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p INTERACTIEVE PDF

Dit document is een interactieve pdf. Het geeft u de mogelijkheid snel en effectief door de informatie te 
navigeren. Door te klikken in het menu aan de linkerkant kunt u rechtstreeks naar het betreffende onderdeel 
in de jaarstukken navigeren. Ook zijn er externe links die u leiden naar andere documenten, bijvoorbeeld 
externe nota’s, met uitgebreidere informatie over een bepaald onderwerp.

We stimuleren met deze interactieve pdf dat u dit document niet print.
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p 2015

Het jaar 2015 kenmerkte zich door gebeurtenissen met grote impact. De vluchtelingenstroom vanuit 
oorlogsgebieden bleef aanhouden. In de hele wereld en ook dichtbij in Europa werden terroristische 
aanslagen gepleegd. Hevige discussies laaiden op in ons land, soms gepaard met excessief gedrag. 
Tegelijkertijd trok, haast in een krachtige stilte, de saamhorigheid aan en bleven we – vooral op lokaal niveau 
- het contact met elkaar zoeken om het gesprek te voeren. Over de toenemende dreigingen en vooral hoe 
daarmee om te gaan. Op de vraag van de rijksoverheid om crisisnoodopvang te verlenen voor vluchtelingen 
aarzelde Zeist geen moment. Twee weken lang boden we een veilig onderkomen aan 150 mensen, 
voornamelijk Syrische gezinnen. We mochten daarbij rekenen op een enorme betrokkenheid en vrijwillige 
hulp van individuele inwoners, professionele organisaties en maatschappelijke partners. 

Die versterkte cohesie geldt ook voor de grote veranderingen op het gebied van de zorg. Het Sociaal 
Team en het CJG hebben geïnvesteerd in laagdrempelig contact met inwoners en in het ontwikkelen van 
netwerken in de wijk.
De netwerksamenleving vraagt steeds meer om een gemeentelijke netwerkorganisatie die initiatieven 
faciliteert. En om leiderschap in iedereen, waardoor die netwerkorganisatie optimaal kan draaien. Het is de 
kunst om de kracht en samenhang die daardoor ontstaat in onze organisatie én in de samenleving, vast te 
houden.

p VAN ZAAIEN NAAR OOGSTEN

Vele gesprekken met betrokken inwoners over onder meer de versterking van de lokale democratie 
fungeerden als een vliegwiel voor andere thema’s, zoals de GONS-aanpak bij ruimtelijke ontwikkelingen 
en de vluchtelingenopvang. Ten aanzien van dat laatste is eind 2015 de noodopvang op Kamp van Zeist 
gerealiseerd in samenspraak met het COA, de gemeente Soest en haar inwoners. De noodopvang wordt in 
2016 verder uitgebreid.

Inleiding
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In 2015 hebben we het fundament gelegd voor ‘de nieuwe zorg’. De Sociale Teams, het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) en dorpsteam Austerlitz voeren sinds 1 januari 2015 ‘nabij’ de cliënt de zorgtaken uit 
namens de gemeente. Het beeld van de ambassadeur Zorgtaken is “dat de continuïteit van de zorg voor 
inwoners door een stevige inzet van Zeister medewerkers in samenspel met vele partners in de afgelopen 
maanden nergens echt in het geding is geweest”. Dit biedt vertrouwen voor de toekomst. Door nieuwe 
verantwoordelijkheden - op het gebied van de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en passend onderwijs - 
kunnen we beter integraal beleid ontwikkelen en maatwerk bieden. In 2015 zijn stappen gezet om de vier 
domeinen bij elkaar te krijgen en de schotten weg te nemen.

Samen met inwoners en bedrijven hebben we een beweging op gang gebracht om actief met duurzaamheid 
aan de slag gaan. In 2015 besloot de raad tot het verduurzamen van bestaande woningen en van  het 
energiezuiniger maken van 100 gemeentelijke gebouwen. Een belangrijke stap richting een klimaatneutrale 
gemeente Zeist in 2050. Zeist loopt hierin voorop en deelt de kennis en ervaring met andere gemeenten.

In een inspirerende samenwerking met betrokken Zeistenaren - vanuit vastgoed, bewoners en ondernemers 
- hebben we sfeerbeelden ontwikkeld voor een bruisend Centrum. Deze vormen de leidraad voor de 
herinrichting de komende jaren.

p JAARSTUKKEN 2015

In een financieel roerig rijksbeleid hebben we in Zeist de financieel stabiele situatie kunnen vasthouden. 
Onze prioriteit lag in 2015 bij het sociaal domein. Daarvoor hebben we de middelen benut die het Rijk 
beschikbaar heeft gesteld. Tevens is invulling gegeven aan de ambities uit het coalitieakkoord, waaronder 
lastenverlichting.
Voor u ligt de jaarrekening van 2015. Elk programma laat de resultaten en ontwikkelingen zien in woord en 
beeld. Vooruitlopend daarop kunnen we stellen dat 2015 een jaar was waarin vooral solide fundamenten 
voor belangrijke thema’s zijn gelegd, waarop we in 2016 met vertrouwen kunnen voortbouwen. 

Het college van Burgemeester en Wethouders
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In de inleiding is een samenvatting op hoofdlijnen gegeven over het jaar 2015. Dit hoofdstuk bevat een 
samenvatting van het financiële resultaat over het jaar 2015.

p SALDO JAARREKENING 2015

Vanuit het perspectief van de reguliere gemeentelijke taken is het jaar 2015 afgesloten met een positief 
jaarrekeningresultaat van € 1,1 miljoen.

Vertrekpunt voor de analyse van de verschillen tussen de werkelijke realisatie over 2015 en de begroting 
2015 is de gewijzigde begroting met het saldo van € 834.000 en niet de primitieve begroting 2015. Dit is een 
voorschrift uit het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

Bij de bestuursrapportage liet de begroting een saldo zien van € 0,5 miljoen (zie 15RV0048). Het effect van de 
mei- en septembercirculaire is € 0,3 miljoen positief. 
Het tussentijds verwachte positieve saldo over 2015 bedroeg € 0,8 miljoen (conform de werkelijke boekingen 
in de administratie). Ten opzichte van de begroting is er dus een voordelig verschil van afgerond € 0,3 mln.

Het jaarrekeningsaldo bevat dit jaar ook een saldo (€ 10,8 mln.) vanuit eenmalige baten. Dit betekent dat het 
jaar 2015 wordt afgesloten met een totaal jaarrekeningresultaat van € 11,9 mln. De grondexploitaties ‘t Rond 
en Den Dolder zijn afgesloten. Het financieel afsluiten van deze projecten was niet begroot. Dat deze stap nu 
gezet wordt, komt door de fase waarin de projecten verkeren en de veranderende regelgeving in het kader 
van vennootschapsbelasting. Om dezelfde reden is een baat opgenomen in het jaarrekeningsaldo voor  de 
vergoeding van ingebrachte gronden in Kerckebosch. 

In de presentatie van de jaarrekening wordt steeds toegelicht vanuit de door de raad vastgestelde begroting 
inclusief begrotingswijzigingen, conform de wettelijke voorschriften.

Resultaat 
Jaarrekening 2015

http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action%3Dview/id%3D1284574/type%3Dpdf/15RV048_rv_Bestuursrapportage_2015.pdf
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De grootste afwijkingen binnen het resultaat zijn:

Projecten ’t Rond, Den Dolder en Kerckebosch € 10.751.000 (V = voordeel)

Uitvoering bijstand en minimabeleid, incl. kosten RDWI € 1.002.000 (N = nadeel)

Voorziening pensioenen (voormalig) wethouders € 666.000 (N)

Opbrengsten leges € 603.000 (V)

Uitkering Gemeentefonds € 508.000 (V)

Loonkosten van ambtenaren en bestuur € 445.000 (V)

Eventuele onder- of overschrijdingen die met een reserve worden verrekend, dragen niet bij aan het saldo 
van de jaarrekening. Zij zijn dan ook niet zichtbaar in de overzichten waarmee de (belangrijkste) verklaringen 
van het rekeningsaldo worden gegeven. Dit geldt ook voor gesloten systemen, zoals het sociaal domein.
Bij de individuele programma’s worden deze afwijkingen wel zichtbaar als onder- of overschrijding. Ook de 
bijbehorende mutaties met de reserves zijn bij het inhoudelijke programma toegelicht.

p SAMENVATTING FINANCIËLE UITKOMSTEN

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

Deze tabel is in dezelfde vorm opgenomen in hoofdstuk 4. Hij wordt daar herhaald als startpunt van de 
verdere toelichting op de gerealiseerde baten en lasten. In hoofdstuk 4 wordt de analyse gemaakt tussen 
de begrote baten en lasten en de gerealiseerde. Hier worden ook de belangrijkste oorzaken van het 
jaarrekening resultaat van € 11,0 mln. (ten opzichte van de begroting) benoemd.

De afwijkingen tussen de begroting en realisatie worden daarnaast toegelicht bij de programma’s in 
hoofdstuk 2; daar gebeurt dit op hoofdlijnen. Meer in detail worden de afwijkingen toegelicht in deel 2 van 
de jaarstukken; daar staan de baten, lasten en afwijkingen toegelicht per collegeproduct.
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Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)

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

Realisatie 
per 31-12-
2015

Verschil 
begroting - 
realisatie 
(kolom 3-4)

Storting (-) en  
onttrekking  
(+) aan reserves 
obv realisatie

Resultaat 
na mutaties 
reserves 
(kolom 5-6)

 kolom 3 kolom 4 kolom 5  kolom 6 kolom 7

1 Openbare orde en veiligheid -6.067 -5.942 125 V -82 43 V

2 Burgerrelaties -1.400 -1.463 -63 N -75 -138 N

3 Fysieke leefomgeving -7.795 -6.284 1.511 V -1.145 366 V

4 Verkeer en vervoer -1.910 -1.149 761 V -857 -96 N

5 Economische zaken -699 -759 -60 N -42 -102 N

6 Onderwijs -8.936 -7.521 1.415 V -1.353 62 V

7 Cultuur -5.045 -4.851 194 V -333 -139 N

8 Sport en recreatie -4.193 -4.047 146 V -577 -431 N

9 Werk en inkomen -15.913 -16.464 -551 N -450 -1.001 N

10 Welzijn en zorg -41.727 -32.905 8.822 V -8.801 21 V

11 Milieu -888 347 1.235 V -732 503 V

12 Ruimtelijke ontwikkeling -2.224 11.544 13.768 V -2.252 11.516 V

13 Wonen -1.096 -815 281 V -252 29 V

14 Raad en raadsondersteuning -1.200 -1.071 129 V -61 68 V

15 College en middelen -19.727 -18.881 846 V -1.261 -415 N

Totalen programma 1 t/m 15 -118.820 -90.261 28.559 V -18.273 10.286 V

Algemene dekkingsmiddelen 109.563 110.311 748 V -7 741 V

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -9.257 20.050 29.307 V

Storting (-) en onttrekking (+) aan reserves

Mutaties conform begroting 10.091 10.091

Aanvullende mutaties obv realisatie -18.279

Gerealiseerd resultaat 834 11.862 11.027 V

p TOELICHTING TABEL:

Kolom 3 bevat de saldi op begrotingsbasis (na begrotingswijzigingen). Kolom 4 bevat de werkelijk 
gerealiseerde saldi. Kolom 5 geeft dan het voor- of nadelig verschil van de realisatie volgens de jaarrekening 
met de begroting aan (Kolom 4 -/- kolom 3).
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In kolom 5 (=kolom 3-/-4) is het Gerealiseerde saldo van baten en lasten per programma berekend conform 
het BBV. De totaalregels laten zien dat er op de programma’s inclusief de dekkingsmiddelen een voordelig 
resultaat is van € 29,3 mln. (verschil begroting – realisatie). 
In kolom 6 zijn alle stortingen en onttrekkingen aan reserves die op basis van de realisatie zijn gedaan, 
aan de programma’s gekoppeld. Dit laat zien dat € 18,3 mln. op basis van de realisatie aan de reserves is 
toegevoegd. Dit zijn vooral overschotten op de exploitatie waarvan de raad heeft vastgesteld (via de Nota 
reserves en voorzieningen) dat deze gereserveerd worden. Hierbij moet gedacht worden aan de afrekening 
van de onderwijshuisvesting en het onderhoud van panden met de daarvoor bedoelde reserves, en de 
egalisatie over de jaren van bijvoorbeeld wijkgericht werken, de rekenkamercommissie en infrastructuur.
Tot slot wordt in kolom 7 (=kolom 5 -/-6) het Gerealiseerd resultaat (= resultaat na mutaties reserves) per 
programma gepresenteerd. Het Gerealiseerde resultaat is € 11,9 mln. en daarmee € 11,0 mln. hoger dan 
begroot.



Programma 1 
Openbare orde en veiligheid

p ALGEMEEN 

Inwoners en ondernemers zijn betrokken bij de veiligheid in hun buurt. Zo richten steeds meer straten 
en buurten Whatsappgroepen op en zijn de veiligheidsavonden en de preventiebijeenkomst van het 
Centrummanagement rond winkeldiefstal druk bezocht. Het aantal Waaksdeelnemers is gestegen naar 
ruim 280. Deze focus op de buurt heeft geleid tot een versterkt bewustzijn en grotere alertheid van 
buurtbewoners. 
De criminaliteitscijfers zijn opnieuw gedaald; in 2015 met 4,3% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het 
veiligheidsgevoel wordt gewaardeerd met een 6,9. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van de 
afgelopen jaren (in 2008 scoorde het veiligheidsgevoel een 6,4). 
Het nieuwe meerjarenplan hebben we in 2015 ontwikkeld in samenspraak met de veiligheidspartners en met 
bewoners. De gemeenteraad heeft dit Veiligheidsplan 2016-2019 in december 2015 vastgesteld.
De veiligheidsaanpak van de gezamenlijke partners richt zich steeds meer op preventie. Op die manier 
krijgen we bijvoorbeeld meer grip op het ontstaan van problematische jeugdgroepen. Jongerenwerkers 
en wijkagenten zijn nog meer in contact gegaan met de jongeren, waardoor zij uit de anonimiteit worden 
gehaald. Overlastgevende jongerengroepen worden tijdig gesignaleerd en zo kan de overlast voor de 
omgeving veelal worden beperkt. 

p WONINGINBRAKEN

Het aantal woninginbraken (pogingen en geslaagd) is opnieuw gedaald (-8,7% t.o.v. 2014). De 
persoonsgerichte aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen doordat notoire inbrekers op de huid worden 
gezeten of worden opgepakt. Opvallend is dat vooral het aantal inbraakpogingen is afgenomen. 
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Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

http://zeist.raadsinformatie.nl/document/2770739/2


In steeds meer straten en buurten hebben inwoners een Whatsapp-groep voor veiligheid in de wijk.  
Zij informeren elkaar bij verdachte situaties of als er bijvoorbeeld is ingebroken. 
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p VEILIG UITGAAN

We streven naar een veilig uitgaansklimaat voor iedereen, zowel in de horecagelegenheden als bij 
sportverenigingen. Hierover zijn en blijven we in gesprek met de ondernemers en verenigingen. We willen 
de kwaliteit van de horeca zoveel mogelijk garanderen en ondermijning voorkomen:
•	 De BOA’s controleren intensief op alcoholgebruik onder jongeren (<18 jaar). In november 2015 is er voor de 

derde keer een Jong Proef onderzoek gehouden. We zien een lichte verbetering, maar 27% naleving van 
de Drank- en Horecawet is nog steeds te laag. Dit percentage ligt in lijn met het landelijke beeld. Blijkbaar 
is er - net als bij het rookverbod in de horeca - een cultuuromslag nodig waar het gaat om alcoholgebruik 
onder jongeren. 

•	 In 2015 hebben de BOA’s alle sportaccommodaties bezocht naar aanleiding van het derde Jong Proef 
onderzoek. Bij de sportverenigingen blijkt vooral behoefte te zijn aan extra trainingen in houding en 
(schenk)gedrag voor barpersoneel. Hiermee starten we in 2016.

•	 Met BIBOB-onderzoeken in met name de 2e Dorpsstraat en de Steynlaan blijven we scherp op de integriteit 
van ondernemers.

•	 De burgemeester heeft de bevoegdheid om horecagelegenheden te sluiten of vergunningen niet te 
verlenen wanneer zij niet voldoen aan de eisen. Zo is in 2015 een café gedurende twee weken gesloten 
vanwege een ordeverstoring.

p UITERSTEN IN DE SAMENLEVING

•	 2015 werd gekenmerkt door terroristische aanslagen, ook dichtbij in Europa. In Zeist zijn we steeds sterker 
in dialoog met de samenleving om samen een antwoord te geven op dergelijke dreigingen en hoe 
daarmee om te gaan. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Zo organiseerden we na de aanslag 
op Charlie Hebdo, en ook tijdens de ‘24 uur van Zeist’ een gesprek van Betrokkenheid en Verbondenheid 
met sleutelfiguren uit de samenleving. In oktober spraken we met alle vrijwilligers over de impact van de 
crisisnoodopvang en in november stonden we als Zeister samenleving stil bij de aanslagen in Parijs.

•	 We kregen te maken met een aantal minderjarige meisjes dat naar Syrië wilde uitreizen. Twee van hen zijn 
teruggehaald. We hebben de nabijheid opgezocht met hun directe omgeving en school. Focus lag daarbij 
op de zorg voor de meisjes en hun familie. Inmiddels draaien zij weer mee in de maatschappij. 

•	 We zijn ons nog meer bewust geworden van de noodzaak van een preventieve aanpak, ‘antiradicalisering’. 
Hierover zijn we in gesprek gegaan met VO-scholen en veiligheidspartners. We hebben trainingen 
gegeven aan onder meer de Sociale Teams om signalen te herkennen en deze op de juiste plek neer te 
leggen.
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p CRISISBEHEERSING

•	 2015 kende diverse incidenten: een uitslaande brand bij een sloperij op bedrijventerrein Fornhese, brand 
bij de fruitteler aan de Tolakkerlaan, iemand met een verdacht pakketje plutonium, brand in wooncomplex 
Belville, brand in zorgcomplex de Mirtehof. We zijn in staat gebleken om efficiënt en effectief in te spelen 
op dergelijke incidenten, ook in samenwerking met de regio.

•	 Samen met Bunnik hebben we hard piket ingericht op lokaal niveau (24/7 beschikbaarheid van de Officier 
van Dienst Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie). 

•	 Voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen in sporthal Dijnselburg is de (bijna) voltallige crisisorganisatie 
ingezet. We hebben geconcludeerd dat de crisisorganisatie paraat staat en effectief werkt.

•	 De kosten voor de crisisnoodopvang zijn gedekt via een tegemoetkoming van het Rijk.

Wat begon op 18 september als crisisnoodopvang voor 72 uur, werd een ‘warm’ verblijf van 14 dagen. Bijna 140 
vluchtelingen, voornamelijk gezinnen met kinderen uit Syrië, Irak en Eritrea, vonden een veilig onderkomen in 
sporthal Dijnselburg. Foto: Angeliek de Jonge (AD/UN)
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p BRANDVEILIGHEID

•	 De focus van de brandweer verschuift steeds meer naar het voorkomen van brand (Brandveilig leven). 
Brandweerzorg is een samenstelling van repressie (dekking) en preventie. Het project stimulerende 
preventie is gestart in 2015 en richt zich op het (brand)veiligheidsbewustzijn van inwoners, bedrijven 
en hun eigen verantwoordelijkheid hierin. De activiteiten van het programma zijn gebieds- en 
doelgroepgericht. 

•	 Sinds 2010 is brandweer uitgerust met een AED, zodat zij bij een melding van een hartstilstand samen met 
de ambulancedienst snel hulp kan bieden (pilot). De brandweer is namelijk vaak sneller ter plaatse dan de 
ambulancedienst. Vorig jaar is definitief besloten dat alle 67 posten van de VRU als ‘AED first responder’ 
gaan werken.

•	 Het regionaal risicoprofiel 2015 (RRP) is vastgesteld in 2015. Het RRP geeft inzicht in de regionale en lokale 
veiligheidsrisico’s.

In oktober heeft een zeer grote brand een fruitloods aan de Tolakkerlaan in Zeist in as gelegd.
Foto: Menno Bausch
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p EXPLOITATIE-UITKOMSTEN PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma Openbare orde 
en veiligheid

L 5.823 5.792 6.162 6.135 V 27

B 22 36 95 193 v 98

S -5.801 -5.756 -6.067 -5.942 V 125

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Cameratoezicht 2e Dorpsstraat (1) € 47.000  V

•	 Opvang vluchtelingen (2) € 35.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 43.000  V

Saldo programma € 125.000  V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve afschrijving investeringen maatschappelijk nut (1) € 47.000  N

Reserve egalisatiesystematiek / middelen incidenteel beleid (2) €  35.000  N

Totaal reserveringen €  82.000  N

Saldo programma na reserveringen € 43.000  V
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p ALGEMEEN  

Inwoners hebben weer op tal van manieren meegedacht en meegewerkt aan het ontwikkelen van nieuw 
beleid, het oplossen van lastige vraagstukken en het uitvoeren van projecten op diverse gebieden. Zoals 
leefbaarheid en veiligheid van de eigen wijk. En over onderwerpen die de hele gemeente aangaan. 
Voorbeelden daarvan zijn: de toekomst van het Slot, het verbeteren van de democratie, sportvisie, 
cultuurvisie, nieuw parkeerbeleid, uitwerking van de centrumvisie, nieuwe vorm van cliënt participatie en 
een nieuwe visie op milieu.  
Inwoners en groepen nemen steeds vaker zelf het voortouw en komen met (soms zeer professionele) 
initiatieven. De ene keer ondersteunen we, dan weer haken we aan en doen het samen en soms doen we 
niks. Waarbij we wel duidelijke kaders meegeven vanuit een breder belang. Dit is voor zowel gemeente als 
inwoners een leerproces. De uitkomst van het evaluatieonderzoek door de raad naar burgerparticipatie en 
maatschappelijke initiatieven helpt ons daarbij.   
 

p PUBLIEKSHAL

Er is dynamiek in de publiekshal en in de raadzaal: 
•	 Organisaties, inwoners en de gemeente weten de publiekshal goed te vinden voor het organiseren van 

activiteiten. Bijvoorbeeld voor exposities, Zeister Dictee, rondleidingen, dance-events voor jongeren, 
symposia en eigen festiviteiten en activiteiten met raad en inwoners. 

•	 De publiekshal trok ook veel scholieren aan die de hal gebruikten om elkaar te ontmoeten. Vanwege de 
overlast voor bezoekers en medewerkers is daar per 1 april een eind aan gemaakt. Als alternatief voor de 
jongeren is De Peppel enkele middagen per week open. Daar maken de jongeren goed gebruik van.  

Programma 2 
Burgerrelaties
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Tijdens de 24 uur van Zeist gingen inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties, ambtenaren en 
bestuurders met elkaar in gesprek over hoe zij samen invulling kunnen geven aan de lokale democratie.  
Foto: Mel Boas
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p DIENSTVERLENING

De dienstverlening is verder verbeterd. Dat is duidelijk te zien aan:
•	 De waardering voor de dienstverlening aan de balie ging van 7,6 naar 8,7, telefonisch een verbetering van 

7,3 naar 7,8. 
•	 Het werken op afspraak wordt door inwoners gewaardeerd. Veel mensen maken gebruik van de 

avondopenstellingen, 4 avonden per week.
•	 Bij het team Service en Onderhoud (beheer openbaar groen en grijs) is het aantal klachten gedaald.
•	 Voor het persoonlijk aanvragen van rijbewijzen en reisdocumenten kan de inwoner op 2 avonden 

terecht. Het streven om dit in 2015 verder uit te breiden naar 4 is nog niet gerealiseerd. Reden hiervoor is 
onvoldoende capaciteit en kennis.

•	 Op 1 januari 2015 is de nieuwe website live gegaan. De website kwam interactief tot stand en heeft 
een internationale award in de wacht gesleept voor de best ontworpen en meest gebruiksvriendelijke 
overheidswebsite. 

•	 De digitale dienstverlening is uitgebreid en verbeterd. De klanttevredenheid wordt gewaardeerd met 
een 7. Inwoners kunnen bouwdossiers, op aanvraag, per mail ontvangen. Zonder hiervoor naar het 
gemeentehuis te komen. 

•	 Verder zijn de digitale formulieren versimpeld en komen voor afhandeling direct bij het juiste team 
terecht. Overbodige vragen en processtappen zijn verwijderd. 

  

p WIJKGERICHT WERKEN

•	 Om optimaal de signalen van de Zeister samenleving op te kunnen vangen, is er geïnvesteerd in de 
zichtbaarheid van wijkmanagers en wijkwethouders. Door de spreekuren in de wijk, het gebruik van social 
media, het gebruik van herkenbare kleding, het bezoeken van bewonersoverleggen en bijeenkomsten in 
de wijk en ‘tent in de wijk’ acties. 

•	 Om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten zijn de partners van het wijkgericht werken betrokken 
geweest bij thema’s als ‘de week van de veiligheid en week tegen kindermishandeling/huiselijk geweld’. 

•	 Om de dienstverlening in de wijk te verbeteren is de samenwerking in de wijk verbreed. In alle Wijkteams 
sluiten het Sociaal Team (ST) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan om ervaringen te delen en elkaar 
beter te leren kennen. Op casusniveau vindt uitwisseling plaats bijvoorbeeld bij gezinnen of personen die 
een grote zorgvraag hebben en/of (woon)overlast veroorzaken in hun omgeving. 

•	 Om een effectievere aanpak in de wijken na te streven is er samen met MeanderOmnium per wijk de maat-
schappelijke opgave bepaald. Hierin staat de opdracht voor de welzijnsorganisatie per wijk beschreven. 
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•	 Betrokkenheid bij het AZC en de noodopvang waar de wijkmanager, samen met een collega uit Soest, 
meerdere keren per week een inlooppunt bemant. Zodat inwoners op een laagdrempelige manier  met al 
hun vragen, zorgen en ideeën met betrekking tot de vluchtelingenopvang hier terecht kunnen. 

•	 Rondom de jongerenoverlast is intensief samengewerkt met bewoners en professionals onder regie 
van de wijkmanagers. Het schakelpunt van de samenwerking zat vooral in de  betrokkenheid van ieder 
op het thema. Dit heeft in diverse buurten tot concrete oplossingen geleid. Zo zijn overlastplegers uit 
de anonimiteit gehaald en participeren buurtbewoners actief in de aanpak waardoor de overlast is 
afgenomen.

•	 Initiatieven in de wijk om zorg te dragen voor de veiligheid van de eigen woonomgeving worden 
gefaciliteerd. De whatsapp-groepen zijn hier een goed voorbeeld van.

p PRIVACY, INTEGRITEIT EN INFORMATIEVEILIGHEID 

Er was veel aandacht voor privacy, integriteit en informatieveiligheid:
•	 Er is een gemeentebrede visie op privacy opgesteld op basis van onze kernwaarden, Brede Sociale Visie en 

de Rijksvisie op privacy. Het doel is om bewust om te gaan met persoonsgegevens. Hierin is aandacht voor 
de nieuwe Europese wetgeving en het meldpunt datalekken.

•	 Er is een reglement (privacy protocol) opgesteld en er is een praktische handreiking gemaakt voor 
dagelijks gebruik. De medewerkers van de teams (sociaal en CJG) zijn hierin getraind.

p INTERACTIEF WERKEN EN LOKALE DEMOCRATIE

We bewegen mee met de ontwikkelingen rond burgerkracht en de nieuwe verhoudingen tussen overheid en 
inwoners. Het gesprek met elkaar voeren staat hierin centraal. 
•	 de 24 uur van Zeist (februari 2015) en het vervolg dat daaraan is gegeven door een groep inwoners met 

raadsleden en ambtenaren
•	 Raadsleden zelf deden een evaluatie naar burgerparticipatie.
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http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1359047/type=pdf/Notitie_uitkomst_raadsevaluatie_burgerparticipatie.pdf


p EXPLOITATIE-UITKOMSTEN PROGRAMMA BURGERRELATIES

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
Burgerrelaties

L 3.486 2.864 3.016 2.894 V 122

B 1.436 1.603 1.616 1.431 N 185

S -2.050 -1.261 -1.400 -1.463 N 63

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Lagere opbrengst leges bevolkingsadministratie, burgerlijke stand en secretarieleges  € 192.000  N

•	 Wijkgericht werken: veel activiteiten via reguliere budgetten (1) € 75.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 54.000  V

Saldo programma € 63.000  N

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve egalisatiesystematiek / wijkgericht werken (1) €  75.000  N

Totaal reserveringen €  75.000  N

Saldo programma na reserveringen € 138.000  N
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p ALGEMEEN  

Het inrichten en in stand houden van een functionele openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid van 
Zeist. Dat doen we op een wijze die duurzaam is en waarbij inwoners steeds vaker zelf bepalen hoe de 
openbare ruimte eruit ziet. Deze betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij mensen levert een hogere 
waardering op voor de kwaliteit van de openbare ruimte.  

p KWALITEITSHERSTEL OPENBARE RUIMTE

•	 Met het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor ‘kwaliteitsherstel openbare ruimte’ zijn 
diverse quick wins behaald. Hiermee is de kwaliteit en de veiligheid op verschillende locaties vergroot.

p ECOLOGISCH GROENBEHEER

•	 Door jarenlang ecologisch groenbeheer is de ecologische waarde van de bermen hoog. Door het invoeren 
van een Zeister gedragscode voor ecologisch beheer zorgen we ervoor dat de gemeente en aannemers bij 
werkzaamheden zoveel mogelijk rekening blijven houden met aanwezige natuurwaarden.

•	 Om de natuurwaarde van de poelen te verbeteren zijn met behulp van een subsidie van het waterschap de 
poelen in de Brink en Couwenhoven opgeknapt. 

•	 Daarnaast zijn met vrijwilligers afspraken gemaakt over het beschermen van de zeer zeldzame en daarom 
wettelijk beschermde bosmierenkolonie langs de Utrechtseweg. 

•	 De natuurgebieden tussen de vijf scheggen in Kerckebosch zijn overgedragen aan het Utrechts Landschap. 
Een goede garantie voor ecologisch beheer van deze natuurgebieden, waar ook schapen worden ingezet.

Programma 3 
Fysieke leefomgeving
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http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1395704/type=pdf/RIB15.115_Plan_van_aanpak_kwaliteitsherstel_openbare_ruimte.pdf


Schoonmaken poel De Brink.
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p BOMEN

•	 In samenwerking met betrokken inwoners en groene groepen wordt gewerkt aan een lange termijn 
bomenbeheerplan. Dit plan zorgt voor een gelijkmatige en planmatige vervanging van bomen, met 
minimaal behoud van de groene uitstraling van Zeist. Het doel is om dat voor elkaar te krijgen met minder, 
maar wel kwalitatief betere bomen. In de loop van 2016 is het plan gereed.

p VERLICHTING

•	 Ook afgelopen jaar zijn we verder gegaan met het vervangen van o.a. natriumlampen door led. 
Bijvoorbeeld in de wijk Vollenhove. Vanuit het ISV project zijn ca. 100 stuks lichtmasten vervangen en 
de hoofdzakelijk aanwezige natriumlampen met een hoog vermogen zijn vervangen door led. Hierdoor 
hebben we minder kans op storingen. Bovendien worden deze lampen gedimd, ’s nacht tot zelfs 30 %. Dit 
leidt tot minder energieverbruik. 

•	 De twee parkeerdekken aan de Laan van Vollenhove zijn voorzien van verlichtingsdetectie die, bij 
activering van de detectie, het verlichtingsniveau op 100 % opschroeft en daarna weer terug dimt. Dit 
draagt bij aan de (sociale) veiligheid in de buurt. 

p ONDERHOUD WEGEN

•	 Vanuit onderhoud is een aantal wegen en fietspaden voorzien van nieuwe asfaltverharding. Zo zijn de 
deklagen van een deel van de Traay (in samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug), het Jan 
Luijkenlaantje en het vrij liggende fietspad langs de Dreef vervangen.

