimaat en energie’, ‘Circulaire economie’, ‘Levend netwerk 

van natuur, landschap en cultuurhistorie’ en ‘Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven’. Met als 
doelstelling om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Bij het opstellen van de visie is al gekeken 
naar concrete acties om in 2017 een start mee te maken. De keuze van acties maken we samen met 
partijen in de samenleving. Tegelijkertijd dagen we iedereen uit om met nieuwe ideeën en initiatieven te 
komen. Enkele voorbeelden zijn: Lokaal opwekken van duurzame energie (bijv. door energie-coöperatie) 
en inventariseren van mogelijkheden windenergie; gratis parkeren voor deelauto’s (of anderszins 
stimuleren deelauto’s); inzetten op afvalpreventie (bijv. project Afvalvrije school).
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p WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

Volksgezondheid 
•	 Uitvoering geven aan het in 2016 nieuw ontwikkelde integraal gezondheidsbeleid. Vanuit een positieve en 

brede blik bevorderen we wijkgericht gezondheid in Zeist. We leggen daarbij de nadruk op preventie en 
samenwerking tussen partijen.

•	 We hebben per 2015 vanuit het Rijk extra middelen ontvangen via de decentralisatie-uitkering Gezond 
in de Stad (GIDS) om achterstanden in gezondheid integraal aan te pakken. In 2017 continueren we de 
uitvoering van de in 2016 gestarte projecten. Dit betreft een aanpak van eenzaamheid in Zeist- West en de 
uitvoering van diverse projecten in de wijk Vollenhove rondom bewegen en gezond leven door kinderen 
en ouders uit die wijk. Zo wordt er bijvoorbeeld extra aandacht gegeven aan voorlichting over gezondheid 
en kunnen kinderen meedoen aan de nationale buitenspeeldag.

•	 Het CJG, de jeugdgezondheidszorg en scholen gaan met elkaar casussen bespreken om de samenwerking 
te verbeteren. Hieruit kan voortkomen dat er een ‘Rots en Watertraining’ wordt aangeboden voor kinderen 
met weerbaarheidsproblemen. 

•	 We blijven in samenwerking met de GGD voorlichting bieden aan jongeren op middelbare scholen. We 
faciliteren ouders om het gesprek met elkaar aan te gaan over het alcoholgebruik van hun kinderen, 
bijvoorbeeld in combinatie met een theatervoorstelling. 

Milieu
•	 Betere afvalscheiding 

De ambities voor afvalscheiding zijn in 2016 flink aangescherpt. We experimenteren met een pilot voor 
omgekeerd inzamelen. Verder komen er meer (ondergrondse) containers voor PMD en glas en papier en 
een aparte route voor snoeiafval. Om het afvalbeleid te ondersteunen worden de gedragscampagnes 
voortgezet over zwerfafval in wijken, bij sportkantines, scholen en winkelcentra. 

•	 Natuur en duurzaamheidscommunicatie
We gaan door met het versterken van bewonersinitiatieven in relatie tot stadslandbouw/groenparticipatie. 
De pilot om natuureducatie en bewegen in te zetten ten behoeve van het programma ‘De gezonde Wijk’, 
krijgt een vervolg via het project ‘Groen doet Goed’. Dit is een samenwerkingsverband tussen Utrechtse 
gemeenten en alle terrein beherende organisaties in Utrecht. Financieel mogelijk gemaakt door de 
Provincie Utrecht. Samen zorgen we ervoor dat kinderen tussen vier en twaalf jaar in de grote steden de 
natuur binnen en buiten de stad vaker gaan beleven. Zeist doet aan dit programma mee.
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•	 De Boswerf breidt haar platformfunctie voor duurzaamheidsactiviteiten verder uit; vooral door 
samenwerking met en ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven op de locatie.  

•	 Asbestverwijdering
Vanaf 2024 geldt een verbod op asbest op daken. Mede als gevolg daarvan ontvangen we steeds meer 
sloopmeldingen voor asbest. Naar verwachting zet die trend zich ook door in 2017. Het meldingssysteem 
draagt bij aan milieuverantwoord verwijderen van asbest. De handhaving richt zich specifiek op het 
verantwoord verwijderen van asbest. 

•	 Bodem
Als onderdeel van de ontwikkeling van de grootschalige woningbouwlocatie aan de Noordrand van 
Austerlitz voeren we een archeologische opgraving (vanwege Franse Kamp) en een bodemsanering uit. 

•	 Riolering en rioolheffing
In het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) is vastgelegd hoe de gemeente invulling 
geeft aan haar nieuwe, verbrede zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Inclusief een 
financiële onderbouwing voor het riooltarief. We anticiperen op de verwachte klimaatverandering. Door 
middel van onderzoek brengen we de consequenties in beeld voor ons rioolstelsel en voor de inrichting 
van de openbare ruimte.

•	 Gemeentelijke begraafplaats Zeist
In 2015 en 2016 is een toekomstvisie voor de begraafplaats gemaakt die in 2016 is vastgesteld door de 
raad. Op basis van deze visie werken we een businesscase uit voor het realiseren en exploiteren van een 
crematorium, natuurbegraven en een opbaargelegenheid. Hierin zal ook aandacht zijn voor wensen 
van de islamitische en hindoestaanse gemeenschappen. Uitgangspunt is een kostenneutrale exploitatie 
van de begraafplaats, zoals vastgesteld in het coalitieakkoord. De uitkomsten worden aan de raad ter 
besluitvorming voorgelegd. In 2017 kan met de uitvoering van de besluiten worden gestart. 

Begroting 2017
gemeente Zeist

PROGRAMMA’S

INHOUDSOPGAVE

BUDGETAUTORISATIE

VASTSTELLINGSBESLUIT

LEESWIJZER

2017 IN PERSPECTIEF

PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD

Begroting 2017 gemeente Zeist p Programma 7 Volksgezondheid en milieu p pagina 76 van 105 



Begroting 2017
gemeente Zeist

PROGRAMMA’S

INHOUDSOPGAVE

BUDGETAUTORISATIE

VASTSTELLINGSBESLUIT

LEESWIJZER

2017 IN PERSPECTIEF

PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD

Begroting 2017 gemeente Zeist p Programma 7 Volksgezondheid en milieu p pagina 77 van 105 

Kapotte spullen die nog prima te repareren zijn, kan men meenemen naar het Repair Café Zeist. Samen met  
de aanwezige, vrijwillige deskundigen kan men kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed  
etc. repareren. De Repair Cafés zijn gratis toegankelijk.



p KADER STELLENDE DOCUMENTEN EN ANDERE RELEVANTE STUKKEN

Volksgezondheid
•	 Collegevoorstel ‘Aanpak gezondheidsachterstanden Zeist’ (15cv.00433) inclusief bijlagen
•	 Nieuw gezondheidsbeleid (nog in voorbereiding)

p GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

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

p WAT GAAT DIT PROGRAMMA KOSTEN?