•	 Er is een inhaalslag gedaan met betrekking tot de zogenaamde lasgaten en klinkersleuven in de wegen. Bij 
het aanbrengen van huisaansluiting van de riolering of nutsleidingen in asfaltwegen, worden deze sleuven 
tijdelijk met klinkers dicht gestraat. Na verloop van tijd worden deze weer voorzien van asfaltverharding. 
Mooi voorbeeld is de Javalaan. In deze laan is in 2013 een groot aantal rioolaansluitingen vervangen, 
afgelopen jaar zijn het grote aantal sleuven voorzien van asfalt. In een aantal wijken zijn in het verleden 
zogenaamde half verharde voetpaden aangelegd. De laatste jaren kregen we relatief veel klachten over 
het onderhoud van deze paden. Daarom hebben we aan de Paltzerweg en Duinweg de verharding 
aangepast door gebruik te maken van een nieuw, duurzaam product. Daardoor is het comfort van deze 
paden voor rollators, rolstoelen en kinderwagens beter.  
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p EXPLOITATIE-UITKOMST PROGRAMMA FYSIEKE LEEFOMGEVING

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
Fysieke leefomgeving

L 8.091 7.675 8.086 6.476 V 1.610

B 237 250 291 192 N 99

S -7.854 -7.425 -7.795 -6.284 V 1.511

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Langere voorbereiding / latere start verkeersprojecten (1) € 812.000  V

•	 Lagere kosten groenonderhoud om diverse redenen  € 239.000  V

•	 Opbrengst schadeclaim Stedin (1) € 232.000  V

•	 Minder gladheidsbestrijding vanwege de zachte winter  € 87.000  V

•	 Factuur inhaalslag bomenbestand komt in 2016 (2) € 50.000  V

•	 Vertraging park Griftzone i.c.m. project De Clomp (3) € 49.000  V

•	 Lagere kosten straatreiniging / hogere kosten waterlopen (y) € 14.000  V

•	 (meer)opbrengst herplantplicht (4) € 2.000  V

•	 Lagere kosten legionellabestrijding (x) € 2.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 24.000  V

Saldo programma € 1.511.000  V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve egalisatiesystematiek / infrastructuur (1) €  1.044.000  N

Reserve egalisatiesystematiek / middelen incidenteel beleid (2) €  50.000  N

Reserve voormalig ISV-gelden (3) €  49.000  N

Reserve bomenfonds (4) €  2.000  N

Totaal reserveringen €  1.145.000  N

Saldo programma na reserveringen € 366.000  V

Verrekening egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (progr.11) (x) €   2.000  N

Verrekening egalisatievoorziening rioolheffing (progr.11) (y) € 14.000  N

Saldo na reserveringen en verrekeningen andere programma’s € 350.000  V
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p ALGEMEEN  

Samen met inwoners hebben we gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid 
en de leefbaarheid in Zeist. Verkeersprojecten komen interactief tot stand. 

p INTERACTIEF, MET BEWONERS SAMEN RESULTATEN BOEKEN 

Enkele voorbeelden van successen die we op dit gebied hebben behaald:
•	 de realisatie van bijna 60 extra parkeerplaatsen aan de Laan van Eikenstein. Na een jarenlange discussie  

tussen de Rabobank en bewoners van de aangrenzende wijk Parmentiersland, is dit succesvol uitgevoerd. 
Hiermee behoort de parkeerhinder in de wijk grotendeels tot het verleden. 

•	 Ook is in goed overleg met alle betrokkenen, zowel intern als extern, eind 2015 de voetgangersbrug over 
de Blikkenburgervaart gerealiseerd. Deze voetgangersbrug biedt de vele, vaak jeugdige voetgangers een 
veilige verbinding tussen parkeerplaats en sportparken.

•	 De evaluatie Lyceumkwartier is afgerond. Verbeterpunten worden opgepakt. 
•	 Wij zijn gestart met overleggen met omwonenden in de wijken Kersbergen en Griffensteijn om een aantal 

restpunten op het gebied van verkeersveiligheid en de mogelijke oplossingen hiervoor met aanwonenden 
bespreken om daarmee tot gedragen oplossingen te komen. De bedoeling is om deze aanpak te 
continueren voor de overige 30-kilometer-gebieden.

Programma 4
Verkeer en vervoer

Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Programma’s p pagina 26 van 236 

PROGRAMMA’S

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT

http://www.lyceumkwartierzeist.nl/wp-content/uploads/Mobycom-Rapport-Evaluatie-Snelheidsremmende-Maatregelen.pdf


Over de Blikkenburgervaart is een voetgangersbrug geplaatst.

p VERKEERSVEILIGHEID

Verkeersveiligheid heeft de hoogste prioriteit. We hebben hierbij aandacht voor kwetsbare 
verkeersdeelnemers, zoals scholieren, fietsers en voetgangers. In 2015 is het uitvoeringsprogramma 
opgesteld. De volgende verbeteringen zijn ondertussen uitgevoerd:
•	 Veilige fietsroutes voor scholieren: Bij verschillende scholen zijn in overleg met de schoolleiding 

verkeerskundige verbeteringen doorgevoerd. Een zebrapad bij de Comeniusschool, rode en gele 
markeringspaaltjes bij de Ichtusschool, de oprit van basisschool Oud-Zandbergen aan de Prins 
Alexanderweg is opnieuw geasfalteerd en bij de Kerckeboschschool een kiss&ride-zone, parkeerregulering 
en een gewijzigde oversteek. 
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•	 We zijn gestart met de voorbereiding voor het verbreden van de fietspaden langs de Utrechtseweg. Dit  zal 
in 2016 plaatsvinden, te beginnen bij de omgeving Montaubanstraat. 

•	 Op diverse locaties zijn fietsenstallingen toegevoegd of vernieuwd, onder andere bij Slot Zeist en op de 
Steynlaan. Bij alle bushaltes zijn fietsenstallingen toegevoegd. Bij de halte Jordanlaan   heeft een complete 
herinrichting plaatsgevonden ten behoeve van de fiets. Dit geeft een netter straatbeeld en het gebruik 
van de fietsenstalling is zichtbaar toegenomen. Door de integrale aanpak van de herinrichting en de 
vergroening die dit oplevert, is ook de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd.

•	 Eind 2015 is in een kort tijdsbestek 1500 meter fietspad verbreed vanaf de Laan naar Heibergen richting de 
Kampdwarsweg. Deze aanpassing is uitgevoerd in nauwe afstemming met Utrechts Landschap, Provincie, 
Rijkswaterstaat en Stichting Milieuzorg Zeist. Aanleiding was de komst van de noodopvang op het Kamp 
van Zeist. Met de verbetering van dit fietspad kunnen vluchtelingen gemakkelijker van en naar Zeist 
fietsen.  

•	 Een aantal vaste fietspalen zijn vervangen door verzinkbare, zoals bij de Kroostweg-Noord. 
•	 Er zijn fietssuggestiestroken aangebracht in onder andere de Oude Postweg in Austerlitz, de Laan van 

Vollenhove  en in de Van Oldenbarneveltlaan. 
•	 Ter hoogte van de kruising met de Waterigeweg is in de Weteringlaan een tweerichtingenfietspad 

aangelegd, mede op verzoek van de Belangenvereniging Couwenhoven. 
•	 Samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn zogenaamde ‘broemritten’ verzorgd. Dit zijn cursussen 

waarbij ouderen worden getraind en getoetst op hun rijvaardigheid. Ook organiseerde VVN Zeist 
dode-hoeklessen bij basisscholen en namen de groepen 7 en 8 deel aan het theoretisch en praktische 
verkeersexamen. 

•	 We dragen financieel bij aan de Verkeersouders: ouders die tijdens de spitsmomenten rond school 
begeleiden in het verkeer. 

•	 Verder heeft Fietsersbond Zeist een e-bike voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd die financieel is 
ondersteund en zijn er, in het kader van gedragsbeïnvloeding, 30 km/uur ‘kliko’-stickers beschikbaar 
gesteld aan bewoners.
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p KLEINE VERKEERSTECHNISCHE MAATREGELEN

Op verzoek van de samenleving en in nauwe samenwerking met de wijkmanagers, zijn diverse Kleine 
Verkeerstechnische Maatregelen (KVTM) getroffen op verschillende locaties in Zeist. Dit zijn maatregelen 
variërend van extra parkeerplaatsen en aanpassingen aan uitritten, tot snelheidsremmers in de vorm van 
drempels of kruispuntplateaus ten behoeve van de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Zeist. Het 
KVTM programma heeft geresulteerd in onder andere: 
•	 De aanleg van het kruispuntplateau Van Reenenweg – Rozenstraat 
•	 Het aanpassen van parkeervakken aan de Gerolaan, 
•	 De aanleg van een drempel in de Van Reenenweg 
•	 Het aanpassen van uitritten aan de Mirthehof en Zonnenhuizen 
•	 De aanpak van het kruispunt Schroeder van der Kolklaan – Willem Arntzlaan
•	 Diverse maatregelen in en om de Steniaweg
•	 De  aanleg van een zebrapad bij het winkelcentrum De Clomp. 
Op verscheidene locaties is markering aangebracht of vernieuwd. Bijvoorbeeld in de Genestetlaan, de Oude 
Arnhemsweg en de Lyceumlaan. 

Reparatie fietspad de Clomp.
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p BEREIKBAARHEID 

We vinden het belangrijk dat Zeist goed bereikbaar is. We werken aan het verbeteren van de doorstroming 
en richten het wegennet zo in dat dit optimaal kan worden benut. We streven naar een situatie waarbij zowel 
de automobilist, de fietser als de gebruiker van het OV profiteert. 
•	 We verbeteren de doorstroming door de inzet van dynamisch verkeersmanagement. De verkeerslichten 

aan de Utrechtseweg (tussen Jordanlaan en Griftlaan) zijn gekoppeld, waardoor de in- en uitstroom van 
verkeer naar Zeist behoorlijk is verbeterd. 

•	 Een aantal verkeerslichten is aan het einde van zijn levensduur. Het beheerplan Verkeersregelinstallaties 
(2016-2029) is daarom geactualiseerd. Op basis van beleidsregels die in het plan zijn opgenomen, wordt 
per situatie aangegeven wat blijft en wat – op termijn - wordt vervangen en het meest wenselijk is: 
verkeerslichten, rotonde of voorrangskruising. Het nieuwe beheerplan wordt in de loop van 2016 ter 
besluitvorming aangeboden. 

•	 In samenwerking met vele partijen, waaronder aanwonenden, is een plan gemaakt voor de verbreding 
van de Utrechtseweg. Dit plan kan rekenen op voldoende maatschappelijk draagvlak. Ten aanzien van 
de financiële dekking van het project zijn we in gesprek met de provincie. In 2016 wordt het bestuurlijke 
proces hiervoor doorlopen.

p PARKEREN 

•	 In een interactief traject is gekeken in hoeverre de organisatie van het parkeren aansluit bij de behoeften 
van gebruikers. Hieruit blijkt dat veel zaken al zo goed mogelijk zijn geregeld. Op enkele punten zijn 
wijzigingen doorgevoerd. Zo is er één tarief ingevoerd voor betaald parkeren en geldt er inmiddels een 
maximaal dagtarief van €7,50 in het centrum. Daarnaast zijn ook de laatste verouderde parkeersystemen 
(zoals parkeergarage Steynlaan en handhaafapparatuur) gemoderniseerd en zijn waar nodig andere 
parkeersystemen verbeterd. Het mobiel (achteraf) betalen heeft een vlucht genomen van een 
marktaandeel van 11% in 2014 naar 33% eind 2015. Dit vergroot het gebruiksgemak, zorgt voor minder 
storingen en minder ergernis bij gebruikers. 

•	 Uit een onderzoek van Parkeerservice onder gemeenten die bij hen zijn aangesloten, blijkt gemeente Zeist 
op vrijwel alle onderdelen bovengemiddeld te scoren ten aanzien van parkeerbeleving. Daarnaast treffen 
we de voorbereiding voor de proef achteraf betaald parkeren. 

Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Programma’s p pagina 30 van 236 

PROGRAMMA’S

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT



p EXPLOITATIE-UITKOMST PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
Verkeer en vervoer

L 4.716 3.749 4.798 4.841 N 43

B 3.193 4.086 2.888 3.692 V 804

S -1.523 337 -1.910 -1.149 V 761

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Nog niet gemaakte kosten tunnel Den Dolder (1) € 500.000  V

•	 Diverse over- en onderschrijdingen kosten infrastructuur (2) € 165.000  V

•	 Nog niet gemaakte kosten afronding Oud Zandbergen (deze kosten zijn per abuis hier begroot, horen in 

programma 12 thuis) (1) € 133.000  V

•	 Exploitatie parkeren  € 74.000  N

•	 Fietsbevorderende maatregelen (3) € 53.000  V

•	 Nog niet gemaakte kosten upgrade parkeerterreinen (1) € 6.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 22.000  N

Saldo programma € 761.000  V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve afschrijving investeringen maatschappelijk nut (1) € 639.000 N

Reserve egalisatiesystematiek / infrastructuur (2) € 165.000  N

Reserve egalisatiesystematiek / middelen incidenteel beleid (3) €  53.000  N

Totaal reserveringen €  857.000  N

Saldo programma na reserveringen € 96.000 N
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p ALGEMEEN 

Het versterken van de economische vitaliteit, het verstevigen van het lokale en regionale netwerk en het 
stimuleren van initiatieven uit de samenleving stonden centraal in 2015. Goed wonen en leven staat of valt 
met een bruisend centrum. In samenwerking met de regio, ondernemers en andere partijen stimuleren 
we het ondernemersklimaat. We vergroten de aantrekkelijkheid van de regio en daarmee ook die van de 
gemeente Zeist. 

p ONTWIKKELINGEN ZEISTER ECONOMIE 2015

In economisch opzicht gaat het  beter met Zeist. De werkgelegenheid en het aantal bedrijven zijn 
toegenomen (het aantal arbeidsplaatsen is toegenomen van 33.758 in 2014 naar 34.134 in 2015, het aantal 
vestigingen van 5.810 naar 6.059). Daarmee doet Zeist het beter dan gemiddeld in de provincie Utrecht. 
De leegstand in de kantorenmarkt van Zeist valt met 10% onder het landelijke gemiddelde (15%). 
Ook de leegstand op de markt voor bedrijfsruimte valt onder het landelijk gemiddelde van 3%. Voor 
winkelleegstand in Zeist zijn de gegevens iets minder rooskleurig: 7,8% van het totaal verhuurbaar 
vloeroppervlak staat leeg (winkelonderzoek door Q&A in opdracht van de provincie). Dit is nog altijd beter 
dan het landelijk gemiddelde van 10%.

p ZEIST OP DE KAART 

•	 Zeist is goed vertegenwoordigd in de regionale samenwerkingsverbanden, zoals de U10, Economic Board 
Utrecht (EBU), Stichting Q4plus en het Utrecht Science Park (USP).  
Belangrijke resultaten:
- De regionale profilering op de landelijke vastgoedbeurs Provada. 
-  Het USP ziet Zeist als belangrijke complementaire gemeente en beschouwt de Utrechtseweg als mogelijke 

satellietlocatie voor functies en activiteiten die samenhangen met het USP. 

Programma 5 
Economische zaken
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-  Het Zeister bedrijfsleven heeft bij de start van de Tour de France in Utrecht intensief kennisgemaakt met 
bedrijven in de regio. Er zijn vele verbindingen gelegd.

•	 De regio werkt aan een ruimtelijk-economisch profiel. Groen, Gezond en Slim zijn de peilers waar de 
U10 en EBU zich op richten. Q4plus heeft het profileringsdocument ‘land-goed-land’ opgesteld. Deze 
rapporten vormen de input voor het versterken van de regionale economie en worden gebruikt bij het 
nog uit te voeren verdiepende onderzoek naar het DNA van Zeist.

•	 Om snel te kunnen inspelen op signalen van het bedrijfsleven onderhouden we nauwe relaties met het 
zakelijk netwerk, zoals Zakelijk Zeist Onderneemt, Stichting Centrummanagement Zeist en andere lokale 
ondernemerscollectieven. 

•	 Het Business Event is voor de tweede keer in Zeist georganiseerd. Ondernemers die een bijzondere 
prestatie neerzetten krijgen daar een podium. Op deze wijze stimuleren we innovatief en duurzaam 
ondernemen en geven we een impuls aan de onderlinge samenwerking. De belangstelling voor en 
herkenning van dit succesvolle Business Event in de gemeente groeit. 
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p PROMOTIE 

Om de aantrekkelijkheid van Zeist en de regio meer onder het voetlicht te brengen en meer bezoekers te 
trekken, zetten we marketing en promotie in. 
•	 In 2015 is het Regionaal Bureau Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei opgericht, met als doel het 

verhogen van de toeristische-recreatieve bestedingen en het versterken van het imago van de regio als 
bestemmingsregio van topniveau.

•	 Het RBT is voortvarend aan de slag gegaan. Verschillende regionale websites over toerisme en recreatie 
zijn geïntegreerd tot één website: www.uitopdeheuvelrug.nl. Verder zijn er ideeën ontwikkeld over hoe 
het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nog beter onder de aandacht van toekomstige bezoekers kan 
worden gebracht. Daarnaast legt het RBT de focus op de betekenis van de regio voor het  (inter-)nationaal 
toerisme vanuit de regio Utrecht en zakelijk toerisme.

•	 In de regio is een aantal VVV-informatiepunten gestart. In Zeist bij Theater-Hotel Figi en in Slot Zeist. 
•	 De Stichting Zeist Promotie en Stichting Centrummanagement Zeist hebben voor de derde keer samen 

Zeist Sinterklaasstad georganiseerd. In het ‘Slot van Sinterklaas’ konden bezoekers een rondleiding krijgen. 
•	 Het Ondernemersplein van de gemeente heeft diverse ondernemers geholpen en ondersteund bij het 

realiseren van hun ideeën, zoals de Kerstmarkt bij Slot Zeist en de Schaatsbaan op de Slotlaan.  

p ZEIST CENTRUM

•	 Op 3 maart 2015 heeft de raad de centrumvisie Beleef Zeist Groen, Gezond en Gastvrij aangenomen; het 
beeldkwaliteitsplan is vastgesteld en de voorbereiding op de uitvoering is gestart. De keuze is gemaakt 
voor een compact, toekomstbestendig en voor alle gebruikers bereikbaar winkelgebied. We voorkomen 
een ongewenste spreiding van winkels in perifere gebieden. 

•	 Een ‘inspirator’ voor het centrum gaat onder meer de verplaatsing van winkels naar de compacte kern 
bevorderen. 

•	 Op verzoek van de marktondernemers heeft de gemeente een promotiecommissie ingesteld voor 
promotie-activiteiten rond Pasen, Sinterklaas en Kerst. 

•	 Het definitieve ontwerp voor het Walkartpark past bij het aantrekkelijker maken van het centrum (zie ook 
programma 12) en sluit het centrum en Slot Zeist beter op elkaar aan. 

•	 Verkeer en parkeren maken onderdeel uit van de centrumontwikkeling. Zie programma 4. 
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www.uitopdeheuvelrug.nl
http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1140228/type=pdf/14RV0069_Beleef_Zeist_Groen__gezond_en_gastvrij__kleinere_versie_.pdf


Op zaterdag 28 en zondag 29 november konden de kinderen een kijkje nemen in de werkkamer van 
Sinterklaas, de keuken en de bakkerij, zijn slaapkamer en die van de pieten in het Slot van Sinterklaas.  
Foto: Nicole Luijten
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p VEILIG ONDERNEMEN 

•	 Ondernemers, politie, brandweer en gemeente zorgen samen voor een veilig ondernemersklimaat. Met 
verscheidene ondernemers en ondernemersverenigingen heeft het Ondernemersplein contact over 
het verbeteren van de veiligheid op hun (bedrijven)terrein. Op Fornhese is hiertoe het Keurmerk Veilig 
Ondernemen ingezet. 

p EXPLOITATIE-UITKOMST PROGRAMMA ECONOMISCHE ZAKEN

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
Economische zaken

L 973 890 1.078 1.170 N 92

B 319 347 379 411 V 32

S -654 -543 -699 -759 N 60

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Verbetering Centrumvisie  € 94.000  N

•	 Restant budget milieuhinderlijke bedrijven (1) € 27.000  V

•	 Uitvoering DNA van Zeist doorgeschoven naar 2016 (2) € 15.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 8.000  N

Saldo programma € 60.000  N

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve egalisatiesystematiek / sanering milieuhinderlijke bedrijven (1) €  27.000  N

Reserve egalisatiesystematiek / middelen incidenteel beleid (2) €  15.000  N

Totaal reserveringen €  42.000  N

Saldo programma na reserveringen € 102.000  N
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p ALGEMEEN

We streven naar een sociaal duurzame samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Onderwijs 
vormt de basis van onze samenleving. Goed onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei en geeft (jonge) 
kinderen en volwassenen de kans zich te ontwikkelen en te vormen tot actieve en zelfstandige deelnemers 
van de Nederlandse samenleving. Goed onderwijs is ook de basis van maatschappelijke en economische 
ontwikkeling. Daarom zetten wij in op vergroten van onderwijskansen, onder andere door het vergroten van 
de taalvaardigheid van zowel jonge kinderen, kinderen van vluchtelingen, als (laaggeletterde) volwassenen. 
Daarnaast heeft het voorkomen en bestrijden van schooluitval onze continue aandacht en richten we ons op 
het beter aansluiten van onderwijs en jeugdhulp voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. 

p VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) 

Het goed leren van de taal en het taalvaardig zijn, is van grote invloed op de ontwikkelingskansen 
van een kind. Door te investeren in voorschoolse educatie kunnen we achterstanden bij kinderen 
voorkomen en hen voorbereiden op hun rol in de samenleving. Het CJG kijkt welke peuters een taal- of 
ontwikkelingsachterstand hebben en leidt deze door naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf met een 
intensief voorschools educatieprogramma.
•	 Zeist heeft 137 peuterplekken waar met het VVE programma wordt gewerkt. Dat is ruim meer dan het 

wettelijke vereiste.  Ongeveer 90% van de peuters die een indicatie heeft gekregen, is ook daadwerkelijk 
gaan deelnemen aan het voorschoolse programma. In  2015 waren dit ongeveer 150 peuters. Door de 
extra ondersteuning is bij deze peuters de achterstand verminderd.  Dit blijkt uit de observaties en 
toetsen die de leidsters van de peuterspeelzaal /kinderdagverblijf afnemen. Ook landelijk onderzoek en 
evaluaties onderstrepen het belang om op jonge leeftijd de extra educatie en ondersteuning te geven om 
achterstanden te voorkomen en verminderen.

Programma 6 
Onderwijs
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•	 Ook op het AZC is er opvang voor peuters, met gerichte aandacht voor taal. Vluchtelingenouders worden 
even ontlast en kinderen kunnen er onbevangen spelen. Spelenderwijs leren ze de Nederlandse taal. De 
directeur generaal van OCW kwam langs om zich te laten informeren over onze werkwijze.

•	 Op de basisscholen wordt er gewerkt met schakelklassen waar leerlingen met een achterstand in de 
Nederlandse taal met een jaar extra taalonderwijs hun achterstand kunnen inlopen. Er zijn momenteel in 
Zeist 6 schakelklassen actief op verschillende basisscholen.

p NIEUW ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 

•	 In de loop van 2015 werd bekend dat het Rijk de nieuwe planperiode voor het 
onderwijsachterstandenbeleid met één jaar heeft uitgesteld. Deze zal nu 1 januari 2017 ingaan. Om die 
reden is de voorbereiding op die nieuwe kaders ook met één jaar uitgesteld.

p LOKALE EDUCATIEVE AGENDA 2015-2018

•	 We hebben een nieuwe ‘Lokale Educatieve Agenda Zeist 2015-2018’ (LEA) opgesteld. Samen met de 
besturen van het primair en voortgezet onderwijs en besturen van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en 
MeanderOmnium. Belangrijke thema’s zijn het 
plaatsingsbeleid, onderwijshuisvesting, implementatie passend onderwijs, vreedzaam samenleven (anti-
radicalisering), doorgaande leerlijn 0-23 jaar, terugdringen schooluitval.

•	 Samen met bestuurders van peuterspeelzalen, kinderopvang, het primair onderwijs, MeanderOmnium en 
de gemeente is de Integrale visie op brede scholen Zeist opgesteld. Elke individuele Brede School past de 
visie specifiek toe op de omgeving waarin de brede school  staat. 

p PASSEND ONDERWIJS

•	 Via het bestuurlijk overleg tussen scholen en gemeenten zijn afspraken gemaakt om het onderwijs en de 
jeugdhulp beter en vroegtijdig op elkaar af te stemmen en samen met ouders de extra ondersteuning te 
bieden op maat voor die kinderen die dat nodig hebben (zie ook: paragraaf 3.8 decentralisaties).  Doel is er 
voor te zorgen dat  kinderen op de best passende plek onderwijs kunnen volgen. 

•	 Er is een pilot gestart op vijf basisscholen  om  de integrale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp 
te onderzoeken en versterken.  Dat bestaat eruit dat een werkgroep, bestaande uit medewerkers van het 
CJG en onderwijs, informatie ophaalt over hoe in de praktijk deze samenwerking verloopt.  Met als  doel 
om zowel de verbeterpunten als goed lopende punten op te halen, hiervan te leren en, vanuit het kind en 
gezin, de samenwerking tussen CJG en onderwijs optimaal te laten verlopen. 
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https://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action%3Dview/id%3D1508464/16RV031_Jaarrekening_2015_-_LEA_2015-2018_Zeist_definitief.pdf
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p ONDERWIJS VOOR KINDEREN OP HET AZC ZEIST EN NOODOPVANG

•	 Op het AZC in Zeist is in augustus 2015 een basisschool, De Vrije Vogel, met twee lokalen gerealiseerd voor 
de kinderen die op het AZC wonen. De kinderen kunnen nu dichtbij naar school en ouders kunnen beter 
worden betrokken. 

•	 Ook de kinderen van de noodopvang volgen basisonderwijs op de Vrije Vogel. Hiervoor is de school eind 
2015 uitgebreid met een derde lokaal. Middelbaar onderwijs volgen de kinderen bij de  Internationale 
Schakelklas in Utrecht. 

p AANPAK SCHOOLUITVAL 

•	 Samen met 15 gemeenten en onderwijspartners werken we met de Schoolwerktagenda, een 
beleidsprogramma voor vier jaar om Schooluitval aan te pakken. Uitgangspunten komen overeen met 
onze gemeentelijke brede sociale visie. Zo zetten wij jongeren meer in hun kracht en willen vaker een 
beroep doen op de inzet van het sociale netwerkwerk van de jongeren

•	 Wij zijn trots op de preventieve aanpak uitval overstap Vmbo naar MBO. Ruim 95% van de 
eindexamenkandidaten Vmbo heeft zich tijdig aangemeld bij het MBO. 

•	 Het aantal voortijdig schoolverlaters is afgenomen van 107 naar 73. 
•	 In het schooljaar 2014-2015 hebben wij bijna 1600 aanvragen begeleiding schoolverzuim MBO ontvangen. 

Dit is aanzienlijk meer dan het schooljaar daarvoor. MBO instellingen zijn streng gecontroleerd op hun 
wettelijke taak om verzuim van 16 uur of meer binnen vier weken te melden. Dit heeft ertoe geleid dat 
scholen nu beter melden. Ook is de aard van de problematiek zwaarder geworden waardoor vaker een 
beroep op RMC medewerkers (Regionaal Meld en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) wordt 
gedaan. 

•	 Aantal meldingen primair en voortgezet onderwijs is ongeveer gelijk gebleven. 
•	 Wij zetten ons in voor de kwetsbare jongeren (MBO niveau 1/ Entree Opleiding) door samen met de 

scholen op zoek te gaan naar een vervolgopleiding, arbeid of dagbesteding. Dit voorkomt dat jongeren 
tussen de wal en het schip raken.  

p VOLWASSENENEDUCATIE EN BESTRIJDING LAAGGELETTERDHEID

•	 Op basis van de gewijzigde Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) hebben we samen met de 
gemeenten uit onze arbeidsmarktregio een regionaal programma educatie voor volwasseneneducatie en 
de bestrijding van laaggeletterdheid
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http://schoolwerkt.nl/shared/content/uploads/2014/05/SchoolWerkt-Agenda-Toelichtingsdocument1.pdf
http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1428474/type=pdf/RIB15.139_Volwasseneducatie_2016.pdf


•	 De wet biedt ook ruimte voor lokale initiatieven om informeel taalaanbod te bieden. In Zeist is eind 2014 
een Taalhuis opgericht (samenwerking tussen bibliotheek, ROC Midden Nederland, MeanderOmnium, 
Stichting Lezen & Schrijven en de gemeente) en in 2015 heeft het Taalhuis Zeist verder vorm gekregen. 
In gesprekken (intakes) wordt gekeken welke taalhulp nodig is en vindt zo nodig doorverwijzing 
plaats. Mensen worden op maat geholpen. In 2015 vonden 130 gesprekken plaats en 60 mensen zijn 
doorverwezen naar taalhulp. Ook zijn er taalcafés en conversatielessen;  2 groepen conversatielessen 
met 16 deelnemers in de bibliotheek en ook twee groepen met 20 deelnemers in de wijk Noord in 
samenwerking met basisschool Op Dreef. En er is een start gemaakt om ook zelf taalcursussen te  geven.

p MULTIFUNCTIONELE SPORT-/GYMNASTIEKRUIMTE IN MFA BINNENBOS KERCKEBOSCH 

•	 Na de zomer is de ondergrondse sportzaal (= twee gymnastieklokalen) in MFA het Binnenbos in gebruik 
genomen door de scholen in de omgeving van Kerckebosch. De inrichting is samen met vakleerkrachten 
uitgezocht, waarbij rekening is gehouden met meerdere sportfuncties. Naast het gebruik door scholen 
voor gymlessen, wordt de zaal buiten schooltijden en in het weekend gebruikt voor zaalvoetbal, 
zaalhockey en door 2 turnclubs. 

•	 Doordat de zaal groter is gebouwd dan de normen van de Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs is de multifunctionaliteit van de zaal vergroot. 

p BREDE SCHOOL KERCKEBOSCH  

De voorbereiding van de bouw van de brede school in Kerckebosch is afgerond. Alle problemen rondom de 
aanbesteding zijn opgelost. De bouw is eind 2015 gestart. Er komt een duurzaam nieuw gebouw voor de 
Montessorischool, de Damiaanschool en KMN Kind & Co,  passend bij de nieuwe woonwijk.
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p EXPLOITATIE-UITKOMST PROGRAMMA ONDERWIJS

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
Onderwijs

L 12.774 7.960 10.696 9.226 V 1.470

B 2.173 972 1.760 1.705 N 55

S -10.601 -6.988 -8.936 -7.521 V 1.415

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Diverse (financiële) afwijkingen taak onderwijshuisvesting, waaronder wegvallen kosten sanering 

Gammaterrein / Geiserlaan (1) € 1.272.000  V

•	 Restant budget COA onderwijs vluchtelingen (schooljaar 2015/2016) (2) € 69.000  V

•	 Restant budget Taalhuis (nog niet door alle deelnemers benut) (2) € 12.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 62.000  V

Saldo programma € 1.415.000  V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve onderwijshuisveting (1) €  1.272.000  N

Reserve egalisatiesystematiek / middelen incidenteel beleid (2) €  81.000  N

Totaal reserveringen €  1.353.000  N

Saldo programma na reserveringen € 62.000  V
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p ALGEMEEN 

In Zeist bevorderen we een levendig kunst- en cultuurklimaat waar inwoners graag aan deelnemen en waar 
ook bezoekers van profiteren. Dit draagt bij aan het kwalitatief goede leven in Zeist. Verbinden, samenhang 
en het benutten van de kracht in de samenleving door het bieden van ruimte voor nieuwe initiatieven staan 
hierbij centraal.

p VORMGEVEN CULTUURVISIE EN KUNST- EN CULTUURBELEID 2016-2020

Met een vijftal interactieve sessies met inwoners, ondernemers en de sector is in 2015 veel input en energie 
losgekomen voor het afronden van de Cultuurvisie. We blijven kunst en cultuur extra inzetten voor de 
verdere versterking van de kwaliteit van wonen, werken, leven en (tijdelijk) verblijf in en om Zeist. In het 
voorjaar van 2016 wordt de Cultuurvisie Zeist 2016-2020 afgerond. 

p HISTORISCHE BUITENPLAATS SLOT ZEIST

De invulling van Slot Zeist is een gedeeld vraagstuk van samenleving en gemeente. Een groot aantal 
culturele initiatieven maakte met de Culturele Vleugel, Slotconcerten, Slottuintheater en Slottheater ook 
in 2015 regulier gebruik van Slot, Slottuin en omgeving. Een Beeldenroute van Slot(tuin) tot Centrum 
in samenwerking met de Culturele Vleugel en een Kerstmarkt (Cultuur Zeist) vormden enkele nieuwe 
aanvullingen op het aanbod. 
De gemeente heeft in 2015 de samenleving betrokken via een interactief traject met het ‘SlotLab’, een groep 
van dertig inwoners en belanghebbenden. De raad heeft vervolgens de ideeën besproken tijdens een 
gezamenlijke bijeenkomst met het college van burgemeester en wethouders én het SlotLab. De raad heeft 
unaniem het Witboek aangenomen en daarmee de selectieprocedure gestart. 

Programma 7 
Cultuur
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Deze vernieuwende co-creatie tussen raad, college en samenleving leverde veel kennis op over de 
mogelijkheden en kansen voor het Slot. Het is in 2015 nog niet gelukt om een exploitant te vinden die kon 
voldoen aan de door de raad gestelde kaders. Figi verzorgt samen met Oud Londen in 2016 tijdelijk de 
exploitatie, waarmee de huidige evenementen en de openstelling van het Slot worden gewaarborgd.

Het Slottuintheater was weer het toneel voor verschillende opvoeringen voor jong en oud. Foto: Nicole Luijten
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De Evangelische BroederGemeente heeft in 2015 met een inhaalslag aan het onderhoud en het ontwikkelen 
van een eigen visie gezorgd voor de instandhouding van haar monumentaal erfgoed. Dat gebeurt in nauwe 
afstemming met de gemeente. In combinatie met ons eigen denkwerk over de toekomst van het Slot nemen 
we hiermee een aanloop naar een strategisch vergezicht voor het gehele gebied. 

p NATIONAAL MILITAIR MUSEUM (NMM) EN PARK VLIEGBASIS SOESTERBERG (PVS)

Het NMM heeft sinds de opening veel bezoekers getrokken en zijn eigen verwachting overtroffen. Park 
Vliegbasis Soesterberg en de gemeente Zeist kunnen voordeel halen uit het aantrekken van zoveel toeristen 
naar de regio. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) en de Stichting Zeist Promotie spannen zich 
hiervoor in.
De ambities voor het Park Vliegbasis Soesterberg (PVS) zijn samen met gemeente Soest, Utrechts Landschap 
en provincie Utrecht verder uitgewerkt. Op initiatief van de gemeente Zeist actualiseert de provincie met de 
betrokken gemeenten en organisaties een totaalbeeld van de verschillende regelingen en initiatieven die 
spelen op cultuurbeleid en ruimtelijke ordening rond PVS. Zeist, Soest en Provincie Utrecht:
•	 ondersteunden Embedded (festival beeldende kunst in en om de shelters), 
•	 tekenden in 2015 een Cultuurpact (2015), 
•	 deelden de officiële opening van PVS 
•	 en ontwikkelen samen een beoordelingskader voor het groeiend aantal verzoeken om gebruik te maken 

van de locatie PVS. 

p FUSIE

Het bestuur van het Kunstenhuis De Bilt-Zeist en de Raad van Toezicht van de Zeister Muziekschool zijn 
het in de zomer van 2015 inhoudelijk eens geworden over de gezamenlijke toekomst van hun instellingen. 
Vanaf 2016 is deze fusie een feit. In De Bilt en Zeist wordt de jarenlange samenwerking op het gebied van de 
beeldende vorming verbreed naar het muziekonderwijs. 
De fusie brengt diverse voordelen: 
•	 Meer synergie in het lesaanbod, zodat in beide gemeenten een uitgebreider lespakket kan worden 

aangeboden. 
•	 Besparingen op het vlak van management-, administratie- en promotiekosten, waarmee invulling wordt 

gegeven aan bezuinigingstaakstellingen van de gemeenten Zeist en de Bilt.
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p CULTUUR BIJ DE JEUGD

Het Netwerk Cultuureducatie (NCE) was in zijn eerste volle jaar (2015) succesvol in:
•	 het bereiken van een groot aantal scholen in het basisonderwijs, 
•	 de kwaliteitsversterking van het cultuureducatief aanbod in Zeist en 
•	 het realiseren van samenwerking met de netwerkpartners RegioCultuurCentrum Idea (organisatie met 

zes vestigingen in de vier gemeenten en de regio die kansen biedt aan hun inwoners om volwaardig 
mee te kunnen doen in de moderne kennis- en informatiesamenleving), Muziekschool, Kunstenhuis en 
MeanderOmnium. 

Het rendement van de combinatiefunctionarissen voor het Netwerk Cultuureducatie (NCE) (in totaal 3,8 
fte) is versterkt door extra inzet op inhoudelijke synergie en samenwerking, en het oppakken van nieuwe 
initiatieven, zoals de introductie van een Kijkwijzer voor scholieren.

Het initiatief Bibliotheek op School is gecontinueerd. Dit is een impuls voor leesbevordering op scholen.

Het Jeugdcultuurfonds wil dat alle kinderen lessen op kunst- en cultuurgebied kunnen volgen. Met dit fonds 
hebben we in 2015 overeenstemming bereikt over de versterking van het bereik en de inzet van het fonds. 
Zo wordt er meer samengewerkt met CultuurZeist door aan te sluiten bij culturele evenementen en het 
organiseren van goede doelen acties. 

p SAMENHANG VERBETERD

We zijn in gesprek met de sector, inwoners en ondernemers om een aantal bestaande initiatieven op een 
hoger ambitieniveau te trekken (Cultuurvisie Zeist 2016-2020): 
•	 Cultuur Zeist rond de Kerstmarkt en activiteiten, 
•	 Dag der Kunsten, 
•	 het stimuleren van de verdere samenwerking in de sector op het niveau van een enkel Cultuurplatform,
•	 samenwerking en programmering tussen de podia (FIGI, Beauforthuis, Peppel, Klinker, Kunstenhuis en 

Torenlaantheater), 
•	 het stimuleren van ondernemersinitiatieven en samenwerking tussen Federatie Amateurpodia (FAP), 

Cultuur Zeist en de vele amateurkunstverenigingen en 
•	 de Beeldenroute van Slot tot Centrum in samenwerking met ondernemers en de Culturele Vleugel. 
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In 2015 hebben meer dan 10.000 bezoekers de exposities in de Culturele Vleugel van Slot Zeist bezocht 
(onder meer ’De wereld in miniatuur’ en de exposities van Juane Xue en Michiel Schrijver). 
De gemeentelijke collectie beeldende kunst met nieuw en oud (BKR-)werk is in 2015 opgeschoond.

In de tuinen van Slot Zeist en van Slotlaan tot Centrum Zeist staat in 2015 een unieke Beeldenroute centraal.  
De Beeldenroute bestaat in totaal uit 36 beelden; 20 beelden in de Slottuin en 16 in het centrum van Zeist.  
Foto: Nicole Luijten

Met de Beeldenroute van Slot tot Centrum heeft de Culturele Vleugel samen met een aantal ondernemers 
en de gemeente Zeist een impuls gegeven aan de kwaliteit en bekendheid van de beeldende kunst in de 
openbare ruimte. We gaan creatief om met kunst en cultuur, zetten een unieke collectie beeldende kunst 
extra in de spotlights en doen dat met een combinatie van vast en tijdelijk naar Zeist gebracht werk in 
de Slottuinen. Zeist verleidt met dit initiatief haar bezoekers: combineer de Beeldenroute met een langer 
verblijf, een stevige wandeling of fietstocht door onze gemeente. 
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De eerste stappen zijn gezet om de Stichting Museumkwartier te reorganiseren tot de Stichting voor de (10) 
samenwerkende erfgoedorganisaties in Zeist. Daarmee realiseren we extra stuurkracht en is er uitzicht op 
meerwaarde, (co-)financiering en fondsenwerving voor nieuwe (gezamenlijke) projecten.

p EXPLOITATIE-UITKOMST PROGRAMMA CULTUUR

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
Cultuur

L 5.004 4.699 5.547 5.182 V 365

B 615 1.273 502 331 N 171

S -4.389 -3.426 -5.045 -4.851 V 194

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Onderuitputting onderhoudsbudgetten ivm afwijkende planning door verduurzaming (1) € 269.000  V

•	 Exploitatie tentoonstellingen / culturele vleugel Slot Zeist  € 95.000  N

•	 Plannen voor toekomstige exploitatie Slot Zeist (2) € 47.000  V

•	 Restant budget voor kunst in de openbare ruimte (3) € 17.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 44.000  N

Saldo programma € 194.000  V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve onderhoud kapitaalgoederen (1) €  269.000  N

Reserve egalisatiesystematiek / middelen incidenteel beleid (2) €  47.000  N

Reserve egalisatiesystematiek / kunst openbare ruimte (3) €  17.000  N

Totaal reserveringen €  333.000  N

Saldo programma na reserveringen € 139.000  N
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p ALGEMEEN 

Dagelijks zijn veel inwoners actief in sport en bewegen. Zeist kent een rijk verenigingsleven waarin inwoners 
zich vrijwillig inzetten om zelf en anderen te kunnen (laten) sporten.
Het belang van sport wordt steeds breder onderkend. Sport als motor en binder binnen onze samenleving. 
In 2015 is veel gebeurd binnen de sport in Zeist. Net als in voorgaande jaren heeft de samenleving een 
essentiële rol gespeeld voor de sector. Er is met elkaar volop aandacht besteed aan onze voorzieningen, 
aansprekende sportsuccessen zijn met elkaar gevierd, we hebben stilgestaan bij de jubilea van enkele 
roemruchte verenigingen, maar er is ook met elkaar gesproken over de waarde van sport en de manier 
waarop we hiermee in Zeist willen omgaan. Dit proces heeft geresulteerd in een nieuwe sport- en 
beweegvisie voor de komende jaren. 

p SPORT- EN BEWEEGVISIE 2015-2020

In 2015 is de sport- en beweegvisie Zeist 2015-2020 tot stand gekomen. Doel: door middel van sport Zeist in 
beweging krijgen! We streven naar samenhang en optimale benutting van aanwezige krachten in en om de 
sport. De visie kwam tot stand in dialoog tussen een brede afvaardiging van sport- en beweegaanbieders, 
professionele instellingen uit het maatschappelijk veld, betrokken inwoners en gemeentelijke medewerkers. 
Ook is in 2015 gestart met een uitvoeringsprogramma om de visie concreet in de praktijk te gaan brengen. 
Dit programma wordt begin 2016 vastgesteld. 

Programma 8 
Sport en recreatie
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http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1284532/type=pdf/15RV040_Bijlage_02_Sportvisie_verkorte_versie.pdf


Het sportspeelveld

p ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

•	 Veel activiteiten en projecten zijn in 2015 geïnitieerd en aangejaagd door onze buurtsportcoaches. Zij 
organiseren in opdracht van de gemeente het sport- en beweegaanbod in de buurt en spelen zo een 
belangrijke rol bij de maatschappelijke waarde van sport. 
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•	 Afgelopen jaar is een vervolg gegeven aan aansprekende activiteiten zoals de Zeist Cup, de koningsspelen, 
special heroes, trainers voor de klas, de jeugdsportpas, diverse schoolsportactiviteiten en het project 
Wijkgezonder. 

•	 Daarnaast is de verbinding gezocht met het sociaal domein om sport in te zetten voor onder meer 
gemeentelijke zorgtaken. In 2016 werken we dit verder uit. 

p ONDERSTEUNING SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS

Sport- en beweegaanbieders zijn van cruciaal belang in het realiseren van de doelstellingen uit onze nieuwe 
sportvisie. De gemeente adviseert hen bij hun taken en verantwoordelijkheden:
•	 We hebben verenigingen gestimuleerd de sportparticipatie onder bepaalde doelgroepen te verhogen, 

bijvoorbeeld door het subsidiëren van VV ’t Vliegdorp om bewoners van het asielzoekerscentrum mee te 
laten voetballen in regulier competitieverband. 

•	 Alle sportverenigingen met een schenkvergunning zijn in 2015 individueel bezocht om hen te adviseren 
over verantwoord alcoholgebruik. 

p SPORTACCOMMODATIES

We streven voor onze sportaccommodaties naar een toekomstbestendig en evenwichtig aanbod. Het is van 
belang dat adequate instandhouding en onderhoud ook in de toekomst financieel geborgd zijn. 
•	 In 2015 zijn we gestart met beheerplannen en met een integraal accommodatieplan voor al onze 

buitensportaccomodaties.  
•	 Duidelijk is dat vraag en aanbod op dit moment niet overal in verhouding zijn. Daarnaast verwachten 

we binnen de huidige accommodaties de aankomende jaren de nodige financiële investeringen. Een 
opwaardering en optimalisatie van ons accommodatiebestand zijn daarom nodig. In 2016 wordt hieraan 
een vervolg gegeven. Mogelijk gaan we ook investeren in clustering van accommodaties.

•	 We hebben in 2015 de sport voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk gemaakt:
-  Via het Jeugdsportfonds krijgen kinderen van ouders met een minimum inkomen de contributie en beno-

digde kleding en attributen betaald. 
-  Zeist was landelijke pilotgemeente van de app Sportdrempelvrij, waarmee mensen met een beperking de 

toegankelijkheid van sportaccommodaties kunnen beoordelen.  
•	 Ons sportvastgoed is verder verduurzaamd en we hebben ingezet op een verlaging van CO2 uitstoot en 

energiekosten. (zie ook programma 11 milieu)
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Bianca van Laar zette afgelopen zomer een meer dan bijzondere prestatie neer. Tijdens de Special Olympics  
in Los Angeles werkte zij al haar tegenstanders binnen een minuut door een ippon (een wedstrijdpunt) tegen 
de grond en verzekerde zich daarmee van het judo goud. Reden genoeg voor de wethouder om Bianca  
persoonlijk te feliciteren op het gemeentehuis.
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p ZWEMBAD DIJNSELBURG

Zwembad Dijnselburg wil in de toekomst nog meer Zeistenaren bereiken. 
•	 Mogelijk kunnen een sterker ondernemerschap en het betrekken van ‘de markt’ bij onze uitvoerende taken 

het (maatschappelijk) rendement van het zwembad vergroten. Hiertoe zijn we samen met medewerkers 
van het zwembad aan een toekomstvisie begonnen. 

•	 Het zwembad is zich het afgelopen jaar meer gaan richten op mensen met een beperking. Het komende 
jaar zal zich dit verder doorvertalen naar het aanbod, zowel in programmatische sfeer als in benodigde 
fysieke voorzieningen. 

p SPEELRUIMTE

•	 In 2015 zijn onder meer de speelvoorzieningen bij Mamejoh en Laan van Vollenhove gerenoveerd. 
•	 De speelplek bij B.S. De Hoeksteen is grondig gerenoveerd. 
•	 Alle speeltoestellen in Zeist zijn geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. 
•	 Begin 2015 zijn we samen met de bewoners gestart met het vervangingsprogramma 2015-2016 voor 15 

speelplekken. Het bestek is eind 2015 aanbesteed en wordt vanaf januari 2016 uitgevoerd.

p RECREATIETAKEN 

Het in 2014 gestarte proces van de ontmanteling van het recreatieschap UHVK is in 2015 gestaag verder 
gegaan. Het bestuur van het schap en de gemeenten, waaronder Zeist, hebben een plan van aanpak voor de 
overdracht van de recreatieve voorzieningen vastgesteld. Dit plan moet er in voorzien dat de voorzieningen, 
die hoofdzakelijk in andere gemeenten dan Zeist liggen, in een nieuwe samenwerkingsconstructie en 
eventueel met nieuwe onderdelen in gebruik zijn, nadat op 1 januari 2018 het recreatieschap is opgehouden 
te bestaan. Voor het Henschotermeer, dat voor onze inwoners een belangrijke voorziening is, is in 2015 
een eerste stap gezet op weg naar vernieuwing met het ondertekenen van een overeenkomst tussen 
het schap en het landgoed Den Treek Henschoten. De verdere uitwerking van het plan van aanpak en 
het creëren van oplossingen voor de voorzieningen volgt in 2016 en moet tot concrete voorstellen per 
voorziening leiden. Daarnaast is in 2015 op initiatief van de provincie Utrecht de uitwerking van de toekomst 
van de recreatietaak in de provincie Utrecht verder opgepakt. Alle gemeenten, de recreatieschappen, 
terreineigenaren en -beheerders, recreatie-ondernemers en vertegenwoordigers van de recreanten zijn 
hierbij betrokken.
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p EXPLOITATIE-UITKOMST PROGRAMMA SPORT EN RECREATIE

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
Sport en recreatie

L 6.452 5.528 5.925 5.681 V 244

B 1.742 1.898 1.732 1.634 N 98

S -4.710 -3.630 -4.193 -4.047 V 146

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Restant budget speelvoorzieningen (uitgaven fluctueren per jaar) (1) € 376.000  V

•	 Vorming voorziening liquidatie recreatieschap (z) € 220.000  N

•	 Onderuitputting onderhoudsbudgetten ivm afwijkende planning door verduurzaming (2) € 199.000  V

•	 Exploitatie sportaccommodaties (excl.zwembad)  € 183.000  N

•	 Lagere kapitaallasten (3) € 2.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 28.000  N

Saldo programma € 146.000  V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve egalisatiesystematiek / speelvoorzieningen (1) €  376.000  N

Reserve onderhoud kapitaalgoederen (2) €  199.000  N

Reserve dekking investeringen (1 / lineair) (3) €  2.000  N

Totaal reserveringen €  577.000  N

Saldo programma na reserveringen € 431.000  N

Verrekening stelpost onvoorzien (progr.15 (z) € 220.000  V

Saldo na reserveringen en verrekeningen andere programma’s € 211.000  N
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p ALGEMEEN  

In 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Hierdoor is de groep inwoners die wij ondersteunen 
bij het vinden van werk groter geworden. Ook mensen met een arbeidshandicap vallen nu onder onze 
verantwoordelijkheid. Om iedereen goed en op maat te kunnen helpen maken we gebruik van nieuwe 
instrumenten zoals garantiebanen, loonkostensubsidie en nieuw beschut werk. De Regionale Dienst 
Werk en Inkomen (RDWI) zoekt steeds meer verbinding met de lokale ketenpartners. En er wordt nauw 
samengewerkt met de andere decentralisaties op het gebied van zorg, onderwijs en jeugd.
Regionaal trekt  de RDWI op met de Utrechtse Werktafel waarin de UWV, de sociale diensten en de sociale 
werkvoorzieningen van 15 gemeenten participeren. Kortom, lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal 
moet.

p REGIONALE DIENST WERK EN INKOMEN (RDWI)

•	 De gemeentelijke doelstellingen binnen het sociaal domein vragen van alle spelers een andere houding 
en werkwijze. De RDWI heeft daarom een veranderprogramma opgesteld Van bolwerk naar netwerk, 
waarin zij in Zeist met vaste herkenbare teams gaat werken, die zo dicht mogelijk bij inwoners staan en 
kunnen inspelen op de behoeften en mogelijkheden van mensen. Op die manier helpen we inwoners met 
afstand tot werk en samenleving om weer mee te doen.  Daarnaast is de interne organisatie efficiënter en 
effectiever geworden.

•	 Het aantal uitkeringen is dit jaar opnieuw gegroeid. Aan het begin van het jaar waren dat er 1250 en 
aan het eind 1375, een stijging van 10%. De stijging heeft vooral te maken met het economisch profiel 
van Zeist en de instroom van statushouders. Vooral voor laagopgeleiden en anderstaligen is er minder 
perspectief op werk. 

•	 De afgelopen jaren hebben de mensen met de kleinste afstand tot de arbeidsmarkt de meeste begeleiding 
gekregen bij het vinden van werk. In 2015 is, in samenwerking met het Sociaal Team, gestart om ook 

Programma 9 
Werk en inkomen
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mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te activeren. Omdat we zien dat ook die groep nog 
genoeg potentie heeft om meer mee te doen in de samenleving. Daar waar mogelijk ondersteuning op 
weg naar werk. Mensen doen arbeidsritme op in het vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij de Kringloopwinkel 
en in verzorgingshuizen.

•	 Met de Participatiewet is ook de Wet Maatregelen Werk en Bijstand ingegaan. In deze wet wordt een heel 
aantal zaken geregeld: uitbreiding inkomensondersteuningsmaatregelen, de kostendelersnorm, arbeids- 
en re-integratieverplichtingen en ook de tegenprestatie naar vermogen. Zowel de verordeningen als de 
uitvoering zijn op deze wettelijke bepalingen aangepast.

In 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Om iedereen goed en op maat te kunnen helpen maken we 
gebruik van nieuwe instrumenten zoals garantiebanen, loonkostensubsidie en nieuw beschut werk.  
Foto: Bart van Vliet
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p PROJECT ‘WERK VOOR ZEIST’ 

•	 De raad heeft extra geld vrijgemaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te 
begeleiden. Buiten de reguliere activiteiten van de RDWI om. Van deze middelen is het project ‘Werk 
voor Zeist’ opgezet. In 2015 werden in totaal 349 mensen begeleid. Van deze moeilijk bemiddelbare 
groep vonden tot nu toe 39 mensen een fulltime baan en 46 parttime. 12 Mensen verlieten om andere 
redenen de uitkering en 27 zijn aan de slag gegaan in het vrijwilligerswerk. Mensen stromen het hele 
jaar in waardoor de begeleiding ook doorloopt in 2016. Dit project is zo succesvol dat het RDWI zijn 
nieuwe werkwijze zoals beschreven in ‘van Bolwerk naar netwerk’ hierop heeft gebaseerd. Door de hoge 
uitstroom uit de uitkering is de hele investering terugverdiend. Afspraak met de RDWI is dat de uitsparing 
op uitkeringslasten, doordat mensen werk hebben gevonden, terug komt naar de gemeente om voor 
volgend jaar dit project te kunnen continueren. Zodat we nog meer mensen aan werk of vrijwilligerswerk 
kunnen helpen. 

p RIJKSBUDGET VOOR INKOMENSONDERSTEUNING 

In 2015 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het nieuwe verdeelmodel voor de 
bijstandsuitkeringen (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) in gebruik genomen. 
Dit pakte voor Zeist heel nadelig uit. De verwachting was dat we ongeveer 3 miljoen tekort zouden komen. 
We hebben tegen dit besluit van het ministerie bezwaar en beroep aangetekend; de uitkomst is nog niet 
bekend. Wel hebben we al actie ondernomen om in aanmerking te kunnen komen voor de vangnetregeling 
die het ministerie heeft ingesteld om de nadelige effecten enigszins te compenseren.

p BIGA 

Door de toegenomen zorg voor kwetsbaren, als gevolg van de Participatiewet, is door de samenwerkende 
gemeenten en aandeelhouders van de Biga (Bartimeüs, Abrona en de Inclusief Groep) besloten tot een 
aandelenovername door de gemeenten. Dat maakt dat wij de verantwoordelijkheid hebben om de Biga 
gereed te maken voor de toekomst als social enterprise. Om zo in samenhang met de andere ontwikkelingen 
in het sociale domein, de beste aansluiting te vinden voor de doelgroep. Voor de SW medewerkers verandert 
er niks.
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p SCHULDHULPVERLENING

•	 Er is steeds meer aandacht op het voorkómen van schulden, onder andere bij het Sociaal Team en het CJG. 
Na jarenlange stijging van het aantal aanvragen lijkt  er in 2015 een kentering ingezet te zijn en zien we de 
stijging minder worden. Aandachtspunten blijven de doorlooptijden en de samenwerking met de andere 
partners binnen het sociaal domein. 

p MINIMABELEID

•	 Om mensen met een laag inkomen beter te bereiken hebben we ons, samen met de partners in het 
netwerk minimabeleid, ingezet om het gebruik van beschikbare instrumenten te stimuleren. Onder 
andere door het Zeist-breed verspreiden van een folder en mensen actief te wijzen op de mogelijkheden. 
Ook door het Sociaal Team en CJG. Daarnaast heeft de RSD op haar site de mogelijkheid opengesteld 
om een aantal regelingen in 1 keer digitaal aan te vragen via ‘bereken uw recht’. Het gebruik van alle 
minimaregelingen is in 2015 substantieel gestegen.

•	 De bijzondere bijstand, een van de minimaregelingen, laat daardoor ook een stijging zien van 19%. Dit 
leidt tot een forse overschrijding. Dit is ook terug te voeren op 2 andere niet-beïnvloedbare factoren: De 
toename van het aantal aanvragen voor bewindvoering (als gevolg van een wetswijziging die voorziet 
in een verruiming van de mogelijkheden om onder bewind te worden gesteld) en een toename van de 
huisvesting van statushouders (vluchtelingen). 

p JONGERENDIENSTVERLENING

In het jongerenloket (team Actie Talent) werkt de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) nauw samen 
met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC). Voor jongeren die bekend zijn, 
is het nog beter mogelijk om maatwerkoplossingen te bieden. Jongeren worden wekelijks in groepsverband 
gesproken om hen wegwijs te maken in hun kansen, mogelijkheden, rechten en plichten. Ook jobhunters 
vanuit het actieplan Jeugdwerkloosheid en het MBO zijn op afroep aanwezig. De interactie in de groep helpt 
de jongeren om verder te komen. Daarnaast vinden één op één gesprekken plaats waarin concrete afspraken 
worden gemaakt.  In 2015 zijn 120 Zeister jongeren begeleid, 125 jongeren stroomden in en 92 jongeren 
stroomden uit. 
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p EXPLOITATIE-UITKOMST PROGRAMMA WERK EN INKOMEN

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
Werk en inkomen

L 31.887 32.469 30.195 32.550 N 2.355

B 23.032 17.473 14.282 16.086 V 1.804

S -8.855 -14.996 -15.913 -16.464 N 551

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Revolving fund Werken voor Zeist (1) € 450.000  V

•	 Bedrijfsvoering RDWI  € 423.000  N

•	 Uitvoering minimabeleid  € 356.000  N

•	 Uitvoering bijstand  € 223.000  N

•	 Kwijtschelding (x) € 21.000  N

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 22.000  V

Saldo programma € 551.000  N

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ) (1) €  450.000  N

Totaal reserveringen  €  450.000  N

Saldo programma na reserveringen € 1.001.000  N

Verrekening egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (progr.11)                                                      (x) € 21.000  V

Saldo na reserveringen en verrekeningen andere programma’s € 980.000  N
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p ALGEMEEN

In 2015 hebben we met inwoners en organisaties gewerkt aan een kwalitatief goede uitvoering van de 
gedecentraliseerde taken. Inmiddels is het stof neergedaald en zijn we zijn in staat gebleken om continuïteit 
van zorg te bieden voor onze inwoners. Dat doen we natuurlijk niet alleen, maar vooral samen met onze 
inwoners en zorgpartners. Daar zijn we trots op!
De dreigende tekorten van het jeugdhulpbudget zijn niet vertaald in een financiële taakstelling voor de 
uitvoering. We zijn erin geslaagd om een soepele overgang voor onze inwoners te realiseren en om de 
benodigde ophoging van het budget te verkrijgen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Waar mogelijkheden en energie waren om vernieuwend in de zorg te zijn, hebben we daar ruimte aan 
gegeven, zoals: 
•	 sociale netwerkversterking
•	 breed luisteren
•	 meedoen
•	 maatjesprojecten
•	 in gesprek blijven 
Via deze innovatieve projecten leren we steeds beter om in onze gesprekken aan te sluiten bij de leefwereld 
van onze inwoners.

De ambassadeur zorgtaken volgde de ontwikkeling nauwgezet:  
“Mijn beeld is dat de continuïteit van zorg voor inwoners door een stevige inzet van Zeister medewerkers, 
in samenspel met vele partners, in de afgelopen maanden nergens echt in het geding is geweest.”

Programma 10 
Welzijn en zorg
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p SOCIAAL TEAM EN CJG 

Om de nieuwe taken per 1 januari goed uit te voeren, is naast het CJG-team, eind 2014 een Sociaal Team 
ingericht. In Austerlitz is een dorpsteam met vakkundige professionals actief.  
•	 We hechten veel waarde aan het gesprek met onze inwoners. Alle teams zijn getraind in Sociale 

Netwerkversterking. SNV is een behandelmethode die wordt toegepast door hulpverleners waarbij de 
cliënt de touwtjes in eigen handen heeft. De cliënt (en zijn of haar omgeving) is zelf verantwoordelijk voor 
de oplossing en het slagen van de acties.
- Oplossingen sluiten beter aan bij werkelijke hulpvraag.  
- De afhankelijkheid van professionals vermindert. 
-  Burgers nemen de zorg en begeleiding van kwetsbare medeburgers op zich en verminderen daarmee de 

druk op betaalde zorg en welzijnsvoorzieningen.  
-  Omdat een stevig sociaal netwerk duurzame oplossingen biedt, vallen kwetsbare mensen minder makkelijk 

terug.  
-  Mantelzorgers raken minder snel overbelast; er zijn heldere afspraken gemaakt over hun bijdrage, maar óók 

over die van de eventueel betrokken professionals.
•	 In 2015 is gestart met de herbeoordeling van de inwoners die al in een zorgtraject zaten voordat de 

gemeente deze taken kreeg. In eerste instantie is voorrang gegeven aan tijdige herbeoordeling van Pgb-
houders. Om de gesprekken zorgvuldig te laten verlopen zijn de herbeoordelingen zorg in natura verlengd 
tot maximaal 1 mei 2016.  
-  Het aantal Wmo-cliënten dat  al in zorg was (begeleiding, dagbesteding) was per 31-12-2015 596 cliënten 

(502 Zorg in Natura en 94 Pgb).  Hiervan zijn er in 2015 reeds 475 herbeoordeeld. De nieuwe instroom voor 
begeleiding en dagbesteding bedroeg in 2015 141 clienten. 

-  Het aantal jeugdzorgcliënten bedraagt per 31-12-2015 399  cliënten  (325 Zorg in Natura en 74 Pgb).  In 
2015 zijn 32 clienten herbeoordeeld, de rest volgt in 2016.  De nieuwe instroom in 2015 voor Jeugd bedroeg 
282 clienten (362 producten). Daarnaast zijn er door het CJG zelf 293 jeugdzorgtrajecten uitgevoerd. In 
2015 zijn er 3079 meldingen bij het ST en CJG binnengekomen. 

•	 Inwoners kunnen zich bij alle gesprekken laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Voor 
de doelgroep GGZ was een specifieke cliëntondersteuner beschikbaar als dat nodig was. In 2015 is hier 
weinig gebruik van gemaakt en sloot veelal iemand uit hun eigen netwerk aan bij het gesprek.
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•	 Hoe ervaren inwoners de dienstverlening bij het Sociaal Team en CJG? Ervaren zij dat ze maximaal in staat 
zijn gesteld eigen keuzes te maken? Wat kunnen we van hun ervaring leren? Daarom zijn er eind 2015 
dertig cliënten van het Sociaal Team en 30 cliënten van het CJG geïnterviewd. De uitkomsten worden 
begin 2016 verwacht. Ook in Austerlitz wordt onderzocht hoe inwoners de dienstverlening door het 
dorpsteam en de zorgcoöperatie hebben ervaren. 

Dagbesteding. Foto: Bart van Vliet
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Naast het gesprek met inwoners is in 2015 ook geïnvesteerd in de samenwerking met zorgpartners: 
•	 Het CJG en de SAVE-teams trekken nauw samen op als er zorgen zijn over de veiligheid van een 

kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer. Als de ouders niet in staat of bereid zijn de  
opvoedingssituatie te verbeteren en weigeren de noodzakelijke hulp te accepteren, sluit de SAVE-
medewerker aan bij het gezin. Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) leverde in de eerste drie kwartalen 
begeleiding voor ongeveer 250 jeugdigen die wonen in Zeist, al dan niet in een jeugdhulpinstelling.  

•	 In 2015 is de samenwerking met de huisartsencoöperatie verder geconcretiseerd. Huisartsen zijn een 
hele belangrijke partner in de zorg voor onze inwoners. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over vaste 
contactpersonen per huisarts, inzet van wijkverpleging, deelname aan huisartsenoverleg op wijkniveau, 
inzet van respijtzorg en doorlooptijden, het benutten van de expertise van de huisartsen en hun 
ervaringen met de diverse vormen van zorg en zorgaanbieders.

•	 Tot slot hoe we samen één gezin- één plan vorm kunnen geven in de praktijk. Daarbij gaat het niet alleen 
om kinderen en jeugdigen maar ook om de ouders als er sprake is van psychische problematiek.

•	 Vanuit het CJG en ST zijn met diverse organisaties samenwerkingsafspraken gemaakt onder meer met de 
RSD, steunpunt mantelzorg, ouderadviseurs, casemanagers dementie, scholen (pilot). 

Realisatiecijfers Sociaal Team en CJG
Door te klikken op de volgende link kunt u kennis nemen van het aantal meldingen, gesprekken en ingezette 
voorzieningen van het CJG en ST.

p HUISHOUDELIJKE HULP

•	 In 2015 is een bezuinigingsdialoog gevoerd met inwoners en aanbieders over de door het Rijk opgelegde 
korting op de huishoudelijke hulp. Dit heeft geleid tot een bezuiniging van ca. € 1,2 miljoen. Over het 
algemeen vinden onze inwoners de veranderingen begrijpelijk. Dat blijkt ook uit het relatief lage aantal 
bezwaarschriften, 11 bezwaarschriften in totaal; waar nodig zijn we in gesprek gegaan en gaan we in 
gesprek met cliënt en zorgaanbieder om eventuele problemen op te lossen. 

p VERANTWOORDELIJK MARKTGEDRAG THUISONDERSTEUNING

•	 De gemeente Zeist heeft de code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning mede ontwikkeld en 
ondertekend en vormt daarmee een voorbeeld voor andere gemeenten. De code richt zich op fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden bij de inkoop van huishoudelijke hulp. 
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https://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action%3Dview/id%3D1508465/16RV031_Jaarrekening_2015_-_ST_CJG_en_Wmo_2015.pdf
https://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action%3Dview/id%3D1508463/16RV031_Jaarrekening_2015_-_1e_helft_2015_jeugdhulp.pdf


Bij het CJG Zeist kunnen inwoners terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien en de jeugdhulp. 
Foto: beeldbank Jeugd

p PREVENTIE EN GEZONDHEIDSZORG

•	 De intensieve contacten met ouders in de eerste vier levensjaren van een kind vormen een goede basis 
voor het meedenken en ondersteunen bij het opgroeien in de jaren erna. Daarom is in 2015 het proces tot 
een integrale jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar goed afgerond. Deze wordt vanaf 1 januari 2016 uitgevoerd 
door de GGDrU. Zij nemen deze taak over van de consultatiebureaus van Vitras. 
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•	 De dialoog met de samenwerkende maatjesprojecten (maatjesalliantie) is vergroot. De bewustwording 
over de preventieve kracht van maatjesprojecten voor de inwoners van Zeist is toegenomen. Dit 
heeft geresulteerd in het besluit om het aanbod van maatjesprojecten te versterken en innovatie en 
samenwerking te stimuleren. 

•	 Het project ‘Fit4Kids’ heeft ruim 900 basisschoolleerlingen in beweging gezet en hen (en hun ouders) 
geïnformeerd over gezond gedrag. 

•	 In Zeist-Noord is tijdens herbeoordelingsgesprekken onder begeleiding vanuit het Sociaal Team nauw 
samengewerkt met het initiatief Meedoen in Zeist. Meedoen in Zeist zet in op het vinden van oplossingen 
voor de cliënt in het eigen netwerk en/of de eigen buurt. 

p INWONERBETROKKENHEID

•	 Samen met een groep betrokken en enthousiaste inwoners hebben we een nieuwe wijze ontwikkeld 
waarop we met onze inwoner in gesprek willen blijven over beter beleid en betere dienstverlening in het 
sociaal domein. Met elkaar in gesprek blijven staat centraal, in steeds wisselende samenstellingen.   