Toelichting op de budgetten
De lasten van dit product dalen door de gewijzigde omslagrente (€ 225.000), wat speelt bij de 
taakvelden Riolering en Begraafplaatsen. Hier staat een even grote, maar tegengestelde mutatie bij 
het taakveld Treasury (programma 11) tegenover. De wijziging in de omslag van de rentekosten leidt 
daarmee gemeentebreed niet tot een voor- of nadeel; het is budgettair neutraal. Verder kent het 
taakveld Begraafplaatsen door de aard (onderhoud van en investering in) een wisselend karakter. Dit 
wisselende karakter wordt opgevangen via de bestemmingsreserve Onderhoud kapitaalgoederen (voor 
bestemmingsreserves zie programma 11.
Voor de producten Riolering, Afval en Begraafplaatsen geldt dat baten gelijk zijn aan lasten, omdat wordt 
gewerkt met 100% kostendekkende tarieven. Echter, in bovenstaande tabel zijn voor deze taakvelden 
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hogere baten opgenomen dan lasten. Dit heeft te maken met de overheadkosten die niet in dit programma 
landen (lastenkant), maar in programma 11, maar wel zijn meegenomen in de tariefberekening (batenkant).
Tot en met 2016 zijn de middelen Jeugdgezondheidszorg ondergebracht in programma 6 Sociaal domein  
(€ 750.000).
In 2016 staat incidenteel in het taakveld Milieubeheer het saldo van de egalisatiereserve bodemsanering 
begroot (€ 550.000).

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/baten/saldo per product 2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Volksgezondheid L 1.252 1.188 1.900 1.853 1.853 1.853

B 1 0 0 0 0 0

S -1.251 -1.188 -1.900 -1.853 -1.853 -1.853

Riolering L 3.074 3.211 2.922 2.990 3.071 3.164

B 3.809 3.901 3.726 3.793 3.874 3.968

S 735 690 804 803 803 804

Afval L 4.353 4.480 4.360 4.413 4.481 4.548

B 5.294 5.410 5.905 5.957 6.026 6.093

S 941 930 1.545 1.544 1.545 1.545

Milieubeheer L 2.123 2.894 2.376 2.393 2.242 2.242

B 20 0 0 0 0 0

S -2.103 -2.894 -2.376 -2.393 -2.242 -2.242

Begraafplaatsen L 801 812 654 622 593 583

B 935 768 790 890 890 890

S 134 -44 136 268 297 307

Programma Volksgezondheid en Milieu L 11.603 12.585 12.212 12.271 12.240 12.390

B 10.059 10.079 10.421 10.640 10.790 10.951

S -1.544 -2.506 -1.791 -1.631 -1.450 -1.439
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Programma 8
Ruimtelijke ontwikkeling en 
volkshuisvesting

De ruimtelijke ordening is volop in beweging. De traditionele rolverdeling tussen overheid, inwoners 
en marktpartijen verandert. Het initiatief én de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ontwikkelingen 
liggen steeds meer in de samenleving. Dit vraagt van de overheid meer vertrouwen en minder regels. 
Initiatiefnemers en omgeving voeren het gesprek over meerwaarde en belangen in een gebied. Via 
Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS) ontstaan plannen met draagvlak voor een prettige leefomgeving. 

Hiervoor is de Woonvisie een belangrijk kader met een focus op het versneld huisvesten van 
woningzoekenden. De woningvoorraad moet een goede afspiegeling zijn van behoeftes in de samenleving. 
Daarbij ligt de nadruk op betaalbaarheid. De druk op de woningmarkt in Zeist neemt toe. De groepen met 
starters en herstarters groeien. Dit zijn bijvoorbeeld mensen uit zorginstellingen, jongeren, studenten en 
statushouders.

Er is sprake van een grootschalige transitie op het ruimtelijk domein. De komst van de Omgevingswet 
onderstreept dit. Deze wet bundelt 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. De doorlooptijd 
van het beoordelen van plannen wordt flink korter. Plannen worden flexibeler waardoor meer maatwerk 
mogelijk is, en echt integraal, omdat ook onderwerpen als duurzaamheid, gezondheid en beheer een plek 
krijgen. Iedereen maakt straks, digitaal, gebruik van dezelfde informatie. De genoemde aspecten van GONS 
komen hierin terug. Invoering van de Omgevingswet is voorzien in 2019.
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p WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

Omgevingswet
•	 Bewustwording én invulling van veranderende rollen en verhoudingen
•	 Integrale plannen inclusief thema’s als gezondheid en duurzaamheid 
•	 Verantwoordelijkheid bouw- en woningtoezicht bij marktpartijen onderbrengen
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Cocreatie-sessie Gebiedsontwikkeling Dalweg-Minckelerslaan op 27 januari 2016. Buurt, verenigingen en 
gemeente denken samen na over herontwikkeling van de locatie. Foto: facebook Gebiedsontwikkeling  
Dalweg-Minckelerslaan



Wonen en versnelling huisvestingsopgave
•	 Kwaliteit, diversiteit en vitaliteit van woningen en wijken met extra woningen in € 700- € 900 huur
•	 Passende en snel beschikbare huisvesting voor kwetsbare groepen op de woningmarkt, zoals jongeren, 

studenten, mensen uit zorginstellingen en statushouders
•	 Voldoen aan de rijkstaakstelling voor huisvesten van statushouders met nadruk op snellere reguliere 

toewijzing en transformatie van bestaand vastgoed via zorgvuldige besluitvorming per project

Projecten
•	 Een aantrekkelijker centrum in Zeist (zie ook programma 3 Economie) en nieuwe woonmilieus

p WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

Omgevingswet
•	 Als deelnemer aan de pilot vanuit het Ministerie van IenM stellen we een (voor)ontwerp op voor een nieuw 

omgevingsplan. Dit omgevingsplan vervangt alle huidige bestemmingsplannen. De reikwijdte van het 
omgevingsplan is groter dan het bestemmingsplan, omdat ook thema’s als gezondheid en duurzaamheid 
er binnen vallen.

•	 We creëren een digitaal platform waarbinnen we kennis delen, ruimtelijke experimenten aangaan en 
netwerken versterken. In 2017 bouwen we dit platform, het Omgevingslab, uit tot een volwaardige 
omgeving.

•	 Via Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS) ontwikkelen en realiseren we nieuwe projecten. De 
ervaringen uit GONS gebruiken we voor de Omgevingswet.

•	 We dragen het eerste deel van bouw- en woningtoezichtstaken over aan de markt.

Begroting 2017
gemeente Zeist

PROGRAMMA’S

INHOUDSOPGAVE

BUDGETAUTORISATIE

VASTSTELLINGSBESLUIT

LEESWIJZER

2017 IN PERSPECTIEF

PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD

Begroting 2017 gemeente Zeist p Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting p pagina 82 van 105 



Wonen en versnelling huisvestingsopgave
•	 Op basis van de nieuwe Woonvisie stellen we prestatieafspraken met corporaties op.
•	 We zetten in op het verder verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en we stimuleren 

energiezuinig bouwen (zie ook paragraaf Duurzaamheid).
•	 We zoeken naar mogelijkheden in of nabij bestaande panden, inclusief eventueel uitstellen van sloop. 

Hierbij zetten we in op het versnellen van procedures en het afgeven van gedoogbeschikkingen.
•	 We leggen verbindingen tussen locaties, eigenaren en ontwikkelaars, onder meer in het team 2500.
•	 Met de particuliere sector maken we afspraken om aanbod in de sociale woningvoorraad te ontwikkelen, 

passend bij de behoefte in de Zeister samenleving.
•	 Vanuit de ambtelijke organisatie zetten we een ‘transformatieloods’ in die initiatieven snel en effectief 

richting besluitvorming en realisatie loodst.
•	 We houden een periode van 10 jaar aan om ruimte te bieden voor tijdelijke oplossingen en investeringen 

door particuliere partijen rendabel te maken.

Projecten
•	 We werken onder meer aan Dorpsplan Austerlitz, De Clomp, stationsgebied Driebergen-Zeist, Beukbergen, 

Het Rond, Centrum Den Dolder, Slotlaan.
•	 We beginnen met het uitvoeren van plannen voor de openbare ruimte in het centrum.
•	 Het Gevelfonds verstrekt ondernemers bijdragen om de uitstraling van hun pand te verbeteren.
•	 In 2017 ronden we de gebiedsvisie af voor de Utrechtseweg. Daarbij kijken we naar de kansen om daar een 

wijk van de toekomst te ontwikkelen door allerlei nieuwe technische mogelijkheden – die bijvoorbeeld 
ontwikkeld worden door bedrijven op het USP – in te passen.

p KADERSTELLENDE DOCUMENTEN EN ANDERE RELEVANTE STUKKEN

•	 Centrumvisie 
•	 Woonvisie 
•	 Programma Zeist Duurzaam 2012-2016/ 2017-2020
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https://www.centrumzeistvernieuwt.nl/project/centrumvisie/
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Wonen_en_verbouwen/Projecten/woonvisie/concept_Woonvisie_versie_22_maart_2016.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Afval_en_milieu/Duurzaam_Zeist/Programma_Zeist_Duurzaam_2012-2016.pdf


p GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

De Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) geeft uitvoering aan een deel van het ruimtelijk beleid. Dit doet 
de OdrU door plannen te toetsen en initiatiefnemers te voorzien van advisering. De OdrU doet dit voor 15 
gemeenten in Midden-Nederland. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten zijn en 
blijven het bevoegd gezag. In 2017 trekken gemeente Zeist en OdrU nauw samen op in de voorbereidingen 
voor de Omgevingswet.

De Veiligheidsregio Utrecht (Vru) is een samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in de regio Utrecht 
op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Binnen de Vru speelt 
de brandweer een belangrijke rol bij het bewaken van brandveiligheid. Dit gebeurt via het zogeheten BIO 
(bouwkundig, installatietechnisch, organisatorisch)-toezicht waarbij organisatorische aspecten steeds meer 
aandacht krijgen.

p WAT GAAT DIT PROGRAMMA KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/baten/saldo per product 2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Ruimtelijke ordening L 1.898 2.482 2.367 2.367 2.366 2.367

B 173 118 149 148 149 149

S -1.725 -2.364 -2.218 -2.219 -2.217 -2.218

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) L 318 225 225 225 225 225

B 87 -161 0 0 0 0

S -231 -386 -225 -225 -225 -225

Wonen en bouwen L 6.982 9.386 1.549 1.571 1.547 1.537

B 18.381 4.804 3.357 3.358 3.358 3.336

S 11.399 -4.582 1.808 1.787 1.811 1.799

Programma Ruimtelijke ontwikkeling
en volkshuisvesting

L 9.198 12.093 4.141 4.163 4.138 4.129

B 18.641 4.761 3.506 3.506 3.507 3.485

S 9.443 -7.332 -635 -657 -631 -644
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Toelichting op de budgetten
Per 2017 eindigt het project Zorgeloos Wonen en dus ook de bijbehorende budgetten (€ 450.000).
Bij de Bestuursrapportage 2016 is melding gemaakt van € 120.000 incidentele planschadevergoeding in 
2016.
Voor het overgrote deel worden de structureel lagere baten (€ 1,3 mln.) en lasten (€ 7,3 mln.) per 2017 
veroorzaakt door incidentele budgetten in 2016 voor projecten zoals Beukbergen, De Clomp en het 
Walkartpark.
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Programma 9
Bestuur 