•	 Als gemeente hebben we deelgenomen aan de Prokkelweek via het ‘Doe je mee – spel’. Dit is een (bord)
spel waarmee mensen met en zonder een beperking op een eenvoudige en leuke manier met elkaar in 
gesprek kunnen gaan over meedoen in de samenleving. De initiatiefnemer (inwoner Gerrit van de Berkt) 
heeft hiervoor de landelijke Gouden Prokkel gewonnen. 

•	 In de zomer van 2015 is het vernieuwde Mantelzorgcompliment gelanceerd. Een blijk van waardering die 
wij als gemeente voor de mantelzorgers hebben. Zij krijgen een activiteit aangeboden, zoals een lunch, 
een theaterbezoek of een behandeling bij de schoonheidsspecialiste. In de 2e helft van 2015 hebben ruim 
500 mantelzorgers hiervan gebruik gemaakt. Dit staat natuurlijk niet in verhouding tot wat mantelzorgers 
doen voor hun naasten, maar het geeft wel uiting aan de waarde die mantelzorgers hebben voor onze 
samenleving! 
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p JONGEREN NAAR DE PEPPEL

•	 Sinds september 2015 is De Peppel open op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag voor ontmoeting 
van jongeren van alle scholen. Dit is tot stand gekomen op basis van een behoefteonderzoek onder de 
jongeren die eerder de publiekshal gebruikten. De jongeren in De Peppel helpen achter de bar en doen 
diverse klussen. Ook wil een aantal jongeren helpen bij het poppodium en dit wordt gekoppeld aan hun 
maatschappelijke stage. De groep bestaat gemiddeld uit 25 jongeren en deze neemt in aantal nog steeds 
toe.

Gerrit van de Berkt won de Gouden Prokkel, een prijs voor initiatieven die leiden tot een ontmoeting tussen 
mensen met en zonder verstandelijke beperking.
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p EXPLOITATIE-UITKOMSTEN PROGRAMMA WELZIJN EN ZORG

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
Welzijn en zorg

L 15.204 40.499 44.508 36.946 V 7.562

B 1.551 1.379 2.781 4.041 V 1.260

S -13.653 -39.120 -41.727 -32.905 V 8.822

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Jeugdhulp (*) (1) € 4.862.000  V

•	 Wmo begeleiding (*) (1) € 3.518.000 V

•	 Stimulering werkgelegenheid huishoudelijk hulp (2) € 160.000  V

•	 Onderuitputting onderhoudsbudgetten ivm afwijkende planning door verduurzaming (3) € 84.000  V

•	 Centrumfunctie Veiligheidshuis (2) € 70.000  V

•	 Gezond in de stad: wordt uitgevoerd in 2016 (2) € 46.000  V

•	 Uitvoering herindicaties: verdere afronding in 2016 (2) € 39.000  V

•	 Regionaal contractmanagement, o.a. bouw website jeugdhulp (*) (2) € 20.000  V

•	 Wmo-voorzieningen  € 13.000  N

•	 Restant budgetten Kerckebosch (4) € 2.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 35.000  V

Saldo programma € 8.823.000  V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve decentralisaties (1) €  8.380.000 N

Reserve egalisatiesystematiek / middelen incidenteel beleid (2) €      335.000  N

Reserve onderhoud kapitaalgoederen (3) €        84.000  N

Reserve voormalig ISV-gelden (4) €         2.000  N

Totaal reserveringen €  8.801.000  N

Saldo programma na reserveringen € 22.000  V

(*) Deze posten worden inhoudelijk en financieel verder toegelicht in de paragraaf Decentralisaties.
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p ALGEMEEN  

In lijn met het coalitieakkoord ‘Samen kansen pakken’ en het lopende Programma Zeist Duurzaam, streeft 
Zeist duurzame ontwikkeling na. Het programma duurzaamheid (2012-2016) bestrijkt een breed terrein 
waarmee we op basis van twee sporen streven naar duurzame ontwikkeling. We borgen de bestaande 
pluspunten en aan de hand van een drietal iconen van Zeist doen we extra inspanningen op het gebied 
van duurzaamheid. Zeist richt zich daarbij op de iconen duurzame buurten’, ‘duurzame bedrijven’ en een 
‘duurzame organisatie’. 
Wij zijn ons bewust van onze rol en pakken onze verantwoordelijkheid. Dat kunnen we niet alleen. We 
richten ons daarom ook op de energie, initiatieven en ideeën die daarvoor in de samenleving al zijn en 
bijdragen aan een duurzame samenleving. 

p DUURZAME BUURTEN

•	 In een aantal bijeenkomsten is een samenwerkingsverband Energie Zeist gevormd. Dat zet zich in om 
gezamenlijk (inwoners en gemeente) de ambitie, 3000 bestaande  woningen in 2018 te verduurzamen, 
waar te maken. Het samenwerkingsverband in oprichting bestaat uit partijen zoals WattsNext en andere 
bewonersinitiatieven en –verenigingen, banken en Zeister aanbieders van producten en diensten. Het 
gaat om het optimaal gebruik maken van elkaars kennis en ervaring met als doel mensen verbinden en de 
olievlek van actieve mensen te vergroten. 

•	 Uit een enquête onder woningeigenaren in Zeist blijkt dat al velen energiebesparende en –opwekkende 
maatregelen hebben genomen, alleen in 2014 en 2015 al 25% van de respondenten! 

•	 Het samenwerkingsverband i.o. ziet als belangrijk element het werken met energieambassadeurs (principe 
van buurman met meer kennis helpt de ander) die anderen op weg helpen met de eerste stappen naar de 
juiste kanalen en professionals. Er zijn 20 mensen opgeleid met steun vanuit de regionale samenwerking 
(U10). 

Programma 11 
Milieu
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•	 De haalbaarheid van een Hout Energie Station (voorheen biomassacentrale) nabij Dijnselburg wordt 
onderzocht. In goede samenwerking met Bioforte, woningcorporaties Kombinatie en Seyster Veste. Bij 
realisatie zullen circa 1100 huurappartementen van de L-flat en Geroflat, het zwembad en de sporthal CO2 
neutraal verwarmd worden.    

•	 Ook in regionaal verband (U10) staat het thema Energietransitie en Duurzaamheid op de bestuurlijke 
agenda. Specifieker: de verduurzaming van bestaande woningbouw. 

•	 We stimuleren Nul op de meter woningen bij bestaande bouw. Voor 2 woningen in Zeist is er een subsidie 
beschikbaar gesteld  om ervaring op te doen met renovatie naar Nul op de meter woning. 

•	 Zeist heeft, in aanloop naar de klimaattop in Parijs, de Parijsverklaring mede ondertekend. Daarmee 
dringen ook lagere overheden aan op een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid. 

•	 Bewonersinitiatief meting luchtkwaliteit A28: Bewonersvereniging Pedagogenbuurt maakte zich zorgen 
over de luchtkwaliteit in hun buurt nabij de A28. Op hun verzoek is in 2015 een eerste meting gedaan. 
Deze wordt een aantal keren herhaald. In 2016 wordt het resultaat hiervan verwacht.

Zie verder ook programma 13/ Corporaties en huurders

Groep verduurzamen 3000 woningen.
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p DUURZAME BEDRIJVEN

•	 Voor de tweede keer vond de uitreiking van de MVO-award plaats voor de meest duurzame ondernemer 
van Zeist. Deze prijs gaat om waardering en om de kracht van de voorbeeldrol. 

•	 De Energiecoach voor bedrijven in Zeist is gecontinueerd. 34 Bedrijven zijn bezocht. De ondernemers 
waren verrast door de vaak eenvoudige en goedkope kansen om energie te besparen. 7 Bedrijven/
organisaties zijn uitgebreider onder de loep genomen en voorzien van een energieadvies, variërend van 
industrie ( zoals ZPH verpakkingen), sportvereniging SV Zeist tot de Evangelische Broeder Gemeente. 

Voorbeelden: In 2015 is ZPH verpakkingen bezocht. Naar aanleiding van het bezoek wordt bij ZPH gekeken 
naar de plaatsing van energiezuinige verlichting en het aanbrengen van een snelroldeur voor de heftrucks. 
Verder wordt kritisch gekeken naar het (te) hoge elektriciteitsverbruik in de nacht en weekenddagen. Ook 
is een bezoek gebracht aan Mens-Zeist. Hier bleek dat het dak en mogelijk ook de gevel beter geïsoleerd 
kunnen worden. Hier wordt nader naar gekeken, verder bleek dat de ventilatie ook overbodige uren draaide. 
Er wordt gekeken hoe dit beperkt kan worden.
•	 De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft in 2015 gewerkt aan een vertaling van de landelijke 

wetgeving voor bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Dit vloeit voort uit het energieakkoord. In 
2016 worden ondernemers verplicht om bepaalde duurzaamheidsinvesteringen te doen.   

Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Programma’s p pagina 69 van 236 

PROGRAMMA’S

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT



p DUURZAME ORGANISATIE

•	 In 2015 heeft de raad ingestemd met het verduurzamen van ongeveer 100 gemeentelijke gebouwen. 
In 2016 worden duurzame meerjaren onderhoudsplannen opgesteld en worden alle panden alvast 
voorzien van isolatie in vloeren, daken, gevels en glas. Daarmee dragen we bij aan het terugdringen van 
de CO2 uitstoot. En geven we een goed voorbeeld aan inwoners en bedrijven. Doel is om deze eigen 
vastgoedobjecten in 3-6 jaar naar energielabel A (75%) of B (25%) te brengen. Het Slot gaat naar label C. De 
investering heeft een terugverdientijd van 12 jaar door lagere energielasten. 

•	 In Slot Zeist zijn nagenoeg alle oude lampen vervangen door LED verlichting, met respect voor de 
uitstraling van monumentale verlichting.

•	 Inmiddels zijn er op ca. 140 plaatsen slimme meters geplaatst voor gas en elektra, waardoor een snellere 
en betere analyse van het energiegebruik mogelijk is.

•	 In het zwembad is een UV-installatie in gebruik genomen voor de waterbehandeling die zorgt voor een 
betere waterkwaliteit, maar ook voor een besparing op energie, water en chloor.

•	 Het gasverbruik van het gemeentehuis= 0! Ook is onze organisatie CO2-neutraal. De CO2 uitstoot wordt 
alleen nog veroorzaakt door vervoer en een deel van ingekochte materialen..

 

p AFVAL EN HERGEBRUIK VAN GRONDSTOFFEN

•	 Steeds meer inwoners scheiden hun afval. Er is vooral meer papier opgehaald. Op termijn moet dat leiden 
tot een afname van de hoeveelheid restafval.

•	 Bij hoogbouwcomplexen Vollenhove, Nijenheim en Couwenhoven zijn ondergrondse containers geplaatst 
voor restafval en papier. Bij Nijenheim en Couwenhoven zijn ook al containers geplaatst voor plastic, 
metaal en drankenkartons.

•	 Het Rijk gaat de verwerking van restafval extra belasten. Mede daarom nemen we maatregelen om 
afvalscheiding verder te stimuleren.

•	 Het Kringloopcentrum Zeist verkoopt tweedehands spullen en helpt daarmee afval te voorkomen. Er 
zijn nieuwe afspraken met ze gemaakt om het nog aantrekkelijker te maken om afvalstromen van niet 
verkoopbare spullen te scheiden.
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p BREDE MILIEUVISIE

Er heeft een intensief interactief proces plaatsgevonden waarbij met ongeveer 25 deelnemers (inwoners en 
organisaties) is nagedacht over de milieuambities voor Zeist. Vanuit de gedachte dat gemeente, organisaties 
en inwoners zich samen hard maken om deze milieuambities te realiseren. De milieuvisie is nog niet 
bestuurlijk vastgesteld, maar er is al wel gestart met het, samen met de betrokkenen, vertalen van de visie in 
acties en projecten.
 

p OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT (ODRU)  

•	 In 2015 is met inbreng van de deelnemers/eigenaren De strategische Koers 2015 – 2018 Samen bouwen 
aan de omgevingsdienst regio Utrecht opgesteld en vastgesteld.Het verduidelijkt over en weer, tussen 
gemeenten en omgevingsdienst, de verwachtingen met als doel: samen, op een maatschappelijk 
bewuste manier werken aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving voor de inwoners en 
bedrijven. 

•	 De ODRU heeft een transparant systeem van signalering en verantwoording van de exploitatie ingericht. 
Dit stelt management en bestuur van ODRU en deelnemers/eigenaren in staat waar nodig tijdig bij 
te sturen. De tussenrapportages over de exploitatie 2015 hebben tot en met het 3e kwartaal een 
positief exploitatieresultaat laten zien. Over de prestaties 2015 wordt door ODRU via jaarrekening en 
milieujaarverslag apart verslag gedaan. 

 

p BEGRAAFPLAATS

•	 Binnen de werkgroep Toekomst Gemeentelijke Begraafplaats, die bestaat uit een politieke delegatie, 
een aantal bestuursleden van de Vereniging Betrokkenen Gemeentelijke Begraafplaats Zeist en een 
tweetal begrafenisondernemers, is een grondige analyse van de cijfers en de werkwijze opgesteld. Met 
als resultaat een kostendekkende exploitatie voor de korte termijn. Om de financiën duurzaam gezond 
te houden en de dienstverlening op de begraafplaats beter aan te laten sluiten op de veranderende 
vraag is een toekomstvisie opgesteld met concrete ideeën over een crematorium, natuurbegraven, een 
opbaarhuis en voorzieningen voor niet joods-christelijke culturen (islamitisch begraven, voorzieningen 
voor hindoestanen).

•	 Eind 2015 is deze voorgelegd aan een grote groep belanghebbenden en geïnteresseerden, die zich kon 
vinden in de visie. 2016 staat in het teken van politieke besluitvorming, nader onderzoek, voorwerk en het 
verder verbeteren van de bedrijfsvoering. 
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https://www.bunnik.nl/fileadmin/websites/bunnik/documenten/Raad/2015/1._Koersdocument_ODRU.pdf
https://www.bunnik.nl/fileadmin/websites/bunnik/documenten/Raad/2015/1._Koersdocument_ODRU.pdf


p EXPLOITATIE-UITKOMSTEN PROGRAMMA MILIEU

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
Milieu

L 9.799 10.989 10.739 9.717 V 1.022

B 10.386 10.213 9.851 10.064 V 213

S 587 -776 -888 347 V 1.235

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Restant budget bodemsanering (uitgaven fluctueren per jaar) (1) € 557.000  V

•	 Lagere opbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrecht (x) € 243.000  N

•	 Begraafplaats: geen uitbreiding en kostenmatiging  € 213.000  V

•	 Lagere kosten afvalinzameling (x) € 200.000  V

•	 Bijdrage aan egalisatievoorziening rioolheffing (y) € 182.000  N

•	 Onderuitputting onderhoudsbudgetten ivm afwijkende planning door verduurzaming (2) € 175.000  V

•	 Begraafplaats: inhaalslag facturatie oude rechten  € 167.000  V

•	 Lagere kosten riool (y) € 122.000  V

•	 Lagere afname projectdiensten Odru  € 68.000  V

•	 Bijdrage uit egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (x) € 62.000  V

•	 Hogere opbrengst rioolheffing (y) € 46.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen   € 50.000  V

Saldo programma € 1.235.000  V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve egalisatiesystematiek / bodemsanering (1) €  557.000  N

Reserve onderhoud kapitaalgoederen (2) €  175.000  N

Totaal reserveringen €  732.000  N

Saldo programma na reserveringen € 503.000  V

Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Programma’s p pagina 72 van 236 

PROGRAMMA’S

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT



De posten met een (x) worden geëgaliseerd via de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De posten 
met een (y) worden geëgaliseerd via de egalisatievoorziening rioolheffing. Ook in andere porgramma’s 
komen (deel)posten voor die betrokken worden bij deze egalisatie. Het gaat hier om kosten en opbrengsten 
conform de tariefberekening. Wanneer hier een overschot / tekort op is, wordt dit via de voorziening 
geëgaliseerd (wettelijke plicht). De uiteindelijk bijdrage uit de voorziening (bij een tekort) of bijdrage aan de 
voorziening (bij een overschot) zijn zichtbaar in programma 11 Milieu.
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p ALGEMEEN  

Ruimtelijke initiatieven komen steeds vaker vanuit de samenleving. Bewoners nemen het voortouw en 
bespreken met hun omgeving wat ze graag willen en hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen. Dit leidt tot 
betrokkenheid, onderlinge verbinding, enthousiasme en draagvlak in de samenleving. De gemeente geeft 
ruimte aan de samenleving en stimuleert en ondersteunt haar inwoners waar nodig. We voeren de dialoog 
vanuit een positieve grondhouding: ‘hoe kunnen initiatieven mogelijk gemaakt worden’ en níet ‘welke 
belemmeringen zijn er’. Niet de regels maar vertrouwen en nabijheid zijn de uitgangspunten. Dit sluit aan bij 
het proces om te komen tot een nieuwe stijl van gebiedsontwikkeling (GONS). Dat proces hebben we in 2015 
afgerond en verankerd in de organisatie en de samenleving.

p KWALITEIT BEWAKEN, DREMPELS VERLAGEN

De ruimtelijke kaders worden steeds flexibeler, en blijven tegelijkertijd voldoende rechtszekerheid bieden:
•	 GebiedsOntwikkeling Nieuwe Stijl (GONS) is met breed draagvlak aangenomen als instrument voor nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen. Eind 2015 hebben zich de eerste GONS-initiatieven aangediend.
•	 Voor Buitengebied Zuidwest is een nota van uitgangspunten opgesteld. Dit geeft richting aan de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling. Inmiddels geldt een beheersverordening voor het gebied. Hiermee is het risico 
van inkomstenderving afgedekt. Voor Oud-Zandbergen zijn we in gesprek met belanghebbenden om tot 
gedragen plannen te komen. 

 

p OMGEVINGSWET: ANDERS DENKEN, ANDERS DOEN

De Omgevingswet sluit aan op de werkwijze die de gemeente Zeist met GONS hanteert. Deze wet bundelt 
alle ruimtelijke wetgeving en beoogt procedures voor bestemmingsplannen te verkorten en vooral meer 
ruimte aan de samenleving te geven. De wet moet in 2018 in werking treden en vraagt veel voorbereiding. 
Daarom zijn nu al verkenningen gestart op weg naar de Omgevingswet, op inhoud, proces en structuur. We 

Programma 12 
Ruimtelijke ontwikkeling
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doen mee aan een pilot van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarin we kunnen experimenteren 
met de nieuwe wetgeving. 
 

p PROJECTEN

•	 Voor de Torteltuin is budget beschikbaar gesteld. De initiatiefnemers hebben de inrichtingsschetsen 
uitgewerkt. Dit zorgt voor een gedragen plan.

•	 Het beeldkwaliteitsplan voor het centrum is vastgesteld. Er is geworven voor een inspirator binnenstad 
die per 1 januari 2016 aan de slag gaat. Verzoeken voor functiewijzigingen (van bijvoorbeeld winkels en 
kantoren) in het centrum zijn snel afgehandeld. Dit geeft flexibiliteit en houdt het centrum levendig en 
aantrekkelijk.

•	 De samenwerkingsovereenkomst voor Hart van de Heuvelrug is ondertekend door de provincie, het 
Utrechts Landschap, Soest en Zeist. De mastergrondexploitatie is geactualiseerd. Er is een begin gemaakt 
met de gebiedsvisie Den Dolder Noord. Voor een nieuwe ruimtelijke invulling van de Willems Arntz Hoeve 
is een open planproces opgestart, waarin Altrecht, Reinaerde en inwoners van Den Dolder samenwerken. 
Een unieke en veelbelovende aanpak voor dit mooie gebied.

•	 Voor de spoorwegonderdoorgang in Den Dolder is op interactieve wijze een ontwerp opgesteld. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Dit vormt de basis voor de daadwerkelijke realisatie 
van deze verkeersverbinding.

•	 Het bestemmingsplan Stationsgebied Driebergen-Zeist is vastgesteld en onherroepelijk geworden. 
Hierdoor kan begonnen worden met de aanbesteding en uitvoering van het project.

•	 Leefbaarheidsplan Austerlitz: we werken met Austerlitz Belang, de school en betrokken ouders aan de 
ontwikkeling van het dorpshart. Het voorontwerp bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk gaat 
maken, heeft ter inzage gelegen. 

•	 Voor het herinrichtingsproject Beukbergen zijn afspraken gemaakt om 12 extra woningen (bovenop 
de bestaande afspraken) te bouwen ter vervanging van huurwoonwagens. In 2015 zijn 33 nieuwe 
standplaatsen aangelegd en 25 woonwagens verplaatst, een verdere stap in het aantrekkelijk maken van 
dit gebied.

•	 Er is een gedragen inrichtingsplan voor het Walkartpark opgesteld. De provincie heeft ingestemd met het 
in september 2016 uitvoeren van de werkzaamheden met behoud van de provinciale subsidie.

•	 In Kerckebosch is het woonrijpmaken van fase 1 afgerond en gaat de bouw in hoog tempo door. In alle 
woongebieden is inmiddels de eerste nieuwbouw gerealiseerd en de ontwikkeling van fase 3 is gestart. 
Eind 2015 zijn binnen het project 395 woningen gerealiseerd of in productie.
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http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1412405/type=pdf/15RV070_rv_Verzamelvoorstel_begrotingswijziging__totaal_.pdf
http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1385896/type=pdf/15RV064_Bijlage_01_Inrichtingsplan_Walkartpark__Definitief_ontwerp_.pdf


In 2015 zijn op Beukbergen 33 nieuwe standplaatsen aangelegd en 25 woonwagens verplaatst.  
Foto’s: Hetty van Ooyen  
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p GRONDBELEID EN VASTGOED

•	 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, (zie programma 11).
•	 De Azijnmakerij en de Oude Apotheek hebben een nieuwe huurder gekregen zodat deze mooie 

historische panden weer gebruikt worden.
•	 De nota grondbeleid is aangehouden tot na vaststelling van GONS (zie ook paragraaf 3.6.3 

GebiedsOntwikkeling Nieuwe Stijl).
•	 Er wordt geen Regionale Vastgoedorganisatie (RVO) opgericht. Deze nieuwe werkelijkheid betekent dat we 

nu eigenstandig de visie op de vastgoedportefeuille en het beheer daarvan gaan opstellen.
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p EXPLOITATIE-UITKOMSTEN PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
Ruimtelijke ontwikkeling

L 5.139 5.216 6.956 8.665 N 1.709

B 5.175 5.030 4.732 20.209 V 15.477

S 36 -186 -2.224 11.544 V 13.768

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Vergoeding grond Kerckebosch  € 7.950.000  V

•	 Afsluiten grondexploitatie Den Dolder (actueel saldo)  € 1.800.000  V

•	 Verkoopopbrengst gemeentelijk vastgoed (1) € 1.140.000  V

•	 Afsluiten grondexploitatie ’t Rond (actueel saldo)  € 1.001.000  V

•	 Gemaakte kosten project Stedelijk Kerngebied (vanaf 2010) (2) € 865.000  N

•	 Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen  € 795.000  V

•	 Uitvoering De Clomp: gedeeltelijk in 2016 (3) € 454.000  V

•	 Onderuitputting onderhoudsbudgetten ivm afwijkende planning door verduurzaming (5) € 429.000  V

•	 Verkoopopbrengst gemeentelijk vastgoed (3) € 335.000  V

•	 Project Corridor Brugakker: gedeeltelijk in 2016 (6) € 230.000  V

•	 Uitvoering Walkartpark: gedeeltelijk in 2016 (4) € 200.000  V

•	 Uitvoering De Clomp: gedeeltelijk in 2016 (4) € 181.000  V

•	 Project verduurzaming gemeentelijk vastgoed: verder in 2016 (4) € 85.000  V

•	 Invulling Torteltuin: gedeeltelijk in 2016 (4) € 39.000  V

•	 Maatregelenpakket Fornhese: gedeeltelijk in 2016 (7) € 32.000  V

•	 Onverzekerbare schades Beukbergen (8) € 8.000  N

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 30.000  N

Saldo programma € 13.768.000  V
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Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve vastgoedfonds (1) €  1.140.000  N

Reserve zelfregulerende projecten (2) €  865.000  V

Reserve revolving fund sociale woningbouw (3) €  789.000  N

Reserve egalisatiesystematiek / middelen incidenteel beleid (4) €  505.000  N

Reserve onderhoud kapitaalgoederen (5) €  429.000  N

Reserve voormalig ISV-gelden (6) €  230.000  N

Reserve egalisatiesystematiek / sanering milieuhinderlijke bedrijven (7) €  32.000  N

Reserve weerstandsvermogen (8) €  8.000  V

Totaal reserveringen €  2.252.000  N

Saldo programma na reserveringen € 11.516.000  V
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p ALGEMEEN

Op woongebied gaat het ons om een goede kwaliteit van wonen. We hebben daarbij aandacht voor 
een goede verdeling van sociale huurwoningen, voldoende keuze / aanbod in koopwoningen en 
gedifferentieerde wijken. 
Dit jaar was een veranderjaar. Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. Deze wet heeft grote 
gevolgen voor de samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties op gebied van de volkshuisvesting. 
De gemeente heeft een grotere, meer sturende rol gekregen en corporaties moeten zich meer focussen op 
hun kernactiviteiten: de sociale huur. De huurders hebben een belangrijke rol gekregen als partner in het 
overleg tussen gemeente en corporaties over de prestatieafspraken. Over huisvesting is in brede zin herijking 
van het beleid gestart, mede omdat de komende jaren een groter aantal vluchtelingen/statushouders 
huisvesting zal vragen.

p CORPORATIES EN HUURDERS

Eén van de eerste gevolgen van de Woningwet, was dat we nieuwe prestatieafspraken met de corporaties 
hebben gemaakt ‘nieuwe stijl’. De werkwijze is anders, want corporaties moeten eerst een bod doen op het 
gemeentelijk woonbeleid (de woonvisie). 
•	 De prestatieafspraken zijn voor het eerst ook door de huurders ondertekend.
•	 We hebben afgesproken dat bij  huurders aan de onderkant van de woningmarkt bij dreigende 

huisuitzetting en/of huurachterstand maatwerk wordt toegepast.

Programma 13
Wonen
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p HUISVESTINGSVERORDENING

•	 De nieuwe huisvestingsverordening, die met 16 regiogemeenten is opgesteld, zorgt voor éénduidige 
regelgeving en gelijke kansen voor alle woningzoekenden in de regio Utrecht. 

•	 In de nieuwe verordening is de inzet van Lokaal Maatwerk gemaximeerd, de leeftijd voor 
seniorenwoningen verhoogd naar 65 jaar, hebben lage inkomens voorrang op goedkope woningen en 
zijn de regels voor urgenties aangepast. Doel is om de schaarse sociale huurwoningen zo goed mogelijk te 
verdelen, waarbij de kansen voor de ‘gewone’ Zeister woningzoekende zo groot mogelijk zijn. 

•	 Een rapportage over verhuringen in de sociale sector en het aantrekken van de koopwoningmarkt is te 
vinden in de jaarlijkse factsheet woningmarkt.

p STARTERSLENING

In 2015 hebben we 12 startersleningen verstrekt aan mensen die voor het eerst een huis kochten. Dit aantal 
is vergelijkbaar met afgelopen jaren. Door dit steuntje in de rug, konden zij een woning kopen en kon de 
verkopende partij  weer verder verhuizen. 

p WONINGBOUW

•	 De woningmarkt trekt langzaam weer aan. Dat was in 2015 ook goed te merken aan de nieuwbouw die in 
gang is gezet of werd opgeleverd zoals in Kerckebosch. Aan de Boswijcklaan/ Ramaerlaan in Den Dolder  
zijn 30 vrije sector huurwoningen opgeleverd. Het project Sterrenberg (Huis ter Heide) loopt ook door. 
Jaarlijks worden hier woningen toegevoegd, waaronder energienota nul woningen.

•	 Aan de Platanenhof (Koppelweg/Griffensteijnselaan) zijn 53 koopwoningen gerealiseerd. De woningbouw 
in De Clomp en de Rozenstraat zijn verschoven naar de jaren 2016 / 2017. De sloop van de panden aan de 
Rozenstraat/Voorheuvel is in 2015 gestart, voorbode voor de nieuwe ontwikkeling. De ontwikkeling van 
woningen in Vogelwijk (Zeist West) en De Wending (Zeist centrum) komt in zicht. In de jaarlijkse factsheet 
woningbouw en bijbehorende projectenlijst wordt dit toegelicht.

p WONEN EN ZORG

•	 Er is een trend zichtbaar dat mensen langer thuis blijven wonen, ook als ze oud worden en meer hulp 
nodig hebben. Daarnaast zien we dat mensen die voorheen met psychische problemen naar een instelling 
gingen, in de woning blijven en ambulante begeleiding ontvangen. Voor de mensen zelf heeft dit 
gevolgen, maar ook voor de omgeving. Er wordt meer geleund op de omgeving als er hulp nodig is en er 
wonen steeds meer kwetsbare mensen de wijk. 
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http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1326476/type=pdf/RIB15.088_Factsheet_woningmarkt.pdf
http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1326476/type=pdf/RIB15.088_Factsheet_woningmarkt.pdf
http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1326476/type=pdf/RIB15.088_Factsheet_woningmarkt.pdf


•	 Gemeente, corporaties en zorginstellingen zijn hierover met elkaar in gesprek. Concreet gaat het  
om het regelen van een goede uitstroom vanuit GGZ-instellingen, doorstroming van ouderen naar 
levensloopbestendige woningen en heldere afspraken over begeleiding van kwetsbare inwoners en de 
samenhang en invloed op de informele zorg die nodig is. 

•	 De rijkstaakstelling voor de huisvesting van statushouders in Zeist was vorig jaar 105 mensen (met 
achterstand van voorgaande jaren). Dankzij grote inspanning van de corporaties en Vluchtelingenwerk 
zijn er meer mensen geplaatst, nl. 122! Momenteel wordt gezocht naar creatieve oplossingen om de 
verhoogde taakstelling van de komende jaren te realiseren. 

p ZORGELOOS WONEN

Zorgeloos Wonen is een coproductie tussen de Provincie Utrecht en de gemeente Zeist.
De multifunctionele accommodatie (MFA, nu Binnenbos genoemd) in Kerckebosch is in de zomer van 2015 
opgeleverd en biedt plek aan een eerstelijns gezondheidscentrum (bestaande uit 3 huisartsen, apotheek, 
fysiotherapie en mensendieck), 2 gymzalen (samen om te vormen tot een sportzaal voor wijksport), 
zorgwoningen voor Abrona, muziekschool Backstage en het Sociaal Team om elkaar te ontmoeten. 
•	 Alle gebruikers hebben inmiddels hun intrek genomen in Binnenbos en de reacties van de gebruikers en 

inwoners zijn positief!  De spiegelbus met activiteitenaanhanger is ingezet als tijdelijke ontmoetingsruimte 
en mobiel buurthuis. Hier is veel gebruik van gemaakt en is er volop ruimte geweest voor ontmoeting 
tussen oude en nieuwe bewoners. 

•	 De Plussendienst is wederom ingezet voor het schoon en leefbaar houden van de wijk en het 
ondersteunen van (kwetsbare) bewoners met kleine klusjes. 

•	 Er is een vervolg-uitvoeringsprogramma Kerckebosch Sociaal 2016-2020 opgesteld.
•	 Binnen het zorgeloos wonen is veel aandacht voor de contacten met en over jongeren. Door de 

goede samenwerking tussen wijkwerkers weet iedereen wat er leeft onder jongeren en kan men er 
beter op inspelen. Door het intensievere contact van de wijkwerkers met jongeren in de wijk ontstaan 
nieuwe initiatieven. Zoals het energieplein bij het CCZ en de calisthenics (vergrote rekstokken waar 
je krachttraining aan kunt doen in de openbare ruimte). Jongeren kwamen hiervoor zelf in actie 
met ondersteuning van de wijkwerkers. Het is echt hun ding en ze zijn er ook op aanspreekbaar. Het 
organiseren op vrijdagavond van een eigen activiteit in de sporthal is ook zo’n voorbeeld. En als er 
iets gebeurt in de wijk, worden jongeren gelijk aangesproken, waardoor jongerenoverlast vaak wordt 
voorkomen. 
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http://www.meanderomnium.nl/sites/default/files/MeanderOmnium/Project Zorgeloos Wonen Zeist-Oost.pdf
http://zeist.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1433332/type=pdf/16RV002_Bijlage_1_Sociaal_en_Leefbaar_programma_Kerckebosch.pdf


p EXPLOITATIE-UITKOMSTEN PROGRAMMA WONEN

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
Wonen

L 1.550 762 2.228 1.689 V 539

B 1.345 415 1.132 874 N 258

S -205 -347 -1.096 -815 V 281

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Project Zorgeloos wonen: gedeeltelijk in 2016 (1) € 211.000  V

•	 Onderuitputting onderhoudsbudgetten ivm afwijkende planning door verduurzaming (2) € 41.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 29.000  V

Saldo programma € 281.000  V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve Zorgeloos wonen (1) €  211.000  N

Reserve onderhoud kapitaalgoederen (2) €  41.000  N

Totaal reserveringen €  252.000  N

Saldo programma na reserveringen € 29.000  V
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p ALGEMEEN

Het jaar 2015 was voor de raad meer gericht op uitvoering dan 2014. De basis daarvoor werd gelegd 
in het coalitieakkoord / uitvoeringsagenda en in de diverse kaderstellende documenten zoals voor de 
decentralisaties in het sociaal domein.
In 2015 werd gewerkt aan versterking van de lokale democratie en vernieuwing van het vergadermodel. In 
januari werd het nieuwe raadsinformatiesysteem ingevoerd.

p VERSTERKING LOKALE DEMOCRATIE EN VERNIEUWING WERKWIJZE RAAD

De ontwikkeling van een netwerksamenleving vraagt om een andere invulling van het werk van de 
gemeenteraad. Inwoners participeren volop bij het tot stand komen van beleid en plannen. Veel vaker 
verschuift het zwaartepunt voor de raad van het eind van het proces naar kaderstelling vooraf en vormen 
van samenwerking met de inwoners.