We zetten ons in om mensen gelukkig(er) te maken: het goede leven. Dat leven is afhankelijk van heel veel 
factoren. We werken samen met iedereen die aan het goede leven wil en kan bijdragen. Het begint met 
contact maken en vertrekken vanuit de behoefte van de ander. Dat is het startpunt van het zoeken naar 
nieuwe wegen van samenwerken, door ruimte te geven en los te laten, door uit te nodigen, door te sturen en 
richting te geven, bij te sturen waar nodig door de ontmoeting en het gesprek en soms door te handhaven. 
De samenleving wil steeds nadrukkelijker een eigen rol. Hierdoor zijn de posities op het schaakbord volop 
in beweging. In deze nieuwe democratie zien we nieuwe verhoudingen ontstaan in eigenaarschap. Wie gaat 
erover? Wat is de rol van de gemeenteraad bij interactieve processen?  
In gesprek met elkaar zoeken we steeds weer de balans in het ‘delen’ van hetgeen ons aan het hart gaat: 
Zeist.   

p WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

1. Samen werken aan een goed bestuur voor Zeist (raad en B&W)
2.  Aanboren van veranderkracht, eigenaarschap en sociale cohesie door nieuwe allianties (Wijkgericht 

werken) 
3. Groei van online dienstverlening maakt ruimte om ook de persoonlijke benadering (Dienstverlening) 
4. Een beter ‘product’ door bestuurlijke samenwerking (Bestuurlijke samenwerking)

p WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

1. Samen werken aan een goed bestuur voor Zeist
De democratisch gekozen gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van Zeist. Het gemeentebestuur 
is al lang geen kwestie meer van alleen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. De 
gemeente Zeist wil volop ruimte geven aan de inbreng van de samenleving en hecht daarbij grote waarde 
aan de dialoog (zie ook paragraaf Burgerkracht in Zeist). Deze veranderde manier van werken heeft ook 
consequenties voor de wijze waarop de raad haar werkzaamheden organiseert. In 2016 zijn veranderingen 
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in de werkwijze van de raad in gang gezet, maar de zoektocht naar nieuwe manieren van werken zal ook 
in 2017 doorgaan. Door gericht te werken aan verbetering van de raadscommunicatie wordt geprobeerd 
meer inwoners bekend te maken met en te betrekken bij het werk van de gemeenteraad. In 2017 starten de 
voorbereidende activiteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. In dat kader organiseren 
we opnieuw de succesvolle trainingen: “raadslid iets voor mij?” om bewoners enthousiast te maken voor het 
raadswerk.

2. Aanboren van veranderkracht, eigenaarschap en sociale cohesie door nieuwe allianties
De basis van het wijkgericht werken en het gezamenlijk werken aan leefbaarheid (schoon, heel, veilig en 
sociaal) in de wijken ligt van oorsprong in een samenwerking tussen de gemeente, politie, opbouwwerk door 
MeanderOmnium en de woningcorporaties in vijf wijken. Het wijkgericht werken wordt verder ontwikkeld 
door nieuwe allianties te smeden met partners die mee willen bouwen aan een betere leefomgeving. 
De wijkindeling is daarbij niet langer leidend. We doen dit op maat, afhankelijk van de behoeften en 
uitdagingen die er zijn. Door nieuwe partners ook een hoofdrol te geven ontstaan nieuwe verbindingen, 
eigenaarschap en wordt de burgerkracht vergroot.  

3. Groei van online dienstverlening maakt ruimte om te excelleren in de uitzondering
•	 Onze inwoners en ondernemers zijn gebaat bij één ingang voor alle vragen, ook over instellingen en 

organisaties waaraan we taken hebben uitbesteed. Wij helpen onze klanten het bos te zien door alle 
bomen. Door de online dienstverlening verder uit te breiden, bieden we gebruiksgemak voor wie dat 
wil en oprechte persoonlijke aandacht en hulp voor wie daar de voorkeur aan geeft. Of voor wie dat 
gewoonweg nodig heeft. 
Bij wijze van experiment zijn de openingstijden van de publiekshal in 2015 verbreed naar meer 
avondopenstellingen. Zijn onze klanten hier echt mee geholpen? We evalueren de openingstijden en het 
werken op afspraak, en zo nodig stellen we bij. 

•	 Veel producten kunnen online worden aangevraagd, maar vereisen daarna alsnog handmatige 
handelingen achter de schermen. Voor de veel aangevraagde producten en diensten automatiseren we 
ook het vervolgproces. Hierdoor worden klanten sneller geholpen en het bespaart tijd en denkkracht. De 
tijd die daardoor beschikbaar komt, zetten we in voor de afhandeling van de meer complexe vraagstukken 
waar maatwerk en persoonlijk contact essentieel zijn. 
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De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en 
Zeist willen de goede perspectieven van regio Utrecht koesteren, verder versterken en benutten. Binnen het 
netwerk U10 ontwikkelen zij nieuwe vormen van regionale samenwerking.



•	 Onze klanten worden beter bediend als we onze kennis vastleggen in een kennisbank voor alle 
frontofficemedewerkers. Die richten we in 2017 in. 

•	 Door de afname van het aantal bezoekers in de publiekshal door online dienstverlening, ontstaat ruimte 
voor nieuwe samenwerkingspartners en functies in ons gemeentehuis. We gaan hier actief naar op zoek en 
staan open voor initiatieven. 

•	 Onze medewerkers geven alle bezoekers het gevoel welkom te zijn. Onze bezoekers worden gezien, 
ervaren gastvrijheid en oprechte aandacht. De medewerkers hebben een professionele uitstraling 
(kleding, naambordje, houding en gedrag) en benaderen iedere bezoeker als gast.  

4. Een beter ‘product’ door bestuurlijke samenwerking
We gaan als gemeente heel bewust om met de vraag hoe we ons werk voor de inwoners het beste kunnen 
organiseren. En vanuit die kernvraag ook of we dit zelf doen of beter kunnen samenwerken en zo ja, 
hoe organiseren we die samenwerking dan? Eenkennigheid past hier niet bij. We staan open voor iedere 
passende samenwerkingsvorm. 
Er wordt heel bewust gewogen of we de uitvoeringstaak in een uitvoeringsorgaan (gemeenschappelijke 
regeling) of bij een andere gemeente beleggen, of we inkopen bij een marktpartij of dat we het via een 
subsidierelatie organiseren met een maatschappelijke partner. Afwegingen zijn: verbetert het onze kwaliteit, 
worden we er minder kwetsbaar door, vermindert het risico’s en kunnen we door efficiencyvoordeel 
lagere tarieven hanteren aan onze gebruikers? Samenwerken is dus geen doel op zich. Daarbij blijven we 
verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het resultaat. De gemeenteraad heeft zich hierover in 2015 
in een motie over BRU / U10 expliciet uitgesproken en een aantal sleutelwaarden benoemd voor nieuwe 
samenwerkingen. 

Bewust samenwerken vraagt van ons dat we bestaande samenwerkingen periodiek tegen het licht houden. 
Voor de bestaande samenwerkingsvormen voeren we in 2017 en de daarop volgende jaren intern een 
verkenning uit. Hier wordt de raad door onder andere haar raadsrapporteurs op betrokken. 

Er zijn veel vormen van samenwerking; zie opsomming in de paragraaf Verbonden partijen in boek 2. Een 
bijzondere samenwerking lichten we eruit. Dat is de netwerksamenwerking binnen de U10 (gemeenten 
Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist). Binnen 
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dit netwerk ontwikkelen we nieuwe vormen van regionale samenwerking op het gebied van economie, 
sociaal domein, ruimte, wonen, energietransitie en duurzaamheid en mobiliteit. Deelname van gemeenten 
van buiten de U10 kan ook. De U10 is heel bewust lichtvoetig, sober en eenvoudig ingericht om weg te 
blijven uit bureaucratische processen die de samenwerking verzwaren. Steeds is het doel om samen te 
verkennen, of en waar, meerwaarde schuilt in samenwerking. Als die er is, worden ambities geformuleerd en 
bepalen de gemeenten die mee willen doen, welke organisatievorm past. Als er geen meerwaarde is, wordt 
het onderwerp afgevoerd van de agenda.  
Deze netwerksamenwerking is in de plaats gekomen van het opgeheven Bestuur Regio Utrecht. In 2017 
worden de Zeister ervaringen in deze nieuwe samenwerking verkend en besproken tussen college en raad.  
 
De functie en het werken met de eerder genoemde raadsrapporteurs is een pilot en wordt door de 
auditcommissie medio 2017 geëvalueerd. 

p KADER STELLENDE DOCUMENTEN EN ANDERE RELEVANTE STUKKEN

•	 Coalitieakkoord Samen kansen pakken

p WAT GAAT DIT PROGRAMMA KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/baten/saldo per product 2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Bestuur L 4.012 4.539 4.310 4.309 4.310 4.310

B 41 209 0 0 0 0

S -3.971 -4.330 -4.310 -4.309 -4.310 -4.310

Burgerzaken L 2.109 2.573 2.531 2.524 2.529 2.475

B 1.266 1.263 1.346 1.347 1.347 1.346

S -843 -1.310 -1.185 -1.177 -1.182 -1.129

Programma Bestuur L 6.121 7.112 6.841 6.833 6.839 6.785

B 1.307 1.472 1.346 1.347 1.347 1.346

S -4.814 -5.640 -5.495 -5.486 -5.492 -5.439
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https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Coalitieakkoord_2014-2018_Samen_kansen_pakken__14RV0028.pdf


Toelichting op de budgetten
Bij de Bestuursrapportage 2016 is melding gemaakt van € 210.000 incidentele uitkering reserves BRU na 
liquidatie in 2016, en van minder leges bevolkingsadministratie (€ 125.000).
In 2016 staat incidenteel in het taakveld Bestuur het saldo van de egalisatiereserve rekenkamer 
(€ 35.000) en raadsuitgaven (€ 25.000) begroot.
Door de renteverlaging van de pensioenfondsen hebben we bij de jaarrekening 2015 een extra storting in 
de voorziening pensioenen wethouders moeten doen. Dit heeft tot consequentie dat we structureel minder 
hoeven te storten, omdat uitgegaan wordt van een lager jaarlijks rendement 
(€ 190.000).
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Programma 10
Bedrijfsvoering 

De medewerkers van de gemeentelijke organisatie leveren hun bijdrage aan de ambities in deze begroting. 
De manier waarop dat gebeurt, leest u in dit hoofdstuk.

p WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

•	 We willen een toekomstbestendige, betrouwbare, innovatieve en benaderbare organisatie zijn. 
•	 We werken aan een flexibele wendbare organisatie die zich uitnodigend opstelt naar de samenleving, 

zodat we onze inwoners, instellingen en bedrijven zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Onze 
organisatie kan soepel inspelen op allerhande vraagstukken die vanuit de samenleving opkomen.

•	 We nemen daarbij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

p WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

•	 Wij ontwikkelen verder door naar een netwerkorganisatie, waarbij medewerkers voortdurend van en met 
elkaar leren.

•	 Wij ondersteunen innovatieve initiatieven van burgers en initiëren ook zelf experimenten of proeftuinen.
•	 We maken slim gebruik van (big) data en stellen data veilig beschikbaar voor de samenleving.
•	 Als werkgever bieden we net als in 2016 minimaal 2 banen extra aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en bieden we wederom circa 50 stageplaatsen en werkervaringsplaatsen. We werken daarbij 
actief samen met het werkgeverservicepunt.

•	 Wij investeren in de samenwerking met andere gemeenten in de regio door bijvoorbeeld kennis te delen, 
medewerkers uit te wisselen en actief in te zetten voor werkzaamheden. 

Begroting 2017
gemeente Zeist

PROGRAMMA’S

INHOUDSOPGAVE

BUDGETAUTORISATIE

VASTSTELLINGSBESLUIT

LEESWIJZER

2017 IN PERSPECTIEF

PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD

Begroting 2017 gemeente Zeist p Programma 10 Bedrijfsvoering p pagina 92 van 105 



p WAT GAAT DIT PROGRAMMA KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/baten/saldo per product 2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Ondersteuning organisatie L 15.495 15.832 14.349 14.022 13.751 13.741