De ‘24 uur van Zeist’ heeft in 2015 een impuls gegeven aan de vernieuwing van de lokale democratie. 
Raadsleden hebben actief geparticipeerd en zijn ook in het vervolg actief betrokken geweest. Dit heeft 
geleid tot voorstellen over vernieuwing van de werkwijze van de raad en een voorstel tot ontwikkeling 
van een digitale burger community die actief betrokken kan worden bij het werk van de raad. Steeds meer 
raadsleden raken zelf betrokken bij vormen van vernieuwing, bijvoorbeeld door deelname aan werkgroepen.

Eén van de werkgroepen uit de raad heeft een voorstel opgesteld voor experimenten met het raadswerk. 
Deze experimenten zijn in het tweede deel van het jaar van start gegaan. Het gaat om meer dialoog en 
vrijheid in de ronde tafel, invoeren van een politiek spreekuur, invoeren van een raadsinformatiemarkt en 
consulterende raadsbijeenkomsten. In de loop van het jaar is daar de Sleutelbijeenkomst aan toegevoegd. 
De Sleutelbijeenkomst is een interactieve bijeenkomst tussen raad en college, gericht op het samen 

Programma 14 
Raad en raadsondersteuning
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opstellen van kaders. De eerste Sleutelbijeenkomst heeft geleid tot opstelling van de kaders voor het 
interactieve proces over de toekomst van Slot Zeist.

Het eerste concrete resultaat van het politieke spreekuur is een motie over de invoering van een bij-
vriendelijk beleid. De experimenten leiden tot een lagere drempel en bevorderen het onderling gesprek. Uit 
een eerste onderzoek blijkt dat de meeste experimenten positief worden gewaardeerd.

Werkgroepen uit de raad hebben in 2015 advies uitgebracht over aanpassing van de planning en control 
cyclus  en een evaluatie uitgevoerd van de burgerparticipatie.
Ook is een raadswerkgroep betrokken bij het verder uitwerken van de Z-battle, een democratisch 
experiment met wedstrijdelement.

Tijdens de afsluiting van het raadseizoen 2015 heeft de raad, met bemiddeling van Samen voor Zeist, 
activiteiten verzorgd voor de bewoners van de Looborch.
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p CONTROLE

De reguliere planning en control cyclus vormt een belangrijk controlemiddel voor de raad. De planning 
en control documenten worden besproken in de Auditcommissie. De Auditcommissie overlegt namens de 
raad met de accountant en adviseert de raad over de jaarstukken. Om bij een aantal grote projecten beter 
de vinger aan de pols te kunnen houden heeft de Auditcommissie subcommissies gevormd (financiële 
commissies) voor Hart van de Heuvelrug, Kerckebosch, Beukbergen en het Centrum. 
De Auditcommissie en subcommissies hebben in 2015 op diverse relevante momenten advies aan de raad 
uitgebracht.

Naast de (interne) Auditcommissie wordt de raad in zijn controlerende rol ondersteund  door de 
onafhankelijke Rekenkamer. De Rekenkamer bracht in 2015 het rapport ‘Drempelvrees’  uit over 
snelheidsremmende maatregelen. Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een  motie van de 
gemeenteraad. De aanbevelingen uit het onderzoek werden door de raad overgenomen in de vergadering 
van 22 september.
In zijn vergadering van 27 januari besloot de raad over de aanbevelingen uit het onderzoek van de 
Rekenkamer naar  slaag- en faalfactoren bij duurzame initiatieven en de rol van de gemeente daarbij.

p RAADSBESLUITEN

In 2015 nam de raad een aantal belangrijke besluiten. Zo werd na een lang voortraject op 3 maart de 
(gewijzigde) Centrumvisie vastgesteld. In de vergadering van 9 juni besluit de raad om woningbouw in 
het Sanatoriumbos niet langer mogelijk te maken. In juli besluit de raad om een plan van aanpak vast te 
stellen voor de verduurzaming van 3000 woningen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een punt uit 
het coalitieakkoord en wordt tegemoetgekomen aan aanbevelingen van de Rekenkamer. In 2015 besloot de 
raad verder onder andere over verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, voortzetting van regionale 
samenwerking binnen de U10, de toekomst van de sociale werkvoorziening en de sport en beweegvisie. De 
raadsbesluiten zijn hier te vinden.

Op basis van agenderende moties (moties ‘vreemd aan de orde van de dag’) besloot de raad o.a. over:  het 
hijsen van de regenboogvlag, het starten van een dialoog over de opvang van vluchtelingen, een onderzoek 
naar een nieuw fietspad Laan van Beek en Royen, en een onderzoek naar het met beeld uitzenden van 
raadsvergaderingen. Op basis van een burgerinitiatief heeft de raad met een motie besloten tot een pilot 
vuurwerkvrije zones.  De moties zijn hier te vinden.
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p RAADSONDERSTEUNING

Begin 2015 is het nieuwe raadsinformatiesysteem van Notubiz ingevoerd. Dit systeem ondersteunt de 
vergaderingen van de gemeenteraad door beschikbaarstelling van vergaderdocumenten via een internetsite 
en een app voor ipad en android. Hiermee is een professionele oplossing geïmplementeerd voor het gehele 
digitale werkproces van de gemeenteraad. Uit het tevredenheidsonderzoek 2015 blijkt dat de waardering 
van de raadsleden voor het raadsinformatiesysteem uitkomt op een 7.  
In het kader van verbetering van de raadscommunicatie is in 2015 een facebookpagina van de raad gestart 
en is begonnen met de een live twitterverslag van de raadsvergaderingen.

Uit het tevredenheidsonderzoek 2015 onder raadsleden blijkt dat de tevredenheid over de ondersteuning door 
de griffie consequent hoog is met een gemiddelde van iets boven de 8. De tevredenheid over de audioversla-
gen is verder gestegen van 7,1 naar 7,5. De waardering voor de besluitenlijsten is met 7,7 nog iets hoger. 

p EXPLOITATIE-UITKOMSTEN PROGRAMMA RAAD EN RAADSONDERSTEUNING

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma Raad en  
raadsondersteuning

L 1.109 1.144 1.200 1.071 V 129

B 0 0 0 0 N 0

S -1.109 -1.144 -1.200 -1.071 V 129

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Vergoeding (buitengewoon) raadsleden  € 68.000  V

•	 Werkbudget rekenkamer (1) € 35.000  V

•	 Overschot werkbudget raad (2) € 26.000  V

Saldo programma € 129.000  V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve egalisatiesystematiek / werkbudget rekenkamer (1) €  35.000  N

Reserve egalisatiesystematiek / werkbudget raad (maximum) (2) €  25.000  N

Totaal reserveringen €  60.000  N

Saldo programma na reserveringen € 69.000  V
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p ALGEMEEN

Het college en de gemeentelijke organisatie zijn blijvend op zoek naar de effectieve en efficiënte inzet van de 
beschikbare middelen om vraagstukken in de samenleving op te (laten) lossen. Een actieve rol van inwoners, 
instellingen en bedrijven is belangrijk voor de het college. Daarom bewegen we mee met de ontwikkelingen 
van burgerkracht. 

p VERBETERING PLANNING & CONTROL 

Om meer efficiëntie te bereiken en de leesbaarheid van de begroting en jaarrekening te vergroten hebben 
we in 2015 een aantal concrete stappen genomen in het verbetertraject Planning & Control:
•	 De begroting sluit beter aan bij het coalitieakkoord door te starten met vijf paragrafen conform de 

hoofdthema’s: Veilig zijn en Veilig voelen, De nieuwe Zorg, Burgerkracht in Zeist, Duurzaamheid en 
Financiële positie.

•	 Gewijzigde programma-indeling met logische samenvoeging en aansluiting bij het verplichte onderdeel 
‘verantwoording aan derden’ (de z.g. IV3). Dit vormt ook de basis voor de productindeling die per 
begroting 2017 landelijk wordt voorgeschreven.

•	 De volledige begroting is kort (1 pagina) en beeldend opgenomen in de januari-uitgave van Rond Zeist, 
voordat de burger de belastingaanslag ontving.

Programma 15 
College en middelen
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p (REGIONALE) SAMENWERKING

Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met andere gemeenten in de regio is noodzakelijk voor een goede 
dienstverlening, bestuurskracht en ook vanuit efficiëntie. In 2015 is ook bestuurlijk een basis gelegd voor 
periodieke themabijeenkomsten voor de raden en raadsleden in de regio (U10).

Van de inwoners
€ 33.300.000

Overige inkomsten
€ 16.700.000

Van het Rijk
€ 101.000.000  

Onroerendzaakbelasting (OZB) 
€ 11.800.000

Afvalstoffenheffing 
€ 5.400.000

Vergunningen en leges 
€ 4.000.000

Rioolheffing 
€ 3.900.000

Parkeerinkomsten 
€ 2.600.000

Sportaccommodaties  
en zwembad 
€ 1.900.000

Eigen bijdrage Wmo 
€ 1.700.000

Graf- en begraafrechten 
€ 800.000

Overige belastingen 
(precario, toeristen,  

markt, reclame) 
€ 800.000

Hondenbelasting 
€ 400.000

-151.000.000+151.000.000
uitgaveninkomsten

OZB: bij WOZ  
waarde € 400.000 

Afvalstoffenheffing:  
huishouden 3-10 pers. 

Rioolheffing 

Prioriteiten gemeente Zeist
Vernieuwen en versterken lokale democratie samen  
met inwoners

De nieuwe zorg: kwaliteit, preventie en maatwerk

Financieel gezond en lastenverlichting voor inwoners

Veilig zijn en veilig voelen

Tegengaan klimaatverandering: verduurzamen  
eigen vastgoed en woningen

€ 236,40

€ 132,60

€ 363,60

Hoeveel betaal ik in 2016 aan:

Begroting 2016 in het kort
Sociaal domein € 66.300.000

Waaronder:
Bijstandsverlening € 19.800.000
Armoedebestrijding € 2.600.000
Werkgelegenheid € 6.700.000
Jeugdhulp € 18.400.000
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) € 13.400.000

bedrijfsvoering (huisvesting, iCt,  € 15.800.000
facilitair, P&o, financiën)  

Sport, cultuur en recreatie € 13.800.000

Waaronder: 
Groen € 3.200.000
Bibliotheek € 1.500.000
Cultuur (incl. Slot Zeist) € 3.300.000
Sport (incl. zwembad) € 5.700.000

bestuur € 8.300.000

Waaronder: 
Burgerproducten (bijv. paspoort) € 2.200.000
Wijkgericht werken € 900.000
Raad € 1.200.000
Bestuurszaken € 3.400.000

onderwijs € 9.100.000

Waaronder: 
Onderwijshuisvesting € 5.600.000
Leerlingenvervoer € 600.000
Regionale meld- en coördinatieplicht  
voortijdige schoolverlaters (RMC) € 700.000
Onderwijs achterstandenbeleid (wet OKE) € 1.100.000

volksgezondheid en milieu € 13.000.000

Waaronder: 
Jeugdgezondheidzorg € 2.500.000
Milieubeheer € 1.800.000
Afvalverwerking € 4.200.000
Riolering € 3.100.000

verkeer en vervoer € 7.800.000

Waaronder: 
Onderhoud wegen € 3.800.000
Parkeren € 2.200.000

Ruimtelijke € 4.500.000
ontwikkeling
en volkshuisvesting

Waaronder: 
Vergunning en handhaving € 1.700.000
Stedelijke vernieuwing € 1.000.000
Woonwagencentrum € 800.000

Financiering en algemene € 6.100.000
dekkingsmiddelen

economie  € 800.000

openbare orde € 5.500.000
en veiligheid

Ga voor de volledige begroting naar

zeist.nl/begroting2016

De begroting 2016  

in één oogopslag
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Bijeenkomst voor stagiaires.

p ORGANISATIE 

De ambtelijke organisatie van Zeist en daarmee haar medewerkers, ontwikkelt zich door naar een 
netwerkorganisatie. Steeds beter kunnen we inspelen op vraagstukken uit de samenleving. We zijn trots op 
de nominaties voor ‘beste werkgever’ en ‘beste lokale bestuurder’.
•	 De team- en afdelingsgrenzen zijn niet maatgevend, we werken steeds meer samen over afdelings- en 

organisatiegrenzen heen. De organisatiestructuur is daarop aangepast.
•	 Door samenwerking met gemeenten in de regio zijn er in 2015 collega’s van andere gemeenten bij ons 

komen werken op een vacature of een tijdelijke klus. Ook zijn Zeister medewerkers aan het werk geweest 
bij een andere gemeente of provincie. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van onze medewerkers en aan 
een verbetering van de regionale samenwerking.
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•	 In 2015 hebben circa 50 mbo, hbo- en wo-studenten in onze organisatie hun stage gelopen en/of een 
afstudeeronderzoek gedaan. In 2015 zijn twee medewerkers gestart in het kader van de Participatiewet. 
Ook hun aanwezigheid en werkkracht geeft weer nieuwe energie in de organisatie.

•	 Het voortdurend ontwikkelen en leren krijgt voor medewerkers - en ook voor het bestuur - vorm via het 
opleidingsaanbod vanuit de eigen Zeist Academie, door coaching on the job of soms door individuele 
maatwerktraining.

•	 Het ziekteverzuimpercentage is wederom gedaald in 2015, naar 4%. Zie de bijlage voor meer kengetallen 
met betrekking tot medewerkers.

Informatie over informatiebeveiliging is vermeld in programma 2.

p LASTENVERLAGING GEREALISEERD

Over de jaren 2015 en 2016 is de OZB in totaal 2% verlaagd. In het najaar van 2015 heeft de raad een notitie 
over de invulling van de lastenverlichting ontvangen bij de Begroting 2016.

p DEREGULERING: KEUZE VOOR EXPERIMENTEN

In 2015 hebben zijn we gaan experimenteren met regelgeving die het best aansluit bij de praktijk en de 
wensen van inwoners en ondernemers. Het eerste experiment ‘Verlichte regeldruk winkelgebieden’ is 
gestart in september 2015.

p BESTEDINGSVOORSTEL RESERVE INTEGRALE ONTWIKKELING ZEIST

Bij de vaststelling van de kadernota in juli hebben we de spelregels voor de besteding van de gelden uit 
deze reserve verhelderd en aangescherpt. Zie bijlage 5 en 7 bij 15RV046. Voor 2016 is aan de hand van 
raadsvoorstel 15RV067 besloten om vanuit deze reserve een bedrag van ruim € 3,6 miljoen in te zetten voor:
•	 Samenwerkingsverband Energie Zeist en duurzaamheidsimpulsen; 
•	 Herinrichting Walkartpark; 
•	 Innovatiebudget Veiligheid; 
•	 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed; 
•	 Maatschappelijk initiatief herinrichting locatie de Dolderse Torteltuin. 
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p EXPLOITATIE-UITKOMSTEN PROGRAMMA COLLEGE EN MIDDELEN

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma  
College en middelen

L 19.789 22.389 20.861 19.889 V 972

B 1.368 223 1.134 1.008 N 126

S -18.421 -22.166 -19.727 -18.881 V 846

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

•	 Aanvulling pensioenen (voormalig) wethouders o.b.v. rekenrente  € 666.000  N

•	 Decentralisaties: kosten start en inrichting lopen door in 2016 (1) € 356.000  V

•	 Loonkosten  € 341.000  V

•	 Restant budget ICT (2) € 265.000  V

•	 Restant stelpost onvoorzien (z) € 220.000  V

•	 Opleiding en loopbaanbegeleiding (3) € 214.000  V

•	 Onderuitputting onderhoudsbudgetten ivm afwijkende planning door verduurzaming (4) € 171.000  V

•	 Transitiekosten BghU  € 163.000  N

•	 Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren  € 139.000  N

•	 Restant stelpost onvoorzien (5) € 103.000  V

•	 Lagere kapitaallasten huisvesting (7) € 61.000  V

•	 Aanpassing oude raadszaal nog niet gestart  € 50.000  V

•	 Lagere kosten FLO brandweer (6) € 50.000  V

•	 Vergoeding burgemeester en wethouders  € 36.000  V

•	 Restant coalitiemiddelen (1) € 36.000  V

•	 Projecten duurzaamheid: gedeeltelijk in 2016 (1) € 21.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 110.000  N

Saldo programma € 846.000  V
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Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Reserve egalisatiesystematiek / middelen incidenteel beleid (1) €  413.000  N

Reserve egalisatiesystematiek / ICT (2) €  265.000  N

Reserve egalisatiesystematiek / opleiding en loopbaanbegeleiding (3) €  214.000  N

Reserve onderhoud kapitaalgoederen (4) €  171.000  N

Reserve weerstandsvermogen (5) €  103.000  N

Reserve FLO brandweer (6) € 50.000  N

Reserve centrale huisvesting meubilair (deel lagere kapitaallasten) (7) €  44.000  N

Totaal reserveringen €  1.260.000  N

Saldo programma na reserveringen € 414.000  N

Verrekening voorziening liquidatie recreatieschap (progr.8)                                                               (z) € 220.000  N

Saldo na reserveringen en verrekeningen andere programma’s € 634.000  N
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Als dekkingsmiddel voor de programma’s 1 t/m 15 dienen de volgende bronnen:
•	 Leningen en beleggingen
•	 Algemene uitkering uit het gemeentefonds
•	 Algemene lokale heffingen: onroerende-zaakbelastingen (OZB), hondenbelasting, toeristenbelasting en 

precario.

p EXPLOITATIE-UITKOMSTEN PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Exploitatie  (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2014 
realisatie

2015 
begroting

2015 
begrot. na wijz.(A)

2015
realisatie (B)

2015 
verschil (A-B)

Programma Algemene 
dekkingsmiddelen

L 2.481 2.402 2.402 2.167 V 235

B 82.277 108.054 111.965 112.478 v 513

S 79.796 105.652 109.563 110.311 V 748

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:
•	 Algemene uitkering Gemeentefonds  € 508.000  V

•	 Dividend Vitens  € 302.000  V

•	 Lagere opbrengst OZB  € 174.000  N

•	 Financiering  € 139.000  V

•	 Totaal van diverse kleinere afwijkingen  € 27.000  N

Saldo programma € 748.000  V

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via programma 16:

Scheefheid tussen reserves en bijbehorende programma’s (begroting)  € 7.000  N

Totaal reserveringen €  7.000  N

Saldo programma na reserveringen € 741.000  V

Programma 16 
Algemene dekkingsmiddelen
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3.1.1 INLEIDING

De gemeente heeft de laatste jaren een goede ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van 
risicomanagement. Met de komst van de nieuwe taken binnen het sociaal domein is deze lijn verder 
doorgezet. We zien, door deze nieuwe taken, een verschuiving plaatsvinden in het risicoprofiel van de 
gemeente. Waar de risico’s zich enkele jaren geleden concentreerden rondom grondexploitaties en 
(vastgoed)projecten zien we nu dat de risico’s zich in belangrijke mate binnen het sociale domein afspelen. 

Dit college heeft de ambitie om in deze collegeperiode de weerstandsratio door te laten groeien naar een 
weerstandsratio van 1,2. Bij deze jaarrekening hebben we het risicoprofiel geactualiseerd en afgezet tegen 
het beschikbare weerstandsvermogen. De weerstandsratio bedraagt nu 1,53 en voldoet daarmee ruim aan 
de gestelde doelstelling. 

In deze paragraaf willen we terugblikken op de activiteiten die ondernomen zijn binnen het 
risicomanagement. Ook zullen we ingaan op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Bij de begroting 
2016 zijn voor het eerst kengetallen opgenomen die inzicht bieden in de financiële positie van de gemeente; 
voor de jaarrekening zijn deze kengetallen ook opgenomen. Ter vergelijk is naast de jaarrekening 2014 ook 
de begroting 2016 vermeld. 

3.1.2 KENGETALLEN

Op 18 juli 2015 is de “Regeling tot vaststelling van de wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en 
opgenomen in de begroting en het jaarverslag van provincies en gemeenten” van kracht geworden. Deze 
regeling ziet op de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), 
waarin in artikel 11 is bepaald, dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 
en het jaarverslag kengetallen worden opgenomen voor:

Paragraaf 3.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
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De netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, 
de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit.
Deze kengetallen maken het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de 
financiële positie van de gemeente. Het overzicht van de kengetallen en het verloop daarin is weergegeven 
in tabel 1.

De netto schuldquote 
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de 
eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie van de mate waarin de rentelasten en aflossingen op de 
exploitatie drukken.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald wordt bij de 
berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal, zowel inclusief als exclusief 
de doorgeleende gelden, te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte 
leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. 
De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend, is 
gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen 
worden opgenomen (hierbij kan gedacht worden aan onze hypothekenportefeuille).
 
De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn om aan onze financiële verplichtingen 
te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het 
balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves 
(zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en 
lasten.
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De structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de 
eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor 
nodig is.
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid 
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het 
saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan 
reserves te delen door de totale baten. De uitkomst wordt uitgedrukt in een percentage. 

De grondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor 
de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in 
exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken 
en uitgedrukt in een percentage. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde 
moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen 
een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.

De belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het 
landelijke gemiddelde.
De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is:
Woonlasten van een meerpersoonshuishouden in het begrotingsjaar ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, uitgedrukt in een percentage. De ruimte die 
een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. 
Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met 
gemiddelde waarde in die gemeente. 



Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Paragrafen p pagina 98 van 236 

PARAGRAFEN

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PROGRAMMA’S

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT

Tabel 1. Overzicht van en verloop in kengetallen

Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2015 Begroting 2016

Netto schuldquote 34% 8% 24%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -6% -16% -5%

Solvabiliteitsratio 60% 63% 62%

Structurele exploitatieruimte 3% 3% 1%

Grondexploitatie -1% 2% -3%

Belastingcapaciteit 89% 89% 91%

Conclusie ratio’s
De financiële ‘gezondheid’ van onze gemeente is in 2015 verder toegenomen. Dit is vooral aan de netto 
schuldquote te zien. De ratio laat een zeer forse daling zien ten opzichte van de jaarrekening 2014. De ratio 
daalt van 34% naar 8% in de rekening 2015. Dit betekent dat onze gemeente een zeer laag schuldenniveau 
heeft. De forse daling wordt vooral veroorzaakt door het schatkistbankieren (op balansdatum hadden we 
bijna € 24 mln. bij het Rijk tijdelijk ondergebracht) en de hogere inkomsten (toename gemeentefonds als 
gevolg van de overgehevelde taken decentralisaties). Als daarbij ook de verstrekte leningen bij betrokken 
worden, kunnen we stellen dat we per saldo minder schulden zijn aangegaan dan dat we aan vorderingen 
hebben uitstaan. Ook is de solvabiliteit verder toegenomen; we zijn als gemeente dus meer dan voldoende 
in staat om aan onze financiële verplichtingen te voldoen. 
Aan de ratio structurele exploitatieruimte is te zien dat onze flexibiliteit om structurele tegenvallers op te 
vangen ten opzichte van de jaarrekening 2014 gelijk is gebleven, maar ten opzichte van de begroting 2016 
terugloopt. De budgetten zijn verder onder druk komen te staan ten opzichte van de inkomsten van onze 
gemeente.
De ratio voor de grondexploitatie laat zien dat we op dit moment iets meer financiële risico’s lopen bij de  
grondexploitaties dan bij de rekening 2014. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de grondexploitatie 
Beukbergen en de nog niet in exploitatie genomen bouwgronden. Deze laatste categorie moeten nog in de 
toekomst worden terugverdient. De uitkomst van de ratio 2% kan als zeer laag gekenmerkt worden. 
De belastingcapaciteit blijft ten opzichte van 2014 onveranderd. 
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3.1.3 SPECIFIEKE AANDACHT IN 2015

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een fors aantal nieuwe taken binnen het sociaal domein. 
Het risicomanagement heeft in 2015 daarom vooral in het teken gestaan van deze nieuwe taken. Een greep 
uit de belangrijkste werkzaamheden die daarin zijn ondernomen:
•	 Afspraken rondom regionale risicodeling jeugd. 
•	 De budgetten voor de jeugdhulp binnen de regio Zuidoost Utrecht staan flink onder druk; dit is mede 

toe te schrijven aan de mismatch tussen het budget en de werkelijke kosten. Naast de aanvullende 
compensatie vanuit het Rijk hebben de betrokken gemeenten onderling afspraken gemaakt hoe zij voor 
de jaren 2015 en 2016 elkaar financieel willen ‘vasthouden’.  Door deze afspraken zijn enorme uitschieters 
binnen de jeugdbudgetten afgevlakt. Binnenkort zal gestart moeten worden om afspraken te maken voor 
de jaren na 2016.

•	 Risicogesprekken in de organisatie en met college.
•	 Door de nieuwe taken die zijn overgekomen binnen het sociaal domein zijn veel interne gesprekken 

gevoerd vanuit het risicomanagement. Het doel hiervan was het risicobewustzijn te vergroten, het 
oplossen van diverse knelpunten en de effectiviteit van de beheersmaatregelen te toetsen.  

•	 Controleprotocol geleverde zorg. 
•	 Samen met de andere gemeenten van de regio Zuidoost Utrecht en de accountants van de diverse 

gemeenten is een controleprotocol opgesteld voor de zorgaanbieders. Doel van dit protocol is om de 
rechtmatigheid van de geleverde zorg vast te stellen (vaststellen of de gefactureerde zorg daadwerkelijk 
geleverd is). Inmiddels is ook een landelijk controleprotocol voorhanden. Om de zorgaanbieders niet voor 
onnodige hoge lasten te stellen is uiteindelijk gekozen om het landelijk protocol te volgen. 

•	 Continue actualisatie van het risicoprofiel binnen het sociale domein.  
•	 Biga.  

In 2015 zijn diverse voorstellen gedaan om het risicoprofiel voor de sw-ers te verkleinen. Dit heeft geleid 
tot het overnemen van de aandelen van Biga BV. Daarnaast is gekozen om vanuit de Participatie mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten instromen om vacatures binnen de Biga (als gevolg van 
uitstroom) op te vangen. Met deze keuze, die in 2016 verder wordt uitgewerkt, is er voor circa 5 jaar 
financieel een oplossing gekomen waarmee de financiële risico’s rondom de sw-ers zijn verkleind. 

•	 RDWI.  
Sterkere betrokkenheid vanuit het risicomanagement om de organisatie, het college en de raad beter te 
faciliteren. Zo is na aandringen van de gemeente Zeist, onlangs bij de RDWI een start gemaakt om het 
risicomanagement binnen deze organisatie op te zetten; daarnaast worden stuurindicatoren opgesteld 
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om de resultaatgerichtheid van de organisatie te vergroten. Ook is vanuit het risicomanagement 
aandacht gevraagd voor de governance van de RDWI. Daarom heeft de accountant in het DB van de 
gemeenschappelijke regeling een toelichting gegeven op de uitkomsten van de interimcontrole.

De ontwikkeling van het risicomanagement binnen de gemeente Zeist heeft de laatste jaren een sterke 
ontwikkeling doorgemaakt. Dit is in de rest van ons land niet onopgemerkt gebleven.  Zo heeft het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Zeist als ‘best practice gemeente’ aangehaald in de 
verantwoording van haar programma “bestuurlijk balanceren met risico’s en verantwoordelijkheden” aan de 
Eerste en Tweede Kamer.

Risicogerichte sturing verbonden partijen
In de begroting is aangegeven dat we vanuit het risicomanagement een start wilden maken met het in 
beeld brengen van risico’s per verbonden partij. Door een eenduidige aanpak wordt door deze systematiek 
snel inzichtelijk waar een verbonden partij meer of minder risico loopt ten opzichte van  andere verbonden 
partijen. Door de aandacht die van het risicomanagement uit is gegaan naar het sociaal domein, is dit 
onderwerp doorgeschoven naar het volgende jaar. 
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3.1.4 BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT 

De totale waarde van alle geïnventariseerde risico’s bedraagt circa € 32 mln. Op basis van deze inventarisatie 
is een risicosimulatie uitgevoerd.  De risico’s zullen immers niet allemaal gelijktijdig en in hun maximale 
omvang optreden, waardoor het aan te houden bedrag als weerstandsvermogen vele keren lager is dan de 
totale waarde van de geïnventariseerde risico’s. Uit deze simulatie blijkt, dat met een waarschijnlijkheid van 
90% gesteld kan worden dat het weerstandvermogen € 9.749.806 moet bedragen.

De tien belangrijkste (strategische) risico’s daarvan zijn weergegeven in tabel 1. 

Risico Financieel gevolg Invloed

Geconsolideerd risico Decentralisaties max.€ 5.390.698 39.06%

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

max.€ 3.457.919 7.70%

Als gevolg van het feit, dat de netto opbrengst van de exploitatie Vliegbasis lager uitkomt dan 
de geschatte opbrengst van € 28 mln, dient de gemeente 1/3 gedeelte van het risico-tekort bij te 
dragen.

max.€ 1.600.000 3.56%

Geconsolideerd risico project Stationsgebied Driebergen-Zeist max.€ 573.903 3.00%

Geconsolideerd risico grondexploitatie Beukbergen max.€ 543.266 2.97%

De reserve onderwijshuisvesting wordt nadelig beïnvloed door extra kosten voor uitbreiding van 
het aantal gymnastieklokalen.

max.€ 750.000 2.77%

Doordat we er in 2015 niet in zijn geslaagd een partij te vinden die de exploitatie van het Slot 
binnen de gestelde kaders uit kan voeren, zullen de begrote inkomsten niet gerealiseerd gaan 
worden.

max.€ 500.000 2.61%

De kosten van de geplande ontsluitingsweg in het project Huis ter Heide Zuid (directe relatie  
met project Huis ter Heide West, dat onderdeel is van Hart van de Heuvelrug) kunnen niet worden 
gedekt.

max.€ 650.000 2.40%

Als gevolg van liquidatie en ontmanteling van het Recreatieschap wordt de gemeente 
geconfronteerd met extra kosten.

max.€ 410.000 2.11%

Projecten lopen vertraging op a.g.v. onder anderen archeologische vondsten en  
bestemmingsplan procedures

max. € 500.000 1.11%

In tabel 2 zijn de risico’s ingedeeld naar de financiële impact en naar de kans van optreden. Hierbij wordt 
uitgegaan van de netto risico’s; dus na aftrek van de effecten van de beheersmaatregelen.
Deze matrix gaat uit van individuele risico’s, terwijl in tabel 1 geconsolideerde risico’s zijn opgenomen (dit 
om de herkenbaarheid en samenhang van de risico’s met het onderwerp te vergroten), hierdoor sluiten 
beide tabellen niet op elkaar aan.
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Tabel 2: Verdeling risico’s per kanscategorie.

Verdeling risico’s per 1 januari 2015

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

x > € 1.500.000 9    2 1 2 2  2

€ 750.000 < x < € 1.500.000 8 4 1 2 1

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

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

x < € 75.000 39   11 16 8 2 2

Geen financiële gevolgen 110    57 18 24 10 1

Totaal  226  88 49 50 23  14 

Verdeling risico’s per 31 december 2015

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

x > € 1.500.000 5   2 2   1

€ 750.000 < x < € 1.500.000 7 4 2 1  

€ 300.000 < x < € 750.000 20    3 7 4 4 2

€ 75.000 < x < € 300.000 44   13 7 19 1 4

x < € 75.000 43 10 19 8 4 2

Geen financiële gevolgen 152     54 40 32 18 8

Totaal 271  86 77 64 27 17

Duiding tabel.
Uit de tabel is te herleiden dat ondanks een flinke toename van het aantal geïnventariseerde risico’s 
het risicoprofiel van de gemeente fors is gedaald. De risico’s met een grote financiële impact zijn fors 
afgenomen. Daarnaast zijn enkele risico’s financieel voor enkele jaren in de begroting afgedekt waardoor het 
risico is komen te vervallen of is verlaagd.  Veel nieuw geïnventariseerde risico’s kunnen (nog) niet financieel 
gekwantificeerd worden of zijn niet financieel van aard. Deels komt het, omdat niet alle risico’s financieel 
van aard zijn en van andere risico’s is het niet mogelijk om er een financieel bedrag aan te koppelen, veelal 
omdat er sprake is van open einde regelingen. Daarnaast is het voor de nieuwe taken in het sociaal domein 
onduidelijk wat het (financiële) effect is van preventiemaatregelen.
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De belangrijkste mutaties ten opzichte van de jaarrekening 2014.
•	 Als gevolg van invoering van een nieuw verdeelmodel door het Rijk wordt minder budget beschikbaar 

gesteld voor bijstandsuitkeringen. Bij de bestuursrapportage 2015 zijn voor de jaren 2016, 2017 en een deel 
van 2018 de budgetten verhoogd, waardoor het financieel risico is geminimaliseerd. 

•	 Geconsolideerd risico Mastergrex Hart van de Heuvelrug. Door de gemaakte afspraken met de provincie 
is het risicoprofiel voor de gemeente fors afgenomen. De provincie is risicodrager geworden voor de 
mastergrex. De gemeente Zeist blijft op een beperkt aantal  onderdelen risico lopen. 

•	 Geconsolideerd risico Grondexploitatie Kerckebosch. Door het economisch herstel is het risicoprofiel van 
de grondexploitatie Kerckebosch verder afgenomen, daarnaast is het risico van vennootschapsbelasting 
sterk verkleind door instemming van de belastingdienst met betrekking tot de inbrengwaarde van de 
gemeente Zeist in het project dat niet fiscaal belast zal worden. 