B 894 1.133 1.155 1.025 782 777

S -14.601 -14.699 -13.194 -12.997 -12.969 -12.964

Programma Bedrijfsvoering L 15.495 15.832 14.349 14.022 13.751 13.741

B 894 1.133 1.155 1.025 782 777

S -14.601 -14.699 -13.194 -12.997 -12.969 -12.964

Toelichting op de budgetten
De lasten van dit product dalen door de gewijzigde omslagrente, wat speelt bij de centrale huisvesting en 
het wagenpark (€ 750.000). Hier staat een even grote maar tegengestelde mutatie bij het taakveld Treasury 
(programma 11) tegenover. De wijziging in de omslag van de rentekosten leidt daarmee gemeentebreed 
niet tot een voor- of nadeel; het is budgettair neutraal. Verder kent de centrale huisvesting door de aard 
(onderhoud van en investering in) een wisselend karakter. Dit wisselende karakter wordt opgevangen via de 
bestemmingsreserve Onderhoud kapitaalgoederen (voor bestemmingsreserves zie programma 11.
In 2016 staat incidenteel het saldo van de egalisatiereserve opleiding en loopbaanontwikkeling begroot  
(€ 210.000).
Tot slot wordt het wisselende beeld aan zowel de baten- als de lastenkant veroorzaakt door ICT-
investeringen (korte afschrijvingstermijn) die gedekt worden uit de egalisatiereserve, die ook op dit product 
begroot staat.
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Programma 11
Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Dit programma kent door het meer technische onderwerp een andere opbouw dan de voorgaande 
programma’s. Voor de inhoudelijke kaderstelling wordt verwezen naar de paragraaf Financiële positie.

p WAT GAAT DIT PROGRAMMA KOSTEN?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/baten/saldo per product 2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Treasury L 3.616 4.666 1.961 1.830 1.949 2.027

B 5.064 3.574 2.764 2.526 2.365 2.238

S 1.448 -1.092 803 696 416 211

OZB woningen L 431 423 423 398 398 398

B 7.214 6.922 6.970 6.970 6.970 6.970

S 6.783 6.499 6.547 6.572 6.572 6.572

OZB niet woningen L 275 270 270 255 255 255

B 4.685 4.996 5.031 5.031 5.031 5.032

S 4.410 4.726 4.761 4.776 4.776 4.777

Belastingen overig L 93 91 91 86 86 86

B 708 759 720 719 720 720

S 615 668 629 633 634 634

Algemene en overige uitkeringen en gemeentefonds 
uitkeringen Gemeentefonds

L 0 0 0 0 0 0

B 88.895 85.227 83.422 83.550 83.422 82.588

S 88.895 85.227 83.422 83.550 83.422 82.588

Overige baten en lasten L -203 1.187 929 831 850 -1.141

B 8.328 8.104 0 0 0 0

S 8.531 6.917 -929 -831 -850 1.141
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Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Programma Financiering en algemene  
dekkingsmiddelen

L 4.212 6.637 3.674 3.400 3.538 1.625

B 114.894 109.582 98.907 98.796 98.508 97.548

S 110.682 102.945 95.233 95.396 94.970 95.923

Toelichting op de budgetten
Door veranderende regelgeving is de methodiek voor het bepalen van de omslagrente gewijzigd, waardoor 
deze is gedaald. Hierdoor worden de lasten op de diverse producten in de begroting lager. Hier staat een 
1-op-1 verlaging van de baten tegenover (± € 6 mln.). Daarmee leidt een gewijzigde omslagrente niet tot een 
budgettair voordeel of nadeel voor de gemeente (budgettair neutraal). Daarnaast dalen de baten en lasten 
met ± € 2,5 mln., omdat we de rente die we nog wel doorberekenen aan de producten en dus ontvangen op 
het taakveld Treasury, niet langer als baat mogen opnemen, maar als negatieve last moeten opnemen.
Tot slot daalt de uitkering Gemeentefonds met € 1,8 mln. (zie voor verdere toelichting hoofdstuk 2 
Financiering en algemene dekkingsmiddelen in boek 2).

p UITGANSPUNTEN FINANCIEEL BELEID

Bij het ramen van de budgetten voor ongewijzigd beleid is het vigerende financiële beleid toegepast. 
Concreet houdt dit onder meer in:
•	 De jaarlijkse begroting wordt gepresenteerd in het perspectief van structureel sluitende 

meerjarenramingen (begrotingsjaar en 3 daaropvolgende jaren).
•	 De begroting is opgezet naar constante prijzen op het prijsniveau van 2017. Dit betekent dat voor de jaren 

2018 tot en met 2021 gerekend wordt met hetzelfde prijspeil als in 2017.
•	 Ter vergelijking zijn in veel tabellen realisatiebedragen over 2015 en begrote bedragen over 2016 

opgenomen. De gerealiseerde bedragen 2015 stemmen overeen met de cijfers gebruikt voor de 
Jaarrekening 2015. De begrote bedragen 2016 zijn de actuele budgetten op basis van raadsbesluiten per  
1 augustus 2016.

•	 De prijsindex voor 2017 bedraagt 0,7%. 
•	 Voor de ontwikkeling van de loonkosten houden we sinds de begroting 2015 de percentages aan die 

in de meicirculaire worden aangegeven. Daarbij is ook gekeken naar de toegepaste loonkostenindex 
in voorgaande jaren (het zogenoemde dakpansysteem), dat de gemeente Zeist ook voor de algemene 
prijsindex hanteert. De loonkostenindex 2017 komt uit op 2,3% en is als volgt berekend:
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Ontwikkeling loonindex 2015 2016 2017

Index gehanteerd in begroting 2,25%

CPB/mei.circ. 2015 0,30% 2,00%

Correctie bij begroting 2016 -1,95%

Index begroting 2016 0,05%

CPB/sept.circ. 2015 0,80% 1,90% 1,90%

Correctie bij begroting 2017 0,50% -0,10%

Gehanteerde loonindex begroting 2017 2,30%

•	 Op de te verstrekken subsidies is eveneens de prijsindex van 0,7% toegepast. 
•	 In de Begroting 2017 zijn de gevolgen van de meicirculaire 2016 verwerkt. 
•	 Voor de rente gelden vanaf de Begroting 2017 de vernieuwde regels vanuit het BBV (Besluit 

Begroting en Verantwoording). In de Kadernota 2017 is via de notitie rente (bijlage 4) hierover meer 
achtergrondinformatie verstrekt. Bij de Kadernota 2017 heeft de raad ingestemd met het in de 
Begroting 2017 overnemen en verwerken van een rekenrente conform de richtlijnen uit deze notitie 
rente. Het percentage voor de renteomslag is 0,6%. Dit percentage wordt toegepast op alle activa 
in de gemeentelijke begroting, met uitzondering van riolering (5%) en grondexploitaties (0,33%). 
Meer informatie hierover is te vinden in de paragraaf financiering in boek 2. Het gemeentebrede 
financieringsresultaat wordt toegevoegd aan de algemene dienst.

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

•	 Een aantal tarieven c.q. gemeentelijke belastingen wordt aangepast met de door de raad vastgestelde 
prijsindex van 0,7%. Voor een aantal tarieven geldt 100% kostendekkendheid, en voor weer andere 
tarieven gelden bijzondere afspraken. Per tarief wordt de ontwikkeling weergegeven in de paragraaf 
Lokale heffingen in boek 2 van deze begroting. 

•	 De overheadkosten van de gemeente zijn zichtbaar in een specifiek raadsprogramma (programma 10 
Bedrijfsvoering). Dit betekent dat bij de overige programma’s de lasten exclusief deze overheadkosten  
zijn opgenomen.

•	 Het financiële startperspectief van de begroting 2017 is gelijk aan het eindperspectief van de 
besluitvorming bij de kadernota 2017.
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p TOTALE BEGROTING

De verdeling van de totale lasten in 2017 (€ 140,5 mln.) over de programma’s is opgenomen in onderstaande 
grafiek.

Sociaal Domein

Bedrijfsvoering

Sport, cultuur en recreatie

Volksgezondheid en milieu

Verkeer en vervoer

Bestuur

Openbare orde en veiligheid

Onderwijs

Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Economie

Begroting 2017  lasten (totaal € 140,5 mln.)

5,2
0,7

3,7

67,1

14,3

13,2

7,1

6,8

6,1

5,1
4,1

12,2

In onderstaande grafiek is te zien hoe de totale lasten 2017 (€ 140,5 mln.) worden gedekt.

Begroting 2017  Baten (totaal € 140,0 mln.)

43,8
83,4

12,8

Gemeentefonds

Exploitatie (programma 1 t/m 11)

Algemene belastingen
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Algemene lokale heffingen
Onder de algemene lokale heffingen vallen de onroerendzaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting 
en precario. Deze worden verder toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen in boek 2.

Algemene lokale heffingen (bedragen x € 1.000)

Opbrengt per belasting
2015  

realisatie
2016  

begroting
2017  

begroting
2018  

begroting
2019  

begroting
2020  

begroting

Onroerende-zaakbelasting 11.900 11.918 12.002 12.002 12.002 12.002

Hondenbelasting 387 398 381 381 381 381

Toeristenbelasting 308 310 312 312 312 312

Precario 120 128 129 129 129 129

Opbrengst lokale heffingen 12.715 12.754 12.824 12.824 12.824 12.824

Exploitatie (programma’s 1 t/m 11)
Uit de exploitatie volgen ook baten. Zie hiervoor de programma’s 1 t/m 11.

Gemeentefonds
De meerjarenbegroting 2017 is, net als andere jaren en conform de richtlijn van onze toezichthouder, 
gebaseerd op de uitkomst van de meicirculaire van het gemeentefonds 2016. De uitwerking van het 
gemeentefonds op basis van de meicirculaire zorgt voor het volgende effect op het begrotingssaldo van de 
gemeente. Zie hiervoor verder hoofdstuk 2 in boek 2.

Effect gemeentefonds op begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

jr 2017 jr 2018 jr 2019 jr 2020 jr 2021

Mutaties meicirculaire met effect op saldo 458 788 290 108 - 490 -

Effect indexering met 0,7% 378 - 379 - 382 - 386 - 386 -

Verrekening met stelpost irreëel accres/inflatie - 215 485 752 1,133

Totaal effect op begrotingssaldo 80 624 393 258 257

Begroting 2017
gemeente Zeist

PROGRAMMA’S

INHOUDSOPGAVE

BUDGETAUTORISATIE

VASTSTELLINGSBESLUIT

LEESWIJZER

2017 IN PERSPECTIEF

PARAGRAFEN COALITIEAKKOORD

Begroting 2017 gemeente Zeist p Programma 11 Financiering en algemene dekkingsmiddelen p pagina 98 van 105 



Exploitatieresultaat
De ramingen van de per saldo benodigde budgetten voor uitvoering van de programma’s 1 t/m 11 zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. Dit saldo wordt het exploitatieresultaat genoemd. Voor inzicht in de 
ontwikkeling van de saldi zijn ook de saldi van de Jaarrekening 2015 en de saldi van de lopende Begroting 
2016 (peildatum 1 augustus 2016) weergegeven.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Programma 2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

1 Openbare orde en veiligheid -6.504 -6.786 -5.942 -5.930 -5.946 -5.891

2 Verkeer en vervoer -4.270 -6.694 -3.824 -3.895 -3.780 -3.795

3 Economie -492 -323 -247 -246 -231 -231

4 Onderwijs -7.761 -6.343 -4.594 -4.731 -4.499 -4.501

5 Sport, cultuur en recreatie -12.124 -12.297 -10.710 -10.898 -10.451 -10.017

6 Sociaal domein -48.699 -52.563 -49.341 -48.043 -47.819 -47.594

7 Volksgezondheid en milieu -1.544 -2.506 -1.791 -1.631 -1.450 -1.439

8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting 9.443 -7.332 -635 -657 -631 -644

9 Bestuur -4.814 -5.640 -5.495 -5.486 -5.492 -5.439

10 Bedrijfsvoering -14.601 -14.699 -13.194 -12.997 -12.969 -12.964

11 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 110.682 102.945 95.233 95.396 94.970 95.923

Totaal 19.316 -12.238 -540 882 1.702 3.408

Na het verwerken van de begrote stortingen en onttrekkingen aan reserves wordt vanuit het 
exploitatieresultaat het financieel resultaat berekend. Dit financieel resultaat vormt het overschot/tekort van 
de gemeentelijke begroting (of jaarrekening) in het betreffende jaar, oftewel het begrotingssaldo.
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Saldo van de begroting (bedragen x € 1.000)

Omschrijving
2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Begrotingsresultaat voor mutaties 19.316 -12.238 -540 882 1.702 3.408

Storting in Reserves(-) -33.335 -29.478 -4.586 -4.779 -5.012 -6.912

Onttrekking aan Reserves (+) 25.881 42.183 6.970 6.168 5.553 5.205

Saldo 11.862 467 1.844 2.271 2.243 1.701

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de jaren 2017 tot en met 2020 (planperiode) per saldo € 2,6 miljoen wordt 
onttrokken aan het vermogen (de reserves van de gemeente).
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Hoofdstuk 4
Budgetautorisatie