•	 Geconsolideerd risico overname aandelen Biga BV. De gemeenteraad heeft 28 april 2015 besloten om 
tot aandelenovername over te gaan. Hierdoor is het risicoprofiel verlaagd. Daarnaast is het risico met 
ingang van 2015 ondergebracht onder het risico Decentralisaties omdat het onderdeel uitmaakt van de 
participatiegelden. 

•	 Overeenkomst De Clomp. Onlangs is overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar over de 
ontwikkelingen in De Clomp waardoor het risicoprofiel is afgenomen. 

3.1.5 BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door componenten uit de exploitatie (onvoorzien) 
en de reserve weerstandsvermogen. Deze middelen kunnen vrij worden ingezet om risico’s in financiële 
zin af te dekken, waarbij de middelen uit de exploitatie conform bestaand beleid met factor 2,5 worden 
vermenigvuldigd. 

In 2015 bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit € 14.940.879, waarbij rekening is gehouden met de 
extra storting in de reserve weerstandsvermogen bij de bestemming van het rekeningsaldo 2014. In tabel 3 
is dit nader gespecificeerd. 
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Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit

Omschrijving Structureel Incidenteel

Onvoorzien in exploitatie €    362.017 

structureel (€ 363.562  x factor 2,5) €          902.543

Reserve weerstandsvermogen €     14.038.336

Totaal €     14.940.879

3.1.6 BEOORDELING VAN HET WEERSTANDSVERMOGEN 

Om te bepalen of het huidige weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd 
tussen de benodigde weerstandscapaciteit (die uit de risicosimulatie voortvloeit) en de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De uitkomst van deze berekening vormt het weerstandsvermogen en wordt uitgerukt 
in een ratio. Daarbij geldt: hoe hoger de ratio, hoe groter het vermogen om weerstand te bieden aan de 
financiële gevolgen van optredende risico’s.

Voor de beoordeling van de ratio wordt een norm gehanteerd (zie tabel 4.) die is ontwikkeld door het bureau 
NAR (Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement) in samenwerking met de Universiteit Twente. Deze 
norm wordt landelijk veelal toegepast.

Tabel 4: Waardering ratio

Waarderingscijfer Ratio Betekenis

A >2.0 Uitstekend

B 1.4-2.0 Ruim voldoende

C 1.0-1.4 Voldoende

D 0.8-1.0 Matig

E 0.6-0.8 Onvoldoende

F <0.6 Ruim onvoldoende

Op het moment dat deze jaarrekening is opgesteld bedraagt het weerstandsvermogen:

 Beschikbare weerstandscapaciteit € 14.940.879
Ratio weerstandsvermogen  =

 Benodigde weerstandscapaciteit €   9.749.806 
 =  1,53

Op basis van de landelijk gangbare normering krijgt de ratio de kwalificatie ‘Ruim voldoende’.
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3.2.1 INLEIDING

Voor het leveren van diensten en goederen aan haar burgers heeft de gemeente duurzame productie- 
middelen nodig. Deze worden veelal aangeduid met de term ‘kapitaalgoederen’. De belangrijkste 
kapitaalgoederen hebben betrekking op:
•	 Eigendommen in de openbare ruimte (wegen, water, riolering, kunstwerken, groen, verlichting).
•	 Gebouwen inclusief sportfaciliteiten.
Al die kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen 
is dat een taak die continu budgettaire middelen vergt. Via deze paragraaf wordt inzicht gegeven in dat 
onderhoud en de planning daarvan.

3.2.2 BELANG VOOR DE RAAD

De totale omvang van de aanschafwaarde per 31 december 2015 van de in bedrijf zijnde geactiveerde 
materiële activa (exclusief gronden en terreinen binnen grondexploitaties) bedraagt circa € 126,6 mln.  
De onderverdeling daarvan is als volgt.

Materiële vaste activa per 31-12-2015 bedragen (x € mln.)

Boekwaarde Economisch nut Maatschappelijk nut

Bedrijfsgebouwen, woonruimten en terreinen 93,7 1,1

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 8,4 0,7

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

Overige materiële activa 14,6 0,0

Totaal aanschafwaarde materiële activa 124,7 1,9

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

Paragraaf 3.2
Onderhoud kapitaalgoederen
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3.2.3 BUDGETTAIRE CONSEQUENTIES

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

3.2.4 BEHEERVISIES EN -PLANNEN

Het beheer is gebaseerd op een beheervisie. Daarin zijn de door de raad vastgestelde beleidsdoelstellingen 
voor de kapitaalgoederen geformuleerd en worden de benodigde middelen ter beschikking gesteld. Er 
kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere de gewenste effecten (outcome) van het beheer, de 
beoogde gebruikskwaliteit van de kapitaalgoederen, de werkwijze van de beheerorganisatie, (de omvang 
van) het budget en de manier van verantwoording. Een voorbeeld van een dergelijke beheervisie is het 
IBOR-rapport.
In de beheerplannen, die zijn afgeleid van de beheervisie, wordt door het college vastgesteld hoe het beleid 
gerealiseerd kan worden via het beheer van kapitaalgoederen. Hierbij gaat het onder meer om de vertaling 
naar kwaliteit van producten en maatregelen, het bepalen van aankopen en investeringen en bijbehorende 
kosten, de verwerking van het budget in de begrotingscyclus en de meting van de kwaliteit en de effecten. 
Een voorbeeld van een beheerplan in onze gemeente is het meerjarenonderhoudsplan van de gemeentelijke 
gebouwen. 

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



Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Paragrafen p pagina 107 van 236 

PARAGRAFEN

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PROGRAMMA’S

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT

Gebouwen
In het coalitieakkoord Samen kansen pakken! is de ambitie opgenomen om het eigen vastgoed 
te verduurzamen. In november 2015 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een pakket 
duurzaamheidsmaatregelen voor ca. 100 gemeentelijke gebouwen. De verduurzaming leidt tot een 
kwaliteitsverbetering op gebouwniveau, maar is tegelijkertijd een extra impuls voor het professioneler 
omgaan met ons vastgoed: strategischer en meer gericht op de lange termijnexploitatie van de gehele 
portefeuille. Team Vastgoed start met de uitvoering van deze verduurzamingsslag in 2016. Uiteindelijk 
zal het project in 3 tot 6 jaar leiden tot een vastgoedportefeuille waarvan 74% van alle gebouwen op 
energielabel A zit, 24% op label B en Slot Zeist op Label C. 

Iedere 4 jaar beoordelen wij de staat van onderhoud van de gemeentelijke gebouwen en op basis daarvan 
stellen we een meerjarenonderhoudsplan (MOP) op. De duurzaamheidsmaatregelen worden zo veel 
mogelijk gecombineerd met reguliere onderhoudswerkzaamheden die al gepland stonden in het MOP. 
Het daadwerkelijke onderhoud voeren wij overigens pas uit na een actuele inspectie. Bij deze inspectie 
beoordelen wij of de geplande onderhoudswerkzaamheden echt noodzakelijk zijn of nog uitgesteld kunnen 
worden.

Bij het onderhoud en beheer van onze gebouwen gaan wij uit van planmatig onderhoud gericht op het op 
een zo efficiënt mogelijke wijze in stand houden van deze accommodaties. Uitgangspunt is de gebouwen 
in een dusdanige staat van onderhoud te houden dat er sprake is van duurzame, veilige en visueel goed 
onderhouden gebouwen en dat voorkomen wordt dat er achterstallig onderhoud ontstaat en calamiteiten 
kunnen ontstaan. 

In onderstaande tabel zijn niet meegeteld:
•	 Onderwijsgebouwen (102.427 m2, 55 gebouwen), het gebouwonderhoud is de verantwoordelijkheid van 

de schoolbesturen zelf; 
•	 Sanitair units op woonwagenstandplaatsen
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Overzicht sportfaciliteiten en overige gebouwen per 31-12-2015

Sportfaciliteiten

Gymzalen  6365 m² 10 gebouwen

Sporthallen  8349 m² 3 sporthallen

Zwembad  5.593 m² 1 gebouw

Kleedgebouwen  1.430 m² 6 gebouwen

Overige gebouwen

Parkeergarages  59.514 m² 11 garages

Gem. huisvesting Gemeentehuis 9.293 m² 1 gebouwen

 Gemeentewerf 5.320 m² 5 gebouwen

Het Slot  3.974 m² 2 gebouw + 5 objecten

Begraafplaats  1.573 m² 9 gebouwen

Plantsoenonderkomens  281 m² 8 onderkomens

Woonwagens  480 m² 8 wagens

Speeltuingebouwen  785 m² 3 gebouwen

Gemalen (gebouwen)  223 m² 5 gemalen

Woningen  4.389 m2 42 woningen

Div. overige gebouwen  20.402 m² 19 gebouwen

Totaal  127.971 m² 134 objecten

Eigendommen in de openbare ruimte
Ook voor de eigendommen in de openbare ruimte kan het onderscheid tussen beleid en beheer gemaakt 
worden. 
Onder beleid wordt verstaan: het door de raad vastleggen van de beleidsdoelstellingen (beoogd effect en 
te realiseren kwaliteitsniveau) in een beheervisie voor de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en het 
beschikbaar stellen van het hieruit voortvloeiende noodzakelijke budget.
Onder beheer wordt verstaan: het door het college vastleggen in beheerplannen (vertaling kwaliteitsniveau 
naar uit te voeren onderhoud en noodzakelijke vervangingen, meten kwaliteit) van de wijze waarop het 
beleid gerealiseerd wordt. 
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Voor het beleid is in het bijzonder het door de raad in mei 2001 vastgesteld plan Integraal Beheer 
Openbare Ruimte (IBOR) van belang. Daarin is per gebied een eigen kwaliteitsambitie geformuleerd 
voor de groenvoorzieningen en de buitenruimte. Concreet betreft dit de wegen, groenvoorzieningen, 
straatreiniging, straatmeubilair, openbare verlichting en (civiele) kunstwerken. Op basis van dit rapport heeft 
de raad gekozen voor het kwaliteitsniveau ‘gewogen basis’ en hiervoor de benodigde middelen beschikbaar 
gesteld.
Hierna volgt een overzicht waarin de stand van zaken met betrekking tot de beheerplannen van de 
eigendommen in de openbare ruimte wordt weergegeven.

Stand van zaken beheerplannen eigendommen in de openbare ruimte

Onderwerp
Beleidskader
(Raad)

Status
Beleidsplan/kader

Vastgesteld 
kwaliteitsniveau

Beheerplan
(College)

Opmerkingen
beheerplan

Programma Fysieke leefomgeving

Wegen IBOR 

Wegenbeleidsplan

Is opgesteld in 2013 
Wordt i.v.m. de 
samenhang met de 
riolering in 2016 samen 
met VGRP aangeboden

Niveau gewogen basis Beheerplan vastgesteld 
in 1989

Ook in 2015 actueel 
gehouden door de 
jaarlijkse inspecties.

Nodig i.v.m. gewijzigde 
inzichten t.a.v. riolering.
Wordt samen met vGRP 
in 2016 aangeboden

Bomen:
Onderhoud 
en inrichting 
(vervanging 
vanwege 
technische 
levensduur)

Inrichting 
(vervanging 
vanwege einde 
maatschappe- 
lijke levens- 
duur)

IBOR
Lange Termijn 
Bomenbeheerplan

Lange Termijn 
Bomenbeheerplan

Vastgesteld 2001
Het lange termijn 
bomenbeheerplan is 
een beleidsplan en 
beheerplan ineen. In 
het boombeheerplan 
wordt zowel een 
eindbeeld geschetst als 
de maatregelen om dat 
eindbeeld te behouden/ 
bereiken. Definitieve 
besluitvorming 
verwacht in 2016. 

Niveau gewogen basis Lange Termijn 
Bomenbeheerplan: 
Definitieve 
besluitvorming 
verwacht in 2016.

De dragende structuren 
in groen zijn de bomen. 
Voorzien wordt een enor-
me kostentoename als 
het areaal op het huidige 
peil wordt gehouden. In 
2013 en 2014 is de maat-
schappelijke discussie 
gevoerd. Dit interactieve 
proces duurt langer dan 
verwacht.Nieuw beheer-
plan verwacht in 2016.

Waterlopen Waterplan
(rv 2004-051)

Beleidsnotitie is in voor-
bereiding, afronding 2e 
kw. 2016.

Niveau zorgvuldig 
omgaan met water

Beheerplan waterlopen 
wordt in 2016 opgesteld

Wordt in 2016 aan het 
college voorgelegd.
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Stand van zaken beheerplannen eigendommen in de openbare ruimte

Onderwerp
Beleidskader
(Raad)

Status
Beleidsplan/kader

Vastgesteld 
kwaliteitsniveau

Beheerplan
(College)

Opmerkingen
beheerplan

Kunstwerken IBOR Vastgesteld in 2001 Niveau gewogen basis Onderhoudsplan 
komende 10 jaar 
opgesteld

Onder controle 
gehouden d.m.v. 3 
jaarlijkse inspecties. 
Beheerplan heeft 
minimale meerwaarde  
Financiele consequenties 
uit recente inspectie  
worden in 2016 aan het 
college voorgelegd 

Openbare 
verlichting

Beleidsplan openbare 
verlichting

Wordt binnenkort op-
geleverd en 2e kwartaal 
2015 aangeboden aan 
raad

Niveau Nederlandse 
Praktijkrichtlijnen
(basisniveau)

Beheerplan Openbare 
verlichting 2015

Uitgangspunten door 
College in 2003 vastge-
steld: basisniveau. Nieuw 
beheerplan in 2016.

Programma Verkeer en Vervoer

Verkeersrege-
linstallaties

Beleids- en beheerplan 
niet aanwezig

Beleidsplan is voor 90% 
gereed. Streven is de 
financiële uitkomsten 
mee te nemen in P&C 
2016. 

Op basis van inspecties 
en levensduur. 

Beleids- en beheerplan 
verkeersregelinstallaties

Wordt in 2016 aan het 
college voorgelegd.

Straatmeubilair
Onderhoud 
en inrichting 
(vervanging 
vanwege 
technische 
levensduur)

Inrichting 
(vervanging 
vanwege einde 
maatschap-
pelijke levens-
duur)

IBOR

Beleidsplan straatmeu-
bilair
(rv 2003074)

Vastgesteld in 2001

Vastgesteld 2003

Niveau gewogen basis

Leidraad voor keuze 
straatmeubilair vast-
gesteld
Ambitieniveau: passief 
vervangen

Beheerplan straatmeu-
bilair

Moet nog ambtelijk 
worden afgestemd welke 
assets we hier in op 
willen nemen.

Parkeergarages Oplossingsrichting ach-
terafbetaald parkeren 
(06rv273)

Beheerplan garages niet 
aanwezig.

In 2015 start een proef 
op vier locaties.

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

College moet PvE 
goedkeuren voordat de 
proef start.

Op basis van inspecties 
en levensduur

Nota Parkeerbeleid

Beheerplan parkeerga-
rages

In 2016 wordt geactua-
liseerde Nota Parkeer-
beleid aangeboden aan 
de raad.

In 2016 voorleggen aan 
het college. Noodzaak in-
tegratie met beheerplan 
vastgoeddeel staat nog 
ter discussie. 
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Stand van zaken beheerplannen eigendommen in de openbare ruimte

Onderwerp
Beleidskader
(Raad)

Status
Beleidsplan/kader

Vastgesteld 
kwaliteitsniveau

Beheerplan
(College)

Opmerkingen
beheerplan

parkeerappa-
ratuur

Oplossingsrichting ach-
teraf betaald parkeren 
(06rv273)

Gefaseerd invulling 
geven aan achteraf 
betaald parkeren

In 2011 besloten de 
uitvoering van het par-
keren bij Parkeer Service 
onder te brengen

Beheerplan parkeerap-
paratuur

Beheerplan heeft 
minimale meerwaarde. 
Beheer is afgestemd op 
technische levensduur 
apparatuur

Programma Milieu

Beheerplan 
begraafplaats
(park, groen en 
paden)

samenhangende 
aanpak begraafplaats 
(05rv057)

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

Vastgesteld in novem-
ber 2005

Beheerplan begraaf-
plaats (groen, paden, 
meubilair). Doordat het 
onderhoud in hoofdlij-
nen door eigen perso-
neel plaatsvind was de 
behoefte aan een be-
heerplan, beperkt (het 
areaal zat en de taken 
zit in de hoofden) Voor 
het komen tot de meest 
efficiënte aanwending 
van middelen is het 
beter om vanuit een op 
te stellen beheerplan te 
werken

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

Beheerplan 
graven
(graven, urnen) 

samenhangende 
aanpak begraafplaats 
(05rv057)

Duurzaam te gebrui-
ken begraafplaats met 
een kostenneutrale 
exploitatie

Vastgesteld in novem-
ber 2005

Exploitatieopzet be-
graafplaats 

Vastgesteld in samen-
hangende aanpak 
begraafplaats (05rv057)

Beheerplan 
riolering

Gemeentelijk Riolerings-
plan

vastgesteld 2007
(rv07251)

Niveau:
Voldoen aan wettelijke 
eisen en eisen wa-
ter-kwaliteitsbeheerder 
(Hoogheemraad-schap)

Basis rioleringsplan.
Vastgesteld in 2004

Gemeentelijk riolerings-
plan loopt tot 2014. Ver-
breed Nieuw plan wordt 
in 2016 ter vaststelling 
voorgelegd.

Beheer 
rioolgemalen

Gemeentelijk riolerings-
plan

vastgesteld 2007
(rv 07251)

Niveau:
Voldoen aan wettelijke 
eisen en eisen wa-
ter-kwaliteitsbeheerder 
(Hoogheemraad-schap)

Basis rioleringsplan 
Vastgesteld in 2004

Zie riolering
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3.2.5  BESCHRIJVING PER SOORT KAPITAALGOEDWEGEN

Het wegenstelsel omvat circa 245 km weg.
Het wegenplan wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de jaarlijkse inspecties van de wegen. 

Riolering
Het Zeister stelsel omvat circa 280 km riolering. 

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

Verlichting
De gemeente bezit ongeveer 9.500 lichtpunten.
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De uitvoering van de financieringsfunctie binnen de gemeente Zeist is gebonden aan wettelijke regels, met 
name de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). 

UITZETTEN EN AANTREKKEN VAN GELDEN

De gemeente heeft in 2015 haar tijdelijk overtollig kasgeld uitgezet bij het Agentschap van het Ministerie van 
Financiën volgens de regels van de wet schatkistbankieren. Deze verplicht gemeenten om hun overtollige 
financieringsmiddelen boven een bepaalde marge voor het normale betalingsverkeer, onder te brengen bij 
het Rijk.
Deze marge bedraagt voor Zeist 0,75% van het begrotingstotaal. Dat betekent dat de gemeente in 2015 niet 
meer dan € 1.163.000 gemiddeld per kwartaal mocht aanhouden voor het reguliere betalingsverkeer. 
In werkelijkheid is gemiddeld over de vier kwartalen € 606.000 aangehouden voor het betalingsverkeer. Dit 
bedrag was met € 630.000 het hoogste in het derde kwartaal. Daarmee bleef het aangehouden bedrag ruim 
onder het aangegeven maximum.

De gemeente heeft in 2015 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken; de laatst aangetrokken 
langlopende lening dateert van begin 2013. In 2015 was sprake van hogere inkomsten uit vervroegde 
aflossing van hypothecaire leningen, bovendien verliep de facturering en daarmee ook de uitgaven aan 
zorgleveranciers in 2015 duidelijk vertraagd, waardoor er in 2015 sprake is geweest van een groeiend 
financieringsoverschot.
De in de begroting 2015 nog verwachte financieringsbehoefte vanaf eind 2015 heeft zich daardoor niet 
voorgedaan. 
Alleen gedurende de eerste maanden van 2015 moest er nog kasgeld worden aangetrokken.

Paragraaf 3.3
Financiering
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UITGEZETTE GELDEN VIA HYPOTHEKEN EN STARTERSLENINGEN

Binnen de uitgezette hypotheken is het betaalgedrag nog steeds goed. Op de maandelijkse termijnen 
zijn slechts incidenteel achterstanden, die meestal na herinnering snel worden ingelopen. Daar waar het 
moeizamer gaat, wordt via intensief contact getracht de betaling vlot te trekken. Op 31 december 2015 is 
bij een lener sprake van achterstanden van meerdere termijnen. De achterstanden worden nauwlettend 
gevolgd en er wordt gewerkt aan verdere invordering. Daarnaast loopt er een betalingsregeling voor een 
schuldrestant van een hypothecaire lening.
Er werd in 2015 veel afgelost. In totaal is op de hypothecaire leningen ruim € 8,6 mln. afgelost. Het is met 
name de lage rentestand die geleid heeft tot extra aflossingen en oversluiten elders. Per eind 2015 was nog 
sprake van 334 uitstaande leningen.

In 2015 zijn ook weer startersleningen voor inwoners van Zeist verstrekt. Het betreft de uitvoering van de 
bestaande regeling via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en binnen het 
door de raad daarvoor beschikbare budget. In 2015 is aan de SVn een aanvullend voorschot uitgekeerd van  
€ 0,4 mln. In totaal is daarmee € 1,8 mln aan de SVn uitgekeerd. Per eind 2015 waren er bij de SVn 88 
uitstaande startersleningen.
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FINANCIERINGSSTRUCTUUR

De financieringsstructuur op balansdatum ziet er als volgt uit.

Financiering van de investeringen

Investeringen Per 31-12-2014 Per 31-12-2015

Boekwaarde investeringen (minus voorzieningen) 117.424.000 127.651.000

Boekwaarde verstrekte leningen en kapitaal 54.370.000 42.042.000

Totaal investeringen 171.794.000 169.693.000

Financieringsmiddelen

Vaste leningen 52.286.000 48.089.000

Interne financiering (reserves) 121.056.000 144.157.000

Totaal vaste financiering 173.342.000 192.246.000

Financieringsoverschot 1.548.000 22.553.000

WETTELIJKE NORMEN

Uit de onderstaande tabellen blijkt dat de gemeente Zeist in 2015 binnen de wettelijke normen van de 
kasgeldlimiet (kortlopend) en de renterisiconorm (langlopend) is gebleven.
De kasgeldlimiet over 2015 is berekend op € 13.180.000 (8,5% van het lastentotaal volgens de begroting 
2015).

Verloop kasgeldleningen in 2015 Mutaties Gecumuleerde stand

Stand per 31-12-2014  0

Aangetrokken kasgeld per 16-1-2015
Aflossing per 16-2-2015
Aangetrokken kasgeld per 16-2-2015
Aflossing per 18-6-2015

5.000.000
-/- 5.000.000

7.000.000
-/- 7.000.000

Stand per 31-12-2015 0
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De ruimte onder de renterisiconorm blijkt uit onderstaande tabel:

Per 31-12-2014 Per 31-12-2015

Renteherziening op vaste schuld  0 0

Betaalde verplichte aflossingen 5.828.100 4.328.340

Rente risico op de vaste schuld
Renterisiconorm
Ruimte onder de renterisiconorm

5.828.100
31.497.517
25.669.381

4.328.340
31.013.049
26.684.704

Berekening renterisiconorm

Stand lastentotaal (incl. uitgaven grondexpl.) 157.487.585 155.065.247

Bij min. regeling vastgesteld percentage 20%    20%

Renterisiconorm 31.497.517 31.013.049

ONTWIKKELINGEN BINNEN DE GEMEENTE

Om hier beter grip te krijgen op het verloop van de projecten en investeringen wordt al enige jaren aan de 
(meerjarige) liquiditeitsprognose extra aandacht gegeven, ook omdat bekend is dat bijv. de uitgaven van 
geplande projecten in de tijd erg kunnen stapelen. Deze intensievere werkwijze is ook in 2015 voortgezet. 
Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel was de ruimte onder de renterisiconorm in 2015 ruim voldoende. 

GARANTSTELLINGEN

Het verstrekken van (nieuwe) garantstellingen gebeurt op basis van het door de raad vastgestelde beleid. 
In 2015 zijn twee garanties verstrekt, in beide gevallen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw aan een 
woningbouwcorporatie.
De garanties zijn opgenomen onder de Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
In het kader van eerder afgegeven garanties is er geen beroep op de gemeente gedaan om een van deze 
garanties ook werkelijk gestand te doen. Het risico dat de gemeente loopt op verstrekte garanties, is regulier 
onderdeel van de risicoscan. 
Er zijn geen aanwijzingen om de garantieverplichtingen anders te waarderen dan voorgaande jaren. De 
waarborgfondsen bieden voor het merendeel van de leningen een belangrijke eerste borgstelling. 

Gelet op de totale omvang van de garantstellingen (per 31-12-2015 ruim € 326 mln.) en de huidige 
economische situatie is er door de gemeenteraad begin 2014 de nota garant- en borgstellingen (14RV0005) 
vastgesteld. Door de veranderende omstandigheden op de vastgoedmarkt, het huidig financieel 
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economisch gesternte en de komende ontwikkelingen bij de instellingen en bij de gemeente, is het 
risicoprofiel van de geborgde organisaties, instellingen en de gemeente veranderd. Op basis van de 
aanbevelingen uit de nota is de generieke achtervangregeling met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
WSW) voor de Zeister corporaties per 1 november 2014 opgezegd. In bestuurlijk overleg met de corporaties 
is afgesproken om over te stappen op een systeem waarbij een corporatie, na positieve beoordeling door 
het WSW, een borgstellingsovereenkomst voor twee jaar krijgt, waarover jaarlijks opnieuw wordt besloten. 
Tot die tijd wordt het afgeven van de garantie per lening beoordeeld. 
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De paragrafen hebben tot doel te rapporteren op onderwerpen die programmaoverstijgend zijn. 
Bedrijfsvoering is in beginsel zo’n onderwerp. Echter, de gemeente Zeist kent een apart programma voor 
College en Middelen (programma 15) dat alle andere programma’s o.a. op het vlak van bedrijfsvoering 
overstijgt. Voor de inhoud van deze paragraaf verwijzen we dan ook naar programma 15 College en 
Middelen

De personele gegevens zijn hieronder opgenomen.

Tabel 1 - Formatie, bezetting en vacatureruimte en aantal medewerkers in dienst van de gemeente, ultimo 2015

formatie in fte’s bezetting in fte’s

Totaal 2011 360,70 347,22

Totaal 2012 357,91 355,59

Totaal 2013 357,32 347,01

Totaal 2014 352,37 340,51

Totaal 2015 345,98 335,47
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Paragraaf 3.4
Bedrijfsvoering
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Tabel 2 -  In- en uitstroom van medewerkers in 2015 naar aanstellingsdatum (kwartaal)

instroom uitstroom

1e kwartaal 9 15

2e kwartaal 11 7

3e kwartaal 4 7

4e kwartaal 5 5

Totaal 29 34

0

3

6

9

12

15

4e kwartaal3e kwartaal2e kwartaal1e kwartaal

instroom

uitstroom

Tabel 3 - uitstroom van medewerkers in 2015 naar motief 

Reden vertrek Aantallen

FPU/Pensioen 8

eigen verzoek 10

niet eigen verzoek 3

overlijden 1

Bghu 12

Totaal 34

FPU

eigen verzoek

niet eigen verzoek

overlijden

Bghu
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p PERSONELE KENGETALLEN

Tabel 4 - werknemers naar geslacht en leeftijd (ultimo 2014 en 2015)

Leeftijd vrouwen 2014 vrouwen 2015 mannen 2014 mannen 2015 totaal 2014 totaal 2015

t/m 24 4 4 1 1 5 5

25 t/m 29 19 20 11 9 30 29

30 t/m 34 10 12 11 13 21 25

35 t/m 39 24 25 16 21 40 46

40 t/m 44 21 24 25 22 46 46

45 t/m 49 34 28 26 24 60 52

50 t/m 54 33 32 25 24 58 56

55 t/m 59 23 26 35 31 58 57

60 + 18 20 49 44 67 64

Totaal 186 191 199 189 385 380

0
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20
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60 +55 t/m 5950 t/m 5445 t/m 4940 t/m 4435 t/m 3930 t/m 3425 t/m 29 t/m 24
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Tabel 5- de ontwikkeling van het percentage ziekteverzuim (excl. zwangerschap)

Percentage

2010 4,9

2011 5,2

2012 4,7

2013 5,1

2014 4,2

2015 4,0

Verzuimpercentage inclusief zwangerschap 2015  =   4,65%

0
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3.5.1 INLEIDING

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

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

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

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

Paragraaf 3.5
Verbonden partijen
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3.5.2 FINANCIEEL BELANG

In totaal wordt aan de gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke regelingen door de 
gemeente Zeist jaarlijks een bedrag van in orde van grootte van ruim €18 mln. betaald in de vorm van 
inwonerbijdragen of voor verleende producten of diensten. Daarnaast wordt er nog een bedrag van ca. 
€26 mln. aan (rijks)budgetten doorgesluisd. Bij subsidies en inkoop hebben we het over bijdragen van 
respectievelijk €8 mln. en €9 mln.

In 2014 zijn in het BBV de eisen t.a.v. de paragraaf verbonden partijen uitgebreid. Zo wordt informatie over 
eigen en vreemd vermogen gevraagd, het belang in de verbonden partij en het (verwachte) resultaat. Met 
onze accountant hebben wij de afspraak gemaakt dat de informatie over het vermogen geactualiseerd 
wordt in de paragraaf verbonden partijen in de begroting. Het moment van opstellen van de jaarstukken is 
te vroeg om de resultaten al in beeld te hebben. Daarmee zouden we een niet adequate actualisatie van de 
gegevens en daarmee een verkeerde indruk wekken. Vandaar dat de actualisatie van de gegevens over het 
vermogen jaarlijks in de paragraaf van de begroting wordt verwerkt. 

3.5.3 GRIP OP VERBONDEN PARTIJEN

Grip op verbonden partijen is zowel voor de individuele bestuurders als de colleges en de gemeenteraden 
een steeds terugkerend issue. We hebben te maken met het spanningsveld tussen enerzijds de taken op 
afstand zetten, en daarmee ook zeggenschap inleveren, en anderzijds de behoefte te houden aan grip op de 
realisatie van de eigen doelen.

In 2013 is een nota Verbonden Partijen vastgesteld. Hierin wordt ingezet op de volgende aspecten:
•	 Rolscheiding tussen klant en eigenaar
•	 Kaderstellende en controlerende rol
•	 P&C-instrumentarium
•	 Beleidsvorming
•	 Informatievoorziening
•	 Samenwerken met andere deelnemende gemeenten op de eigenaarsrol
•	 Elke raadsperiode één of meerdere verbonden partij(en) evalueren
•	 Verdergaande dualisering van de besturen 
•	 Nieuwe samenwerking vooraf onderzoeken
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In 2014 heeft Zeist, samen met 8 andere Utrechtse gemeenten, een manifest ondertekend, waarin de 
besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen worden opgeroepen ruimhartig samen te werken met de 
gemeenten in de door gemeenteraden gewenste ontwikkeling naar meer betrokkenheid. Dit heeft mede 
in het licht van de inwerkingtreding van de gewijzigde Wgr per 1 januari 2015 bij alle regelingen formeel 
en/of in de uitvoering inmiddels zijn beslag gekregen door betere positionering van de raden op de P&C 
documenten (o.a. mogelijkheid tot het geven van zienswijze kadernota’s) van de regelingen.  

3.5.4 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
In 2015 is helder geworden dat de gemeente Utrecht bestuurlijk heeft besloten haar positie binnen AVU 
niet verder te heroverwegen. Als deelnemer met het grootste volume binnen AVU is dit voor AVU en de 
andere deelnemers in het kader van de toekomstige contractonderhandelingen voor de verwerking van 
onze grondstoffen (= voorheen afval) een mooi gegeven. Een langlopend en in 2015 afgerond dossier 
betrof het realiseren van een overslagstation voor de regio Utrecht. Het principebesluit daartoe was 
enkele jaren geleden genomen en niet getoetst aan de situatie van nu en aan de huidige veranderde 
toekomstverwachtingen, waarin we veel meer spreken over grondstof i.p.v. afval. Besloten is tot een 
second opinion. Op basis van de uitkomst daarvan wordt nu verder afgezien van de realisatie van een 
overslagstation in eigen beheer. Ook de gemeenteraad van Utrecht volgt de lijn AVU. 

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing / Grip op beheerskosten en exploitatie

Er is een beleidsnota door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De belangrijkste conclusie die uit deze 
nota kan worden getrokken is dat een discontinuïteit in de afvoer en de verwerking van met name het 
huishoudelijk en het grof huishoudelijk restafval en het GFT-afval kan leiden tot de kortdurende inzet van 
extra financiële middelen. De kans hierop wordt echter zeer klein ingeschat; daarom wordt bij de AVU geen 
weerstandsvermogen aangehouden. De nota wordt eens per 5 jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. 
De beheerskosten binnen AVU zijn sinds 2010 met ruim 9% gedaald. AVU toont aan op dit vlak goed in 
control te zijn.

Benoeming directeur

Na een proefperiode van een jaar is de waarnemend directeur Frans van Dijk in de laatste vergadering 
van het Algemeen Bestuur benoemd als directeur. Geconstateerd is dat hij de juiste persoon is om AVU 
de komende jaren zo te organiseren dat de regeling van toegevoegde waarde voor de deelnemers is. Hij 
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past met zijn kwaliteiten bijzonder goed in de door het bestuur en de deelnemers gewenste open en op 
samenwerking gerichte cultuur en neemt daar een goede en verbindende rol in. 
 