In dit hoofdstuk treft u de budgetten aan, zoals de raad die kaderstellend autoriseert. In overeenstemming 
met het dualisme, stelt de raad de budgetten op programmaniveau vast, de lasten en de baten. Het gaat dan 
om de exploitatiebudgetten en de investeringsbudgetten. De raad autoriseert de budgetten voor 2017 via 
deze begroting. Binnen deze budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te voeren. Het college 
kan binnen het kader van de programmabudgetten zelf de onderverdeling in de budgetten per product 
vaststellen en indien nodig wijzigen. Wanneer de budgetten op programmaniveau wijzigen (ook als baten 
en lasten budgettair neutraal stijgen of dalen), ligt de bevoegdheid bij de raad.
De rapportages en verantwoording kennen eenzelfde verdeling: programmaniveau voor de raad, 
productniveau voor het college. Dat in deze begroting en in de rapportages de informatie gebundeld (op 
product- en programmaniveau) is opgenomen, verandert niets aan de formele (budgettaire) bevoegdheden 
van raad en college.

p 4.1 AUTORISATIE EXPLOITATIEBUDGETTEN PER PROGRAMMA

De lasten en baten (beide per programma) in de kolom 2017 vormen de kaderstellende budgetten voor 
de uitvoering van deze begroting. De lasten en baten in latere jaren zijn ter informatie opgenomen, zodat 
duidelijk is hoe het bestaande beleid zich financieel meerjarig vertaalt. De formele autorisatie en dus de 
mogelijkheid deze meerjarige budgetten te gebruiken vindt niet plaats in de begroting 2017. Die volgt 
namelijk bij latere begrotingen.
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Exploitatiebudgetten per programma (Lasten) (bedragen x € 1.000)

Programma
2017 2018 2019 2020

begroting begroting begroting begroting

1 Openbare orde en veiligheid 6.144 6.157 6.173 6.118

2 Verkeer en vervoer 7.059 7.130 7.015 7.030

3 Economie 664 663 663 663

4 Onderwijs 5.142 5.279 5.047 5.049

5 Sport, cultuur en recreatie 13.150 13.438 13.091 12.707

6 Sociaal domein 67.129 65.831 65.607 65.382

7 Volksgezondheid en milieu 12.212 12.271 12.240 12.390

8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting 4.141 4.163 4.138 4.129

9 Bestuur 6.841 6.833 6.839 6.785

10 Bedrijfsvoering 14.349 14.022 13.751 13.741

11 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 3.674 3.400 3.538 1.625

Totaal budget lasten 140.505 139.187 138.102 135.619

Exploitatiebudgetten per programma (Baten) (bedragen x € 1.000)

Programma
2017 2018 2019 2020

begroting begroting begroting begroting

1 Openbare orde en veiligheid 202 227 227 227

2 Verkeer en vervoer 3.235 3.235 3.235 3.235

3 Economie 417 417 432 432

4 Onderwijs 548 548 548 548

5 Sport, cultuur en recreatie 2.440 2.540 2.640 2.690

6 Sociaal domein 17.788 17.788 17.788 17.788

7 Volksgezondheid en milieu 10.421 10.640 10.790 10.951

8 Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting 3.506 3.506 3.507 3.485

9 Bestuur 1.346 1.347 1.347 1.346

10 Bedrijfsvoering 1.155 1.025 782 777

11 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 98.907 98.796 98.508 97.548

Totaal budget baten 139.965 140.069 139.804 139.027

Totaal exploitatieresultaat ( baten -/- lasten ) -540 882 1.702 3.408
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Behalve de baten en lasten per programma, autoriseert de raad eveneens de in deze begroting opgenomen 
stortingen en onttrekkingen aan reserves. De stortingen en onttrekkingen aan de reserves vallen binnen de 
kaders die de raad over deze reserves heeft vastgesteld.

Saldo van de begroting (bedragen x € 1.000)

Omschrijving
2015 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie begroting begroting begroting begroting begroting

Begrotingsresultaat voor mutaties 19.316 -12.238 -540 882 1.702 3.408

Storting in Reserves(-) -33.335 -29.478 -4.586 -4.779 -5.012 -6.912

Onttrekking aan Reserves (+) 25.881 42.183 6.970 6.168 5.553 5.205

Saldo 11.862 467 1.844 2.271 2.243 1.701

p 4.2 AUTORISATIE INVESTERINGEN

De raad autoriseert de geplande investeringen voor 2017. De investeringen van de latere jaren zijn ter 
informatie bijgevoegd. Het grootste deel van de geplande investeringen zijn vervangingsinvesteringen. 
De rente en afschrijvingslasten van deze investeringen maken deel uit van de exploitatiebudgetten en zijn 
daarmee van dekking voorzien. Uitgaven voor onderhoud (soms net zo omvangrijk als investeringen) mogen 
niet worden geactiveerd en zijn volledig opgenomen in de exploitatie. Investeringen ten behoeve van de 
onderwijshuisvesting worden jaarlijks separaat via het Integraal Huisvestingsplan aan de raad voorgelegd. 
De dekking van deze investeringen wordt gevormd door de bestemmingsreserve Huisvestingsvoorzieningen 
onderwijs.
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(Vervangings)investeringen (bedragen x € 1.000)

Investeringsbedragen
2017 2018 2019 2020

begroting begroting begroting begroting

Cameratoezicht de Clomp 22 0 0 0

Totaal programma Openbare orde en veiligheid 22 0 0 0

Vervangen toplaag veld 1 Saestum 0 0 0 50

Totaal programma Sport, cultuur en recreatie 0 0 0 50

Vervanging zitplaatsen aula begraafplaats 0 0 50 0

Totaal programa Volksgezondheid en milieu 0 0 50 0

Diverse auto’s 50 0 0 0

Oliepompinstallatie (object oud 503061) 19 0 0 0

Multifunctionele meubelen Trouwzaal 37 0 0 0

Totaal programma Bedrijfsvoering 106 0 0 0

Totaal Investeringen 128 0 50 50
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Hoofdstuk 5
Vaststellingsbesluit

De Raad van de gemeente Zeist,
gezien vorenstaande begroting over het jaar 2017 van haar gemeente;

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet,

besluit

deze Programmabegroting vast te stellen.

            (datum)

Griffier       Voorzitter
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