Bestuur Regio Utrecht (BRU)
Met afschaffen van de WGR+ is het opheffen van BRU onvermijdelijk geworden. Hiervoor zijn in 2015 de 
besluiten genomen, waarmee per 1 januari 2016 de formele samenwerking in BRU-verband is beëindigd. 
Het algemeen bestuur van BRU heeft op 25 november 2015 het liquidatieplan BRU vastgesteld. In paragraaf 
2.4 van het liquidatieplan staat het voornemen om, per 1 januari 2016, de helft van het verwachte positieve 
resultaat van de liquidatie (de helft van € 4,6 mln) uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Voor Zeist 
betekent dit naar rato van het inwonertal een bedrag van €209.300,-.
Als gevolg van de opheffing van het BRU is ter compensatie voorzien in vrijwillige samenwerking binnen 
U10-verband en  Economic Board Utrecht (EBU), waarvoor door de raad besloten is om de voormalige 
inwonerbijdrage voor het BRU als dekking voor de kosten voor deze nieuwe activiteiten te benutten (zie 
15RV023 en 15RV057 op www.zeist.nl).

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BGHU)
Wij zijn per 1 januari 2015 samen met andere nieuwkomers Bunnik, Houten, Lopik en Nieuwegein 
toegetreden tot de bestaande deelnemers Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten 
Utrecht en De Bilt. Dit eerste jaar was een jaar van inregelen en afstemmen tussen het openbaar lichaam 
en de nieuwe deelnemers, hetgeen een zoektocht is naar de optimale afstemming. Het overdrachtsproject 
‘Schoon door de Poort’ heeft meer tijdsbesteding gevergd dan van tevoren was voorzien. Dit heeft 
extra inzet gevergd, die door ons is vergoed. De waarderingskamer heeft voor het belastingjaar 2015 
opmerkingen geplaatst bij het belastingbestand Zeist. De BGHU heeft daar een verbeterplan voor opgesteld 
en uitgevoerd, hetgeen er toe heeft geleid dat de belastingbeschikkingen 2016 met toestemming van de 
Waarderingskamer worden/zijn verzonden. Voor het lopende jaar moeten nog enkele verbeteringen worden 
doorgevoerd. Wat ons betreft heeft het onderwerp van de governance en wijze van samenwerking ook in 
2016 nog de aandacht nodig van BGHU en de deelnemers. 

Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)
Er bestaat nog een kleine kans op een slotuitkering. Mocht Eneco (eigenaar GZO en GCN) overgaan tot 
afsplitsing van het netwerkbedrijf, zou er nog een bedrag uitgekeerd kunnen worden aan de deelnemers.  
Dit financiële belang voor de deelnemers is de reden dat de regeling nog in stand wordt gehouden.

www.zeist.nl
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Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)
In het Algemeen Bestuur van juli 2015 is besloten dat er noodzaak is tot versterking van de bedrijfsvoering 
( uitbreiding formatie). Daar is bij aangegeven dat dit niet mag leiden tot een verhoging van de 
inwonersbijdragen voor gemeenten. Opdracht is daarmee ook gericht op efficiency. Dekking voor 2016 en 
2017 wordt gevonden uit het resultaat van 2014, gecombineerd met een taakstellende opdracht om binnen 
de gestelde begroting structurele dekking te vinden. Verder is er druk op de GGDrU om te zorgen voor meer 
transparantie in de begroting en overige financiële stukken. 

Het jaar 2015 heeft voor de GGDrU inhoudelijk in het teken gestaan van het voorbereiden op de uitbreiding 
van taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (JGZ).  De uitvoering van de JGZ  0-4 jarigen wordt, 
net als de uitvoering JGZ 4-18 jaar, per 1 januari 2016 door GGDrU uitgevoerd.  Eerder was deze taak belegd 
bij Vitras. Met deze overheveling van taken ontstaat er een doorgaande zorglijn 0-18 jaar. Het personeel van 
Vitras is meegegaan naar GGDrU en frictiekosten zijn voorkomen. De overname van personeel betekent voor 
de GGDrU een flinke uitbreiding van de begroting. 

Verder is de GGDrU in 2015 door het college aangewezen als toezichthouder voor het algemeen toezicht 
en het calamiteiten toezicht op de Wmo. Beide zijn nieuwe taken voor gemeenten sinds de invoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning op 1 januari 2015. De gecontracteerde Wmo-aanbieders zijn op de 
hoogte van de nieuwe afspraken. In 2015 zijn er geen calamiteiten gemeld. 
Voor het ontwikkelen van het algemeen toezicht heeft GGDrU in 2015 in de regio 2 pilots gedraaid om zo 
ervaring op te doen. De uitkomsten worden gebruikt voor de doorontwikkeling in 2016. 

Omgevingsdienst Regio Utrecht / Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht:
De strategische Koers 2015 – 2018 ‘Samen bouwen aan de omgevingsdienst Regio Utrecht’ / fusie met RUD-

Utrecht

Deze koers is in nauwe samenwerking met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de 
deelnemers/eigenaren opgesteld en vastgesteld. Het document biedt inzicht in de koers voor de toekomst 
van ODRU en biedt handelingsperspectief. Het kanaliseert over en weer de verwachtingen en brengt focus 
aan voor de besturen en bestuurlijke vertegenwoordigers. Onderdeel van de Koers is dat ruimte wordt 
geboden voor taakuitbreiding (omgevingswet bouwtaken) waarbij de risico’s ten laste van de afnemers van 
die taken blijven.
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Binnen de koers is vastgelegd dat fusie tussen ODRU en de RUD Utrecht en daarmee de vorming van één 
provinciale RUD Utrecht géén doel op zich is. ODRU heeft de randvoorwaarden en uitgangspunten voor 
dat te doorlopen proces ingebracht en met de provincie als procestrekker bestuurlijk afgesproken dat een 
eventuele toekomstige fusie langs een zorgvuldig proces plaatsvindt. Tijdige inbreng van de deelnemers/
eigenaren in iedere fase van het proces moet zijn geborgd. Aan het proces is geen tijdhorizon verbonden. 
Zie verder RIB15.083 op www.zeist.nl .

De gemeente IJsselstein is per 1 juli 2015 toegetreden, voor de besluitvorming daarover zie 15RV041. 

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing / Grip op beheerskosten en exploitatie:

ODRU heeft met de herinrichting van de ict en administratie in de achterliggende 2 jaar een transparant 
systeem van signalering en verantwoording van de exploitatie ingericht. Dit stelt management en bestuur 
alsmede de deelnemers/eigenaren in staat waar nodig tijdig bij te sturen. Lopende het jaar is duidelijk ge-
worden dat de exploitatie met een positief resultaat wordt afgesloten. Zie daarvoor de raadsinformatie- 
brieven 2015 op www.zeist.nl . Op deelnemer- c.q. opdrachtgeverniveau vindt verantwoording over het jaar-
programma 2015 via een apart jaarverslag 2015 plaatst dat we in het tweede kwartaal van 2016 ontvangen.

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
Op 13 maart 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten de gemeenschappelijke regeling recreatieschap 
Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme op te heffen. Het bestuur heeft vier jaar uitgetrokken om voor 
iedere recreatievoorziening een rechtsopvolger te vinden zodat de recreatievoorzieningen publiek 
toegankelijk blijven. De voorzieningen zijn ondergebracht in tien pakketten met elk een pakkettrekker. De 
pakkettrekkers hebben tot 1 januari 2017 de tijd om oplossingen aan te dragen en uit te werken. Het laatste 
jaar wordt gebruikt voor de financiële en notariële afwikkeling waarna de feitelijke opheffing op 1 januari 
2018 zal plaatsvinden. 2015 heeft in het teken gestaan van het opstellen van plannen van aanpak voor de 
pakketten, een risico-inventarisatie en een stakeholdersanalyse. Er zijn gesprekken gevoerd met mogelijke 
rechtsopvolgers en de oplossingen voor de eerste pakketten zijn in zicht. Tijdens een conferentie voor de 
gemeenteraden in het najaar heeft het bestuur van UHVK dit aan de deelnemers gepresenteerd. De in 2015 
getroffen voorbereidingen moeten in 2016 leiden tot oplossingen voor alle pakketten en tot duidelijkheid 
over het opheffingsbedrag per medio 2018. Ten aanzien van de exploitatieresultaten in de periode 2014 
– 2018 is besloten dat deze meegenomen worden in het opheffingssaldo. Het eind saldo 2015 komt naar 
verwachting op een gering positief resultaat uit. 

www.zeist.nl
www.zeist.nl
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Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI)
2015 heeft voor de RDWI in het teken gestaan van de veranderingen die de Participatiewet met zich 
meebrengt. Nadrukkelijk is de samenwerking opgestart met de 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio om 
gezamenlijk te realiseren dat mensen met een arbeidshandicap naar een garantiebaan toegeleid worden. 
Ook is een begin gemaakt met de samenwerking met de lokale partners in de 5 gemeenten, waarbij in 
2016 de RDWI ook onderdeel zal zijn van de aanpak van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Teneinde de organisatie 
gereed te maken voor deze ontwikkeling heeft de RDWI in 2015 een veranderprogramma ‘Van Bolwerk 
naar Netwerk’ voorbereid (zie RIB15.079 op www.Zeist.nl). Doel van de verandering is op een efficiënte en 
effectieve manier mensen te begeleiden naar werk en het activeren van mensen die niet direct naar werk 
begeleid kunnen worden samen met andere organisaties die bezig zijn met participatie. De reorganisatie 
brengt voor nu extra kosten met zich mee, maar moet uiteindelijk resulteren in structurele besparingen.

Het beroep op inkomensondersteuning en schuldhulpverlening blijft onverminderd hoog ondanks de eerste 
tekenen van economisch herstel, terwijl de rijksbudgetten een dalende trend vertonen. Het budget voor de 
bijstandsuitkeringen voor 2015 was in aanvang dermate ontoereikend dat gemeente Zeist in 2015 bezwaar 
en beroep heeft aangetekend tegen het ministerie van SZW. Door de introductie vanuit het ministerie van 
een vangnetregeling, de effecten van de ontschottingsafspraken en de genomen voorzorgsmaatregelen  in 
de begroting, blijft het tekort beperkt.

Als gevolg van de nieuwe Participatiewet kunnen mensen sinds 2015 geen indicatie meer krijgen 
voor de sociale werkvoorziening. Hierdoor is de nieuwe instroom bij Biga gestopt. Daarnaast loopt de 
rijkssubsidie per SW-medewerker jaarlijks met € 500 af (tot en met het jaar 2020). Mede hierdoor hebben de 
aandeelhouders aangegeven de aandelen aan de gemeenten te verkopen. In 2016 zal door de gemeenten 
als nieuwe eigenaars ingezet worden op het toekomstbestendiger maken van de Biga. Er zullen daartoe o.a. 
nieuwe dienstverleningsafspraken gemaakt worden tussen de RDWI en de Biga 
(zie hierover de raadsbesluiten 15RV076 en 15RV077 op www.Zeist.nl ).
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Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
Binnen RMN heeft 2015 in het teken gestaan van de voorbereiding van:
•	 de toetreding van de gemeente Bunnik;
•	 het kunnen aanbieden van additionele taken in de openbare ruimte op basis van de strategienota RMN 

(verkenning toekomstige schaalvergroting gericht op meer robuustheid, efficiency op bedrijfsvoering en 
kostenefficiency en bredere inzetbaarheid personeel);

•	 de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) per 1 januari 2015.

In het kader van de schaalvergroting worden verzoeken van gemeenten tot toetreding positief gehonoreerd 
mits de gemeente(n) qua ligging en identiteit aansluit(en) bij de huidige deelnemers en de toetreding 
voor RMN en de bestaande deelnemers aantoonbaar meerwaarde heeft. Als bovengrens voor de regeling 
worden 140.000 huisaansluitingen aangehouden. Uitgangspunt is beheerste groei. Voor de cafetariataken 
geldt dat de risico’s ten lasten van de afnemende partijen blijven en niet bij RMN noch bij deelnemers 
landen die deze taken niet afnemen. Dit is via de gewijzigde GR, het Dienstverlenings-handvest, de model 
Dienstverleningsovereenkomst en het Kostenallocatiemodel, tarievenbeleid en desintegratieregeling 
uitgewerkt. Zie hiervoor 15RV049 d.d. 7 juli 2015 en 15RV072 d.d.10 november 2015 op www.Zeist.nl. 
Inhoudelijk is de gescheiden inzameling van Plastic, Metaal en Drankkartons per 1 januari 2016 in alle 
deelnemende gemeenten voorbereid en is in Zeist verder gewerkt aan de plaatsing van ondergrondse 
verzamelcontainers voor afvalscheiding bij hoogbouw. Daarnaast is de uitvoering van projecten ter 
uitwerking van het regionaal afvalbeleidsplan voorbereid. 
Ook in 2015 sluit de exploitatie van RMN met een positief resultaat. Voor de financiële ontwikkelingen en 
P&C documenten voor deze GR zie de raadsinformatiebrieven 2015 op www.Zeist.nl.    

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
VRU heeft zich aan de hand van de in 2014 vastgestelde ‘majeure projecten’ doorontwikkeld.
Zo is het programma harmonisatie brandweer in het afgelopen jaar van start gegaan met o.a. de 
harmonisatie van de rechtspositie van het brandweerpersoneel en het materieel & uitrusting, heeft er 
een organisatieaanpassing plaatsgevonden en is de indeling veranderd naar 3 districten, congruent aan 
de indeling in politiedistricten. Voor de gemeenten is het accountmanagement VRU ingericht om de 
gemeenten zowel ambtelijk als bestuurlijk te adviseren op het gebied van brandweerzorg en veiligheid. 
Het dekkingsplan voorziet erin dat de operationele dekking in de toekomst mogelijk sneller en efficiënter 
georganiseerd is. Er blijven 67 uitruklocaties, maar met een efficiëntere verdeling van personeel en materieel. 
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VRU is gestart met de uitvoering van het project stimulerende preventie. Dat richt zich op het (brand)
veiligheidsbewustzijn van inwoners, bedrijven en hun eigen verantwoordelijkheid hierin. De activiteiten van 
het programma zijn gebieds- en doelgroepgericht. Voor de brandweerposten zijn  de varianten van beheer 
en eigendom bepaald en zijn de kosten in beeld gebracht. Besluitvorming hierover is in 2016 voorzien. 
In samenwerking met de deelnemers is het regionaal risicoprofiel 2015 vastgesteld. Dit geeft inzicht in 
de regionale en lokale veiligheidsrisico’s. Ook staat hierin de weging van waarschijnlijkheid (kans) en de 
gevolgen van de impact van een crisis. Dit vormt één van de belangrijkste bouwstenen voor het beleidsplan 
VRU 2016-2019. Het beleidsplan wordt in 2016 vastgesteld. De gemeenschappelijke regeling is gewijzigd 
15RV062. Aanleiding was de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de verwerking van 
de besluitvorming rond de majeure projecten. Ter ondersteuning op het vluchtelingendossier heeft de 
VRU een taskforce ingericht op zowel operationeel als strategisch niveau, waarmee gemeenten worden 
ondersteund voor de uitvoering van deze taak. Besloten is om de inzet vanuit de brandweer als AED 
(Automatische Externe Defibrillator) first responder nu vanuit alle 67 posten van de VRU uit te voeren. Uit de 
pilot is gebleken dat de brandweer in ruim de helft van de meldingen eerder bij het slachtoffer was dan de 
ambulancedienst en hiermee levens worden gered.
De Gemeentelijke Crisisbeheersing (GC 2.0) is geëvalueerd; er blijkt dat er grote efficiëntie en effectiviteit 
bereikt is met GC 2.0. Tevens is er sprake van een enorme professionalisering van de gemeentelijke kolom 
binnen de hoofdstructuur van de crisisbeheersing. Vanuit een oogpunt van uniformiteit, kwaliteit en 
efficiency is het gewenst om de professionalisering van de lokale functionarissen bevolkingszorg op het 
gebied van opleiden, trainen en oefenen ook door VRU te laten verzorgen. Besluitvorming daarover volgt 
in 2016. De samenwerking van Zeist op het gebied van lokale functionarissen met de gemeente Bunnik is 
voortgezet. 
We ervaren een toenemende deelnemerbetrokkenheid. Het gezamenlijk belang VRU - gemeenten wordt 
steeds meer onderkend en producten komen steeds vaker in co-productie tot stand.

Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN)/ MooiSticht:
Dit jaar heeft naast de reguliere uitvoeringstaken vooral in het teken gestaan van de verdere uitwerking 
van de in 2013 besloten opheffing van de gemeenschappelijke regeling en de overgang van de taken per 
1 januari 2017 naar een samen met Landschap en Erfgoed opgerichte stichting MooiSticht. Hiervoor is een 
liquidatieplan en een sociaal plan opgesteld. Het personeel en de adviesdiensten zullen per 1 januari 2017 
overgaan naar deze stichting. Omdat vrijwel alle deelnemende gemeenten de advieswerkzaamheden zullen 
overdragen aan de stichting kan de operatie budgettair neutraal plaatsvinden.
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Het is de bedoeling dat de stichting vanaf 1 januari 2017 op gelijke wijze als de GR de advieskosten 
in rekening zal brengen. De advieskosten zullen, net als bij de huidige GR gebruikelijk is, één op één 
doorberekend worden naar de aanvrager. MooiSticht rekent voor welstandsadvisering een vergoeding 
conform de door de gemeenschappelijke regeling vastgestelde bouwkostentabel. Op grond van de 
legesverordening worden deze kosten voor advisering doorberekend aan de aanvrager. Op deze manier zijn 
de kosten voor advisering van de welstand kostendekkend. De kosten die MooiSticht hiervoor rekent zijn 
gelijk aan de eerdere organisatie WMMN.
Conform het liquidatieplan zullen de niet-uittredende gemeenten, die een substantiële hoeveelheid 
diensten zullen blijven afnemen van de nieuwe Stichting, bij de liquidatie per 1 januari 2017 een bescheiden 
fee tegemoet kunnen zien.

3.5.5 ANDERE VERBONDEN PARTIJEN MET FINANCIEEL EN BESTUURLIJK BELANG

Coöperatie Parkeerservice Nederland
De coöperatie zorgt voor de uitvoering van aan parkeren gerelateerde zaken. Gedacht moet hierbij worden 
aan de uitgifte van vergunningen, de inning van naheffingen en het beheer van de parkeersystemen. 
Coöperatie Parkeerservice is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het parkeren met behulp van 
digitalisering nóg makkelijker te maken. De tarieven voor de afname van producten zijn in 2015 neerwaarts 
bijgesteld. Ze zijn gebaseerd op de werkelijke kosten. Dit draagt ertoe bij dat we meer producten afnemen 
tegen nagenoeg gelijk gebleven kosten voor Parkeerservice op jaarbasis (circa € 320.000,-). In 2015 zijn 
nieuwe producten bij ParkeerService belegd, het gaat hier om beheer van parkeerapparatuur op straat. 
De parkeercontrole en het parkeerbeleid is echter nog aan de gemeente zelf. Samen met Parkeerservice 
is ingezet op een positieve beleving over het (betaald) parkeren in de gemeenten en optimalisatie van de 
parkeerexploitatie. Voor Zeist wordt gewerkt aan het kostendekkend zijn in 2016. Door de toetreding van de 
gemeente Hoogeveen in 2015 bedraagt het aantal deelnemers inmiddels 15. 

Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch
De vernieuwing van Kerckebosch blijkt veel sneller te gaan dan gedacht. Eind 2015 is qua woningaantallen 
(gerealiseerd of in contract) voldaan aan de allonge van 2013, die was aangegaan voor de periode van 2013 
tot 2019 en waarin 200-250 woningen gerealiseerd kunnen worden (boven op de ruim 200 woningen die 
in fase 1 zijn gerealiseerd). In totaal zijn eind 2015 395 woningen gerealiseerd of in productie, waarvan 213 
in de sociale huur en 182 in de vrije sector. Daarnaast zijn er 42 zorgwoningen gerealiseerd. Het woonrijp 
maken van fase 1 is afgerond, in alle woongebieden is de eerste nieuwbouw gerealiseerd en er is een start 
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gemaakt met de ontwikkeling van fase 3 (de locaties die zijn vrijgekomen door de sloop van de 4 flats aan 
de Pr. Irenelaan). De snelle voortgang binnen het project heeft in 2015 geleid tot een evaluatie, waarbij is 
stilgestaan bij de ambities, en een doorkijk naar de rest van de vernieuwing van Kerckebosch. De doelstelling 
om Kerckebosch volledig te vernieuwen blijft overeind, waarbij Kerckebosch nog steeds organisch wordt 
ontwikkeld. De grondexploitatie heeft een reikwijdte tot 2023, wanneer het project conform huidige 
planning is afgerond. De samenwerking met de WOM verloopt nog steeds naar tevredenheid. 

3.5.6 BELANGRIJKSTE SUBSIDIERELATIES

Regiocultuurcentrum Idea (Bibliotheek Zeist)
In 2015 is de per 2013 opgelegde bezuiniging van € 50.000 effectief doorgezet. Het initiatief Bibliotheek 
op School focust nu op de deelname van een 7-tal op aanvullende criteria geselecteerde scholen. Inzet: 
versterking van de leesbevordering op die scholen. In aanvulling op de reguliere prestatieafspraken gericht 
op de kerntaken en missie en visie (het lezen en uitlenen bevorderen) is in 2015 verdere voortgang gegeven 
aan de omslag naar een moderne en innovatieve bibliotheek. De bibliotheek profileert zich steeds meer 
als het onafhankelijke, betrouwbare en laagdrempelig informatie- en ontmoetingspunt voor Zeist en haar 
inwoners. Centraal staat het bieden van inspiratie, ondersteuning bij de ontwikkeling van mensen en het 
stimuleren van lezen, kijken, luisteren en het genieten van cultuur met een nadruk op leesbevordering 
en educatie. De eerder vastgelegde bezuiniging op de tegemoetkoming in de huisvestingslasten voor de 
Zeister Muziekschool en Idea (Klinker) is na de besluitvorming op de Centrumvisie nu ook opgelegd en 
doorgevoerd. De culturele sector en specifiek de huidige gebruikers van de Klinker worden aangesloten 
op de verdere plannen voor de herinrichting van het centrumgebied en specifiek de positie van de Klinker 
hierin. 

Stichting MeanderOmnium
Het afgelopen jaar zijn MeanderOmnium en de gemeente Zeist een gezamenlijk traject gestart om de wijze 
waarop opdrachtverstrekking en –uitvoering, en daarmee samenhangend de bekostiging, plaatsvindt 
te herijken. Ofwel: om de samenwerking te vernieuwen. Aanleiding hiervoor waren de ontwikkelingen 
in het sociaal domein en de onvrede bij beide partijen over de huidige wijze van werken met BCF 
(Beleidsgestuurde Contractfinanciering). Het traject is in 2015 gestart en zal in 2016 vervolgd worden. In 
2015 zijn clusters onderscheiden binnen de dienstverlening van MeanderOmnium, is gestart met het maken 
van kostprijsberekeningen per cluster en zijn afspraken gemaakt over de inzet van het sociaal werk a.d.h.v. 
gezamenlijk geformuleerde maatschappelijke opgaven per wijk.
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Stichting Vitras/CMD
Vitras heeft zich in 2015 voorbereid op  de overheveling van de taken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
0-4 jarigen naar de GGDrU.  Per 1 januari 2016 zijn de JGZ-medewerkers overgegaan naar de GGDrU en per 
die datum vindt daar de uitvoering van de integrale JGZ 0-18 plaats. Dit geldt voor Zeist, maar ook voor 
de andere gemeenten van Utrecht Zuid-Oost en de regio’s Lekstroom en Vallei. De hierdoor krimpende 
inkomsten hebben invloed op de dekking van de structurele kosten en geven daarmee druk op de begroting 
van Vitras, een aandachtspunt voor de komende tijd.

Over 2015 is het subsidiebedrag van de gemeente Zeist aan Vitras iets hoger geweest dan in 2014, omdat de 
deelname aan de Sociale Teams en CJG heeft geleid tot behoefte aan extra inzet van met name Algemeen 
Maatschappelijk Werk (AMW). Medewerkers AMW werk participeerden in 2015 voor een deel van hun 
dienstverband in het Sociaal Team of CJG team. Dit vroeg om een verandering in hun werkwijze, een 
meer generalistische kijk naar een hulpvraag en nog meer afstemming met andere disciplines. Vanaf 2016 
wordt een duidelijker scheiding aangebracht; enkele medewerkers gaan voor hun volledige dienstverband 
aan het Sociaal Team of CJG team deelnemen en anderen verzorgen de dienstverlening achter de teams 
voor de langere trajecten van maatschappelijk werk en groepswerk. Dit geeft meer helderheid over 
verantwoordelijkheden en positie van de medewerkers in de teams. 
Daarbij worden medewerkers in de teams bekostigd via een overeenkomst gebiedsteams en blijft voor het 
overige de subsidiefinanciering in stand. De totale inzet en financiering blijft gelijk aan die van 2015.
Voor het product Thuisbegeleiding was Vitras daarnaast in 2015 één van de contractpartijen in de Wmo-
geleiding. 

Per 1 januari 2016 is het maatschappelijk werk loket opgeheven en geïntegreerd in de loketten van CJG 
en Sociaal Team, zodat de vragen centraal binnenkomen. Tot die tijd  had maatschappelijk werk nog een 
eigen loket, waar inwoners maar ook huisartsen terecht konden voor vragen op dit gebied. Binnen het 
middenmanagement van Vitras zijn er in 2015 en begin 2016 enkele wisselingen geweest. De continuïteit is 
gewaarborgd.

Stichting Zeister Muziekschool/Centrum voor muziek
In 2015 is op mede aandringen is in bestuurlijke samenwerking met het college van De Bilt het door de 
Muziekschool samen met Het Kunstenhuis voorgestelde fusietraject succesvol afgerond. De opgelegde 
bezuiniging (€ 70.000,- per jaar voor Kunstenhuis en Muziekschool samen) is in 2015 in zijn geheel 
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geëffectueerd. Centraal stond ook in 2015 het uitvoering geven aan de met de gemeente Zeist vastgestelde 
prestatieovereenkomst; het verzorgen van muziekonderwijs voor jeugd en jongeren. Daarnaast heeft 
de Muziekschool in 2015 met een aantal strategische partners (IDEA, Kunstenhuis en Meander Omnium) 
uitvoering gegeven aan haar rol in het Netwerk Cultuureducatie. De Zeister Muziekschool is penvoerder van 
dit traject dat deels mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de Provincie Utrecht in het kader van een 
meerjarenconvenant en de inzet van combinatiefunctionarissen cultuur.  

Overige stichtingen
Geen bijzonderheden.

3.5.7 OVERIGE SAMENWERKINGSVORMEN

Bestuurlijk Platform Zuidoost Utrecht (ZOU)
ZOU is met name een netwerkorganisatie. In 2015 is het ZOU slechts in beperkte mate bijeen gekomen. 
Meerwaarde zit vooral in informatieuitwisseling en het onderhouden van bestuurlijke contacten. In andere 
samenwerkingsverbanden als U10/ U16 worden steeds meer items uitgewerkt.
Gezien het beperkte financieel en bestuurlijk belang wordt het ZOU met ingang van de begroting 2016 niet 
meer opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Hart van de Heuvelrug
In april 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Hart van 
de Heuvelrug (SOK), zie 15RV024. Doel van het programma is om zogenaamde rode en groene projecten 
te realiseren. Deze overeenkomst is opgesteld samen met de gemeente Soest, de Provincie Utrecht 
en het Utrechts Landschap en is in juni 2015 ondertekend door de 4 partijen. Ook is in 2015 de master-
grondexploitatie geactualiseerd. De gebiedsvisie Den Dolder Noord Oost, één van de Zeister projecten 
binnen het programma, is in de 2e helft van 2015 gestart. Samen met betrokkenen (met als belangrijkste 
partner Altrecht) treedt de gemeente als facilitator op om in een open planproces te komen tot een nieuwe 
ruimtelijke invulling van de Willems Arntz Hoeve.      

Stichting Openbare Scholengemeenschap Schoonoord
De Stichting is per 1 januari 2009 opgericht en biedt een volledig aanbod aan openbaar voortgezet 
onderwijs in de regio Zuidoost Utrecht. OSG Schoonoord heeft vestigingen in de gemeenten Zeist 
en Utrechtse Heuvelrug. Met de invoering van een raad van toezicht per 2011 is het toezicht van de 
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gemeente(raad) beperkt tot het vormen van een oordeel over de begroting en jaarrekening.
Het financiële resultaat over 2014 is € 44.139 positief. Ten opzichte van de begroting 2014 valt het 
resultaat positief uit (begroot was namelijk € 315.000 negatief). Ten opzichte van 2013 valt het voordeel 
fors lager uit (2013: € 544.064). Het gerealiseerde resultaat over 2014 is te danken aan een vrijval uit de 
bestemmingsreserve saneringsplan (€ 200.000), welke ten gunste van de algemene reserve minus het 
exploitatieresultaat is uitgevoerd. Het verwachte resultaat voor 2015 bedraagt € 130.000 negatief, voor 2016 
wordt een resultaat van € 6.000 negatief voorzien.
Het leerlingenaantal blijft een punt van zorg. Er is weliswaar sprake van een stijging (in 2013: 2.295 leerlingen, 
in 2014: 2.347 leerlingen en in 2015: 2.374 leerlingen), maar op de middellange termijn wordt er een daling 
van het leerlingenaantal verwacht. OSG Schoonoord geeft aan dat het onvoorspelbare karakter van het te 
verwachten leerlingenaantal het lastig maakt betrouwbare meerjarenramingen op te stellen.

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

WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland)
De stichting bestaat sinds 2005 en verzorgt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Bunnik, De Bilt, 
Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. De stichting omvat 24 scholen. Sinds 2012 gebruikt 
de Stichting in haar communicatie de werktitel ‘WereldKidz’.
In 2013 kwam het bericht dat WereldKidz in acute financiële nood verkeerde. WereldKidz heeft in 
2014 in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten en het ministerie van OCW hard gewerkt 
aan verbeterplannen voor de korte en middellange termijn. De (financiële) tussenrapportages en 
liquiditeitsprognoses in 2014 gaven positieve signalen. De jaarrekening 2014 laat een positief resultaat zien.
Uit onderzoeken van een accountbureau en de interne accountdienst van de onderwijsinspectie is gebleken 
dat er geen sprake is van wanbeheer door de voormalige bestuurders. Dit, en de positievere financiële 
positie die blijkt uit de jaarrekening 2014, hebben in 2015 geleid tot een normalisering van de verhouding 
tussen de gemeenten en 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.
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3.5.8 DEELNEMINGEN

Aandelenbezit NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
De BNG heeft aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Zeist, in 2015 een dividend van €0,57 per 
aandeel uitgekeerd. Het bedrijfsresultaat en daardoor ook het dividend lag duidelijk lager dan in 2014. Voor 
Zeist betekende dit dat de dividenduitkering €110.500 lager uitkwam dan de raming.

Aandelenbezit Vitens N.V.
Vitens heeft aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Zeist, in 2015 een dividend van € 2,91 per 
aandeel uitgekeerd. Dit betekende een lichte stijging ten opzichte van vorige jaren, bij gelijkblijvende 
tarieven.

Vitens heeft op 17 juni 2011 de jaarlijkse concessie-uitkering opgezegd. De gemeente Zeist heeft hierop 
afwijzend gereageerd. Omdat de onderhandelingen met Vitens niet tot overeenstemming hebben geleid,  
heeft de gemeente Zeist in samenwerking met de andere hierbij betrokken regiogemeenten een juridische 
procedure gevoerd. Deze heeft eind 2014 tot een rechterlijke uitspraak geleid op grond waarvan de 
gemeenten alleen nog recht hadden op de concessie-uitkering over 2011. 
De gemeenten zijn tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Dit heeft geleid tot een 1 jaar extra concessie 
uitkering. In totaal heeft de gemeente over de jaren 2011 (inclusief wettelijke rentevergoeding) en 2012 ruim 
€584.000 ontvangen. Hiermee is de zaak definitief afgerond.

De dividenduitkering op de aandelen is op een vergelijkbaar niveau gebleven. Het rendementspercentage is 
wel verlaagd, doordat Vitens het eigen vermogen versterkt ter verbetering van de solvabiliteit. 

Bezit certificaten van aandelen Stichting Administratiekantoor Dataland in de BV Dataland.
Geen bijzonderheden.
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3. 6.1  ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN UITVOERING ZEISTER GRONDBELEID EN 

GRONDEXPLOITATIE.

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van het Zeister grondbeleid en -exploitatie en 
geeft in het hoofdstuk 3.6.4 Activiteiten 2015 een actueel overzicht van de stand van zaken op dit moment 
van projecten/exploitaties waarbij de gemeente direct als initiator en uitvoerder is betrokken.

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

Bij de actualisatie van de grondexploitaties zijn de ontwikkelingen die in 2015 zijn opgetreden verwerkt. 
Verder zijn, voor zover daar sprake van is, nieuwe inzichten m.b.t. te verwachten ontwikkelingen verwerkt in 
de grondexploitaties. Het totaalbeeld van de grondexploitaties geeft daarmee een realistisch beeld.

3.6.2 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING ZEIST

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

Paragraaf 3.6
Grondbeleid
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3.6.3 GEBIEDSONTWIKKELING NIEUWE STIJL (GONS)

Een jaar geleden is het ‘GONS’ traject opgezet, GebiedsOntwikkeling Nieuwe Stijl. Vanwege onder andere 
ontwikkelingen als onze democratische vernieuwing, burger- en overheidsparticipatie en de naderende 
Omgevingswet in 2018, bleek het noodzakelijk een nieuwe blik te werpen op hoe wij binnen de gemeente 
ook op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling hierbij aan kunnen sluiten. U bent hierover geïnformeerd 
met de raadsinformatiebrief van 24 september 2015.

De werkwijze geeft ons een uitstekende basis, de bouwstenen als het ware, om ervoor te zorgen dat we in 
het vervolg bij ruimtelijke ontwikkelingen nog meer kunnen aansluiten bij de kracht en energie die in de 
samenleving schuilt. De voorgestelde werkwijze voegt een fase van dialoog en samenwerking toe aan de 
planvorming bij ruimtelijke ontwikkeling. We werken niet meer van ‘bovenaf’ ruimtelijke plannen uit waarin 
alleen op formele (wettelijke) wijze (inzage en inspraak) ruimte in het proces is voor interactie dan wel 
samenwerking met inwoners. Op basis van ervaringen met de dialoog in eerdere ruimtelijke plannen zien we 
een duidelijke meerwaarde voor de kwaliteit en het maatschappelijke draagvlak bij de toepassing van deze 
vorm van werkwijze. 

Het gedachtegoed van GONS vraagt voor ons allemaal niet alleen om een andere manier van werken, 
maar nog meer om een andere manier van denken en doen binnen het domein ruimtelijke ontwikkeling. 
Zo verschuift de verantwoordelijkheid van de gemeente verder naar een ondersteunende, verbindende 
en uitnodigende gemeente die kaders en spelregels (inhoudelijk en procesmatig) aan de voorkant op 
hoofdlijnen vaststelt om de gelijkwaardigheid in het proces te kunnen waarborgen. 

Daarnaast sluit deze werkwijze specifiek aan op twee ontwikkelingen die wij als organisatie nastreven, 
namelijk op het gebied van burger- en overheidsparticipatie, evenals de toekomstige Omgevingswet:

Een noemenswaardige aansluiting zijn bijvoorbeeld de resultaten uit de onlangs uitgevoerde evaluatie 
‘burgerparticipatie’ door de visitatiecommissie. Daaruit blijkt o.a.:
•	 dat er sterk de behoefte is aan ambtelijke ondersteuning tijdens participatietrajecten;
•	 er is behoefte aan inhoudelijke en procesmatige spelregels;
•	 er is behoefte aan de aanwezigheid en daarmee zichtbaarheid van college- en raadsleden;
•	 ook willen inwoners graag meer meegenomen worden in de stappen die gezet worden tussen het leveren 

van input en eindresultaat anderzijds. 
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Al met al is het een werkwijze gebaseerd op co-creatie, maar ook op consent. En deze bouwstenen geven 
ons als gemeente de ruimte om onze rol als verbinder, als procesbegeleider en kadersteller op hoofdlijnen, 
nog meer door te ontwikkelen. Het is een eerste, échte aanzet en uitnodiging(!) om onze ruimtelijke 
werkwijze naar een hoger niveau te tillen wat maakt dat we ook in het ruimtelijk domein inspelen op 
burgerparticipatie, de betrokkenheid van inwoners vergroten en nog meer de dialoog toepassen.

3.6.4 ACTIVITEITEN 2015

Hierna treft u een overzicht aan van de belangrijkste projecten die in 2015 in voorbereiding waren of in 
ontwikkeling zijn genomen. Voor wat betreft de ontwikkeling van bedrijventerreinen beperken onze 
activiteiten zich voornamelijk tot het uitplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven. 

3.6.4.1 Projecten geïnitieerd ten behoeve van onder andere uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven.
Huis ter Heide Zuid

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

3.6.4.2 Projecten ter realisering van woningbouw.
Den Dolder 

De grondexploitatie Den Dolder is per 31-12-2015 afgesloten. 

Voor de nog resterende werkzaamheden wordt via een bestemmingsvoorstel bij het raadsvoorstel 
jaarrekening 2015 een krediet aangevraagd voor resterende werkzaamheden. De resterende 
werkzaamheden (€ 1.265.000) zijn herinrichting van het openbaar gebied in Den Dolder. Hiervan is € 300.000 
bestemd voor een opknapbeurt van het centrum van Den Dolder en € 250.000 voor de herinrichting van 
de Tolhuislaan en het parkeerterrein bij DOSC / Brede School (om de toekomstige fietstunnel op een veilige 
manier te kunnen aansluiten op de bestaande openbare ruimte / fietsroutes). De bestemming van het restant 
(omgeving centrum Den Dolder) wordt pas duidelijk als er besluitvorming plaatsvindt over het afsluiten van 
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de spoorwegovergang in de Dolderseweg voor gemotoriseerd verkeer als onderdeel van het zogenaamde 
Drieluik. Al deze werkzaamheden waren ook voorzien in de oorspronkelijke grondexploitatie. 

Voor de herontwikkeling aan de Andreas Foxlaan (10 woningen op het terrein van de voormalige gymzaal), 
ook onderdeel van de oorspronkelijke grondexploitatie, wordt een nieuwe grondexploitatie opgesteld. 
Verwacht positief resultaat hiervoor is € 389.000. In 2008 is besloten dit terrein eventueel te gebruiken 
voor een verkeersoplossing als gevolg van de afsluiting voor autoverkeer van de spoorwegovergang 
in de Dolderseweg. In dat geval dienen de geraamde opbrengsten uit de woningbouw door ProRail 
gecompenseerd te worden. 

Het resterend positief saldo van de oorspronkelijke grondexploitatie zal worden toegevoegd aan de reserve 
RIOZ (€ 535.000). 

De Clomp

In 2008 heeft ING de winkels verkocht aan Rialto Zeist BV. Rialto en de gemeente hebben de 
planontwikkeling voortvarend opgepakt. Alle bestaande functies zouden al dan niet met uitbreiding 
terug komen in het nieuwe plan. Het ging om 171 woningen, waarvan 22 zorgwoningen. Eind 2012 is de 
multifunctionele accommodatie De Koppeling opgeleverd. De gemeente is eigenaar van de nieuwe sporthal 
en van het gedeelte van de multifunctionele accommodatie dat aan MeanderOmnium wordt verhuurd. In 
november 2013 heeft Rialto besloten dat de plannen voor herontwikkeling na fase 1 niet verder worden 
uitgevoerd, vanwege de economische situatie. In 2014 zijn gesprekken gevoerd met Rialto over een kleiner 
plan.  In februari 2016 is overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder deze ontwikkeling 
haalbaar wordt geacht. Deze voorwaarden worden contractueel vastgelegd in een realisatieovereenkomst. 
In dit nieuwe plan worden ca. 7.500 m2 winkelruimte inclusief 3 supermarkten gebouwd, ca. 60 woningen 
gerealiseerd en het Kerkelijk Centrum zal worden voorzien – in overleg met het kerkbestuur- van een facelift, 
zodat de buitenzijde van de Kerk past bij de architectonische uitstraling van het nieuwe winkelcentrum.

Kerckebosch 

Vanwege de economische crisis zijn de plannen voor Kerckebosch aangepast en zijn er in 2013 nieuwe 
samenwerkingsafspraken gemaakt, vastgelegd in een allonge. De basis van de oorspronkelijke plannen 
blijft overeind, maar er wordt een organische ontwikkeling toegepast en er worden minder woningen 
gebouwd (tussen de 800 en 1060). Gebleken is dat de vernieuwing veel sneller gaat dan gedacht en eind 



Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Paragrafen p pagina 141 van 236 

PARAGRAFEN

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PROGRAMMA’S

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT

2015 is qua woningaantallen (gerealiseerd of in contract) voldaan aan de allonge van 2013. In 2015 heeft de 
afronding van het woonrijpmaken van fase 1 plaatsgevonden, is in alle woongebieden de eerste nieuwbouw 
gerealiseerd en is een start gemaakt met de ontwikkeling van fase 3 (de locaties die zijn vrijgekomen door de 
sloop van de 4 flats aan de Pr. Irenelaan).
In totaal zijn eind 2015 395 woningen gerealiseerd of in productie, waarvan 213 in de sociale huur en 182 in 
de vrije sector. Daarnaast zijn er 42 zorgwoningen gerealiseerd.

Op 25 juni 2015 is de koopovereenkomst ondertekend voor de overdracht van heide en bos aan het 
Utrechts Landschap (UL). Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch en de gemeente dragen de gebieden 
gefaseerd over, waarna het Utrechts Landschap officieel eigenaar en beheerder is.
Op 10 juli 2015 is het herzieningsplan Kerckebosch onherroepelijk geworden. Dit herzieningsplan maakt 
ontwikkelingen mogelijk die door economische omstandigheden en veranderde inzichten in de loop van de 
jaren noodzakelijk zijn gebleken. 
Het ‘Energieplein Kerckebosch’ (tussen CCZ en Binnenbos) is  in gebruik genomen en in de zomer is het 
Binnenbos opgeleverd.

De snelle voortgang binnen het project heeft in 2015 geleid tot een evaluatie, waarbij is stilgestaan bij de 
ambities, en een doorkijk naar de rest van de vernieuwing van Kerckebosch. Onderdeel van deze doorkijk 
vormt het Programma Sociaal. Het oorspronkelijke Programma Sociaal liep tot eind 2015. Omdat de wijk 
voorlopig nog niet klaar is, is het noodzakelijk om het Programma Sociaal een vervolg te geven, waarbij de 
nadruk ligt op een goede wijkopbouw. 

Beukbergen 

De plannen voor de herstructurering van Beukbergen voorzien in het geheel opnieuw aanleggen van 
ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Hierbij is sprake van het verplaatsen van bestaande 
woonwagens, alle verhuisbewegingen die hiermee verband houden en het verhuizen van bewoners van 
woonwagens naar sociale huurwoningen die door de Kombinatie worden gebouwd.

In de bijgewerkte grondexploitatie 2015 is duidelijk gemaakt wat de realisatie is tot op heden, en wat 
de verwachtingen zijn voor het restant van de herstructurering van Beukbergen. Het is in de afgelopen 
jaren duidelijk geworden dat de beoogde verkopen aan de huidige bewoners niet haalbaar zijn, wat dat 
betreft is er een grote verschuiving opgetreden van koop naar huur. De huurkavels worden gefaseerd 
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overgedragen aan de afdeling Vastgoed van de gemeente waarna deze de verantwoordelijkheid heeft over 
de huurinkomsten, beheer en onderhoud. 

De totale exploitatie loopt in op de eerder verwachte planning. Dit heeft tot gevolg dat er een besparing 
optreedt in de kosten, in ieder geval voor de plan- en vat-kosten. Vanuit deze optiek is er voor gekozen om 
de overdrachtsprijs van de kavels aan de afdeling Vastgoed te verlagen, zodat deze een eerder omslagpunt 
in de exploitatie kunnen bereiken.

De uitvoering vindt gefaseerd plaats. Fase één startte kort na de zomer van 2013. In 2015 is een groot 
deel van de derde fase afgerond en is een start gemaakt met fase vier. In totaal zijn nu ruim 80 nieuwe 
standplaatsen en woningen opgeleverd en zijn circa 50 woonwagens verplaatst. Voor alle 220 standplaatsen 
en woningen worden met de bewoners vaststellingsovereenkomsten gesloten. Februari 2016 staat de teller 
op 163 overeenkomsten.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de GREX 2015 waarin ook een risico analyse en een 
verklaring van de meest significante afwijkingen is opgenomen.

Hart van de Heuvelrug

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

In juni 2015 is een (nieuwe) Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Hart van de Heuvelrug getekend. Deze 
overeenkomst is aan gegaan door de Provincie en de gemeenten Soest en Zeist en vervangt de eerdere 
overeenkomsten. Doel van deze overeenkomst is te komen tot verdere realisering en afronding van de 
Groene en Rode Projecten binnen het Programma Hart van de Heuvelrug tot waardevolle natuur, recreatie, 
woon-, bedrijfs- en zorggebieden. Daarbij wordt beoogd de investeringen in de Groene projecten te 
verevenen met de (positieve) saldi van de Rode Projecten. Voor Zeist gelden als Rode Projecten de 
Gebiedsvisie Den Dolder Noordoost en Huis ter Heide west. Het Groene Project Kamp van Zeist is uiteraard 
een belangrijk project voor Zeist, maar wordt getrokken door de Provincie. In aanloop naar de SOK is 
bepaald dat Leeuwenhorst en het Senatoriumterrein groen blijven.  
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Kamp van Zeist

Het Kamp van Zeist ligt ten zuiden van de A28 nabij de afslag Soesterberg en heeft een grootte van ca. 
41 ha. Het is in gebruik bij het Ministerie van Defensie. Het grootste deel van het gebied wordt ingericht 
als natuurgebied (ca. 29 ha). In oktober 2015 is een Bestuursovereenkomst opgesteld tussen het COA en 
de gemeenten Soest en Zeist over een tijdelijke noodopvang (tot maart 2019) van vreemdelingen op het 
gebied.  

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

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

Afgesproken is dat de gemeente trekker is van een gebiedsvisie voor de WA-Hoeve. Deze gebiedsvisie 
komt tot stand in een open planproces. De gebiedsvisie wordt door Altrecht vertaald in een nieuw 
bestemmingsplan. Ook verdere gebiedsontwikkeling gebeurt onder verantwoordelijkheid van Altrecht of de 
koper van het terrein.
Er is momenteel geen grond in het bezit van de gemeente; de gemeente zal geen aandeelhouder in de 
grondexploitatie zijn. In de verdere planuitwerking worden afspraken gemaakt over eventuele overdracht 
van toekomstig openbaar gebied.

Sterrenberg

Ontwikkeling van 480 woningen, waarvan 400 reguliere woningen en 80 zorgwoningen, en het herinrichten 
en uitbreiden van een sportcomplex op het terrein van Abrona, gelegen aan de Amersfoortseweg. De bouw 
is gestart in 2010. Alle zorggebouwen zijn inmiddels opgeleverd en meer dan de helft van de woningen op 
de locatie is inmiddels opgeleverd. Dit zijn zowel sociale huur- als koopwoningen. Ook zijn er in 2014 en 2015 
energienotanul woningen opgeleverd. De crisis op de woningmarkt heeft ervoor gezorgd dat het project is 
vertraagd, maar de bouw is niet stil komen te liggen. De woningen worden nu in kleinere plukjes ontwikkeld, 
waarbij de doorlooptijd van het totale project over een langere tijd is uitgerekt.
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Dennendal/Sanatoriumterrein

Uitgangspunt bij de (nieuwe) SOK is dat Reinaerde, in tegenstelling tot eerdere besluiten, heeft besloten 
op het terrein van Dennendal te blijven voor de zorgverlening aan haar cliënten. Eind 2015 is hiervoor een 
voorontwerp bestemmingsplan ingediend door Reinaerde. Conform de (nieuwe) afspraken in de SOK wordt 
voldaan aan extra vergroening van minimaal 2 ha extra natuur-/bosbestemming in het gebied (ten opzichte 
van het vorige bestemmingsplan) en blijven ze ruim binnen de afgesproken maximale rode oppervlakte.  

Herontwikkeling Vliegbasis Soesterberg

Gezamenlijk met de gemeente Soest en de provincie wordt gewerkt aan de herontwikkeling van Vliegbasis 
Soesterberg. In het voorjaar van 2015 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de 3 partijen. 
Hierin is vastgelegd dat de provincie als grondeigenaar projecttrekker is van het woningbouwproject. De 
provincie legt in de Stuurgroep Vliegbasis verantwoording af over de voortgang van het project.

Tevens is in 2015 het Werkboek Ontwikkelperspectief afgerond. Dit ontwikkelperspectief dient in 2016 verder 
te worden uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan voor de woonwijk. 
Eind 2014 is het Nationaal Militair Museum geopend op park Vliegbasis Soesterberg. De bezoekersaantallen 
zijn hoger dan verwacht. De aanbesteding voor de verkoop van het park Vliegbasis Soesterberg zal in 2016 
worden gestart. Vooruitlopend op de verkoop wordt in overleg met de gemeenten onderzocht hoe recreatie, 
cultuur, natuur en straks wonen zo goed mogelijk met elkaar in samenhang kunnen worden gebracht en 
gehouden.

Huis ter Heide West

Ter voorbereiding op de voorgenomen gronduitgifte in 2021 is de bestemmingsplanprocedure in 
voorbereiding. In 2015 is een globaal bestemmingsplan met wijzigingsbevoegdheid ter inzage gelegd. 
Inmiddels bevindt deze zich in de fase van zienswijzen. Het is nog onzeker of het bestemmingsplan in 
2016 onherroepelijk wordt. Mogelijk wordt er gewacht op het bestemmingsplan Huis ter Heide zuid. Deze 
processen moeten worden gecoördineerd vanwege de aan te leggen ontsluitingsweg ten behoeve van Huis 
ter Heide. Deze ontsluitingsweg moet waarschijnlijk door het gebied Huis ter Heide zuid komen te liggen. 

Het Rond

De gebiedsontwikkeling Het Rond heeft last gehad van tegenvallende verkoopcijfers. Conform de koop- en 
realisatieovereenkomst die de gemeente met Kondor Wessel heeft gesloten, heeft dit geen consequenties 
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voor de grondopbrengst. Weliswaar worden gronden later geleverd dan gepland (met renteinkomsten 
tot gevolg), maar de uiterste datum van grondlevering blijft intact.  Kondor Wessels heeft in 2015 stappen 
gezet om tot een herontwikkeling van fase 2  (appartementenblokken E, F, G) te komen. De herontwikkeling 
voorziet in woningen waar extra zorg kan worden geleverd. De gewijzigde omgevingsvergunning is in 
voorbereiding. De grond in de laatste fase (fase 3 ) wordt uiterlijk eind 2016 geleverd. Eind 2015 is de 
grondexploitatie Het Rond met de wetenschap van de grondleveringen fase 2 en 3 met een positief saldo 
afgesloten. Dit is het gevolg van rente-inkomsten van de uitgestelde grondleveringen. Een budget  van 
342.000 voor de afronding van de inrichting van het openbaar gebied resteert. 

3.6.4.3 Niet in exploitatie genomen gronden:
‘kantoor’ Huis ter Heide-zuid

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

Weeshuislaan

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

Omschrijving Boekwaarde Resultaat (NCW) Voordeel / Nadeel Voorziening

bedragen x € 1.000 31-12-2014 31-12-2015 2014 2015   

Den Dolder Foxlaan 0 24.674 0 389.450 voordeel n.v.t.

Huis ter Heide West 1.256.089 1.673.116 2.194.494 0 n.v.t. 1) n.v.t.

Beukbergen -3.647.927 693.540 -1.299.446 -1.364.418 nadeel 1.364.418 

Totaal -2.391.838 2.391.330 2.857.720 -974.968  1.364.418 

1)  In kolom Resultaat NCW 2015 is de netto contante waarde aangegeven, ná afdracht. Het saldo van Huis ter 
Heide West gaat  1-op-1 naar Programma Hart van de Heuvelrug.
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In deze paragraaf geven wij inzicht in de gemeentelijke belastingen en heffingen, de achtergronden en 
uitgangspunten, de tarieven en opbrengsten alsmede de lokale belastingdruk.

3.7.1 ACHTERGRONDEN EN UITGANGSPUNTEN

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

De gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks de onroerende zaken te waarderen. Over deze waarde wordt een 
percentage berekend, het OZB-tarief. De tarieven voor 2015 zijn gebaseerd op de taxatiewaarde per 1 januari 
2014. Bij de begroting 2015 is besloten om in het kader van lastenverlichting geen prijsindex toe te passen op 
de OZB-tarieven.

€ x 1.000

Begroot Realisatie Verschil

OZB gebruikers/OZB Niet Woningen 2.024 1.770 254 N

OZB eigenaren/OZB Woningen 7.012 7.214 202 V

OZB eigenaren/OZB niet woningen 3.038 2.766 272 N

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 16.

Paragraaf 3.7
Lokale heffingen
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3.7.1.2 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
De kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval worden in Zeist in rekening gebracht via 
een afvalstoffenheffing, waarbij het tarief afhangt van de omvang van het huishouden. De opbrengst van 
de afvalstoffenheffing behoort niet tot de algemene middelen, maar moet worden gebruikt om de kosten 
te dekken van de afvalinzameling en -verwerking. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven voor 100% 
kostendekkend zijn. 
Naast inzameling en verwerking van huishoudelijk afval kan de gemeente ook zorgen voor het inzamelen en 
verwerken van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid. Om de kosten daarvan te dekken, heft de 
gemeente reinigingsrechten. 
Deze rechten worden in rekening gebracht bij degene die voor het verwijderen van bedrijfsafval gebruik maakt 
van de gemeentelijke vuilophaaldienst. Er is sprake van tariefdifferentiatie op basis van frequentie van inzameling.

€ x 1.000

Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst afvalstoffenheffing 5.039 4.885 154 N

Opbrengs reinigingsrecht 201 111 90 N

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 11.

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

€ x 1.000

Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst rioolheffing 3.734 3.779 45 V

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 11.
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3.7.1.4 Hondenbelasting
Hondenbelasting wordt geheven van de houder van één of meer honden. De hoogte van de aanslag is 
afhankelijk van het aantal honden dat gehouden wordt. Er is sprake van progressieve tarieven voor de eerste, 
tweede, derde en volgende hond. Voor deze belasting geldt een aangifteplicht. Periodiek vindt een controle 
plaats. 

€ x 1.000

Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst hondenbelasting 401 387 14 N

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 16.

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

€ x 1.000

Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst precariobelasting 129 120 9 N

 
Majeure verschillen worden toegelicht in programma 16.

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

€ x 1.000

Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst parkeerbelasting 254 402 148 V

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 4.

3.7.1.7 Toeristenbelasting
Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in o.a. hotels, pensions en andere 
vakantieonderkomens, door personen die niet als ingezetene in het bevolkingsregister zijn opgenomen, 
wordt de toeristenbelasting geheven.
De belasting wordt betaald door degene die verblijf houdt aan degene die de mogelijkheid tot verblijf 
biedt. Het jaarlijks aantal overnachtingen wordt door degene die de mogelijkheid tot verblijf biedt, bij de 
gemeente aangegeven. De aangever wordt vervolgens voor het totaal aantal overnachtingen in dat jaar 
aangeslagen. In 2015 is een volledige controle op de toeristenbelasting, ook voor de nieuwe deelnemers, 
uitgevoerd. Er is dus sprake van volledige controle (op volledigheid en op de aangifteplicht).

€ x 1.000

Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst toeristenbelasting 312 308 4 N

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 16.



Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Paragrafen p pagina 151 van 236 

PARAGRAFEN

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PROGRAMMA’S

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT

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

€ x 1.000

Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst marktgelden 113 111 2 N

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 5.

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

Leges groter dan € 10.000 € x 1.000

Begroot Realisatie Verschil

Bevolkingsadministratie/Reisdocumenten 254 380 126V

Bevolkingsadministratie/Inburgering 46 43 3 N

Bevolkingsadministratie/Leges bevolking 631 544 87 N

Bevolkingsadministratie/Verklaringen omtrent gedrag 42 33 9 N

Bevolkingsadministratie/RDW 70 45 25 N

Burgelijke stand 129 71 58 N

Secretarieleges 161 120 41 N

Burgerprodukten/Gehandicaptenparkeerkaart 20 17 3 N

Huisvestingsvergunning 14 12 2 N

Omgevingsvergunning (bouwleges) 2.137 2.925 788 V

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 2 en programma 12. 
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3.7.1.10 Reclamebelasting
Reclamebelasting wordt opgelegd aan degene die openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare 
weg heeft. Voorbeelden van dergelijke openbare aankondigingen zijn: reclameborden, zonneschermen, 
lichtreclames, vlaggen, vitrines. 
In de paragraaf lokale heffingen bij de begroting 2015 (medio 2014) was aangegeven dat er in 2014 nog een 
evaluatie van de reclamebelasting zou plaatsvinden. Deze evaluatie heeft nog niet plaats gevonden.
Er is voor gekozen om de evaluatie in een breder kader te plaatsen samen met het Centrummanagement. 
Hierin wordt niet enkel gekeken naar de reclamebelasting maar ook naar de organisatie en structuur binnen 
het centrum.
De evaluatie van reclamebelasting kan immers niet los gezien worden van dit bredere kader.

€ x 1.000

Begroot Realisatie Verschil

Opbrengst reclamebelasting 235 201 34 N

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 5.

3.7.2 Kwijtscheldingsmogelijkheden
In de belastingverordeningen staat of voor een belasting al dan niet kwijtschelding kan worden verleend. 
Bij toetreding van de gemeente Zeist  tot de Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap 
Utrecht (BghU), per 1 januari 2015, was het behalen van efficiencyvoordeel een belangrijke motivatie om 
tot samenwerking over te gaan. Dit efficiencyvoordeel is o.a. behaald door het uitvoeringsbeleid van 
de deelnemers zoveel mogelijk te harmoniseren. Deze harmonisatie heeft er toe geleid dat er in Zeist 
is besloten, naast kwijtschelding voor afvalstoffenheffing, ook kwijtschelding voor OZB, rioolheffing 
en hondenbelasting mogelijk te maken. Voordien viel In Zeist alleen de afvalstoffenheffing onder het 
kwijtscheldingsregime. 

Er wordt 100% kwijtschelding verleend als aan de criteria van kwijtschelding wordt voldaan. De 
overheidsnorm bedraagt 90%. 
Ten behoeve van de belastingplichtigen aan wie één keer - op verzoek - kwijtschelding is verleend, 
wordt voor de volgende periode automatisch een toets uitgevoerd via het inlichtingenbureau van het 
BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen). Het BKWI beheert een landelijke database met 
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gegevens van o.a. belastingdienst, UWV, werkgevers etc. Als uit deze toets blijkt dat de belastingplichtige in 
aanmerking komt voor kwijtschelding, dan wordt dit automatisch verleend. Als uit deze toets blijkt dat de 
belastingplichtige niet in aanmerking komt, dan kan alsnog een verzoek worden ingediend. 
Bestendig beleid is om het gebruik van voorzieningen voor minima, waaronder ook het 
kwijtscheldingsbeleid valt, te stimuleren. Daar waar mogelijk is de aanvraagprocedure vereenvoudigd. 

3.7.3 Ontwikkeling belastingdruk 
Hierna volgt een overzicht van de belastingdruk in 2015 ten opzichte van eerdere jaren.

Enkele tarieven bedragen in euro’s

2013 2014 2015 Stijging ‘14-’15

Afvalstoffenheffing 1 pers.  153,60  151,20  156,00 3,17%

Afvalstoffenheffing 2 pers.  180,00  177,00  181,80 2,71%

Afvalstoffenheffing 3 pers.  226,20  222,60  229,20 2,96%

Rioolheffing  133,80  133,00  126,60 -4,81%

Onroerende zaakbelasting 0,00%



Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Paragrafen p pagina 154 van 236 

PARAGRAFEN

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PROGRAMMA’S

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT

De volgende tabel laat een overzicht zien van de belastingdruk berekend voor enkele veel voorkomende 
gezinssituaties. In de berekening zijn alleen betrokken de heffingen die voor elk gezin gelden, afhankelijk 
van of men een huurwoning, dan wel een eigen woning bewoont. Het gaat om de volgende heffingen: de 
onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor woningen.

Voorbeelden van belastingdruk bedragen in euro’s

WOZ waarde woning 1-1-’13 2013 werkelijk 2014 werkelijk 2015 werkelijk Stijging ‘14-’15

Gezin, 200.000  180,00  177,00  181,80 2,71%

2 personen 400.000  180,00  177,00  181,80 2,71%

huurwoning 600.000  180,00  177,00  181,80 2,71%

800.000  180,00  177,00  181,80 2,71%

Gezin, 200.000  226,20  222,60  229,20 2,96%

4 personen, 400.000  226,20  222,60  229,20 2,96%

huurwoning 600.000  226,20  222,60  229,20 2,96%

800.000  226,20  222,60  229,20 2,96%

Gezin, 200.000  486,77  486,80  484,40 -0,49%

2 personen, 400.000  659,75  662,80  660,40 -0,36%

eigen woning 600.000  832,72  838,80  836,40 -0,29%

800.000  1.005,69  1.014,80  1.012,40 -0,24%

Gezin, 200.000  532,97  532,40  531,80 -0,11%

4 personen, 400.000  705,95  708,40  707,80 -0,08%

eigen woning 600.000  878,92  884,40  883,80 -0,07%

800.000  1.051,89  1.060,40  1.059,80 -0,06%
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Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin we verantwoordelijk waren voor nieuwe taken op het gebied 
van passend onderwijs, werk, inkomen en zorg. Dit was een grote operatie, waarvan de effecten pas over 
meerdere jaren goed duidelijk zijn. We constateren in Zeist dat het eerste jaar positief is verlopen. De nieuwe 
taken vroegen om een andere manier van werken: integrale aanpak (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur), brede 
vraagverheldering, regie bij de inwoner, ondersteuning op maat, oplossingen in de buurt van inwoners en 
meer inzet van informele zorg. Dit alles met zo min mogelijk administratieve lasten en tegen lagere kosten.

Om te zorgen dat inwoners daadwerkelijk zelf de regie konden pakken, hebben we in 2015 vanuit het 
gesprek met inwoners en organisaties nieuwe contacten gelegd, samenwerkingen verder uitgewerkt 
en beleid en uitvoering waar nodig verder ingeregeld. De inhoud was vaak nieuw, waardoor er extra 
tijd, aandacht en contact nodig was om daadwerkelijk tot maatwerkoplossingen te komen. Veelal naar 
tevredenheid van inwoners en professionals. Zie programma 10 voor meer concrete informatie over de 
herbeoordelingen, aantallen cliënten, nieuwe wijze van inwonerbetrokkenheid, etc. 

Tegelijkertijd liepen we ook aan tegen de belemmeringen van manieren van werken die door de jaren 
heen zijn gegroeid en heel veel zorg liep vanuit 2014 door in 2015 (zorgcontinuïteit). Het sociaal domein 
is vanaf 2015 niet alleen groter, maar herbergt ook meer specialismen dan voorheen. Daarom hebben 
we geïnvesteerd in het ontwikkelen van transformatiedoelen waarmee we gemeenschappelijk focus 
op de toekomst hebben aangebracht met de inwoner als startpunt. In het eerste kwartaal van 2016 zijn 
deze doelen met de raad besproken. Vanuit deze gemeenschappelijke focus geven we na de bestuurlijke 
besluitvorming samen met inwoners en maatschappelijk partners de komende jaren vorm en inhoud aan 
het transformeren van onze manieren van werken. In 2015 zijn we ook gestart met een aantal aansprekende 
pilots waarin we nieuwe manieren van werken uit hebben getest.

Paragraaf 3.8
Paragraaf Decentralisaties
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Gezien de complexe vraagstukken waar we voor staan, werken we intensief samen met de gemeenten in de 
regio Zuidoost Utrecht en bovenregionaal. Samen staan we daarin sterker.

p ZORG DICHTBIJ 

2015 was een jaar van transitie van de nieuwe taken. Voortgang van hulp en ondersteuning heeft primair 
voorop gestaan. Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners met hulpvragen in de eigen wijk terecht bij het 
CJG-team, het Sociaal Team en het dorpsteam in Austerlitz. Hiermee is meteen een eerste grote stap gezet 
in het dichtbij brengen van zorg en ondersteuning. De teams hebben zich dit jaar ingezet om inwoners in 
hun kracht te laten staan, waar nodig ondersteund door zorg of ondersteuning dichtbij. De teams hebben 
geïnvesteerd in het bieden van laagdrempelig contact met inwoners en in het ontwikkelen van een netwerk 
in de wijk. Hierdoor werd het gedurende dit jaar steeds beter mogelijk om samen met de inwoner lichte 
oplossingen en preventiemaatregelen in de eigen omgeving te bedenken.
Om het laagdrempelige gesprek goed te kunnen voeren is er het afgelopen jaar veel geïnvesteerd 
in scholing van consulenten. Onder meer op het gebied van motiverende gespreksvoering, brede 
vraagverheldering en sociale netwerkversterking. Ook zijn de medewerkers, aan de hand van een nieuw 
privacyreglement, getraind in het omgaan met privacy-gevoelige informatie. 
Soms vinden inwoners het prettig om iemand mee te nemen naar het gesprek. Als zij niemand vanuit hun 
eigen netwerk mee kunnen of willen nemen, dan kan ook een onafhankelijke (gratis) cliëntondersteuner bij 
het gesprek aansluiten.

p GELEIDELIJKE UITBREIDING TOEGANGSTEAMS

De lokale teams zijn in de loop van 2015 geleidelijk verder uitgebouwd; de aard van de hulp- en 
ondersteuningsvragen waren hier bij leidend. Dit betekende voor de medewerkers door de basisbezetting 
en de vele herbeoordelingen dat het extra druk was in 2015. Daardoor is de focus in lokale teams meer 
verschoven van ‘bestaande’ taken naar de nieuwe taken, dit ook door aard en omvang van de nieuwe 
taken. Focus zal de komende periode weer meer worden uitgebreid richting de bestaande taken die CJG en 
gemeente vóór 2015 al hadden, nu het CJG op volle sterkte is. Dit zelfde geldt ook voor het Sociaal Team.

Het CJG en Sociaal Team begeleiden indien nodig zelf kortdurend bij een hulpvraag; is er aanvullende hulp 
nodig dan wordt toegeleid naar hulp of ondersteuning door een aanbieder. Hierdoor wordt er minder 
hulp en ondersteuning bij de aanbieders ingezet. De algemene conclusie is dat CJG en het Sociaal Team 
een hefboomfunctie vervullen in de transformatie in het sociale domein. Ten aanzien van de participatie 
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van inwoners kunnen het CJG en het Sociaal Team zeker een belangrijke rol vervullen. Het is bij uitstek het 
organisatieonderdeel, de plek waar de gemeente geconfronteerd wordt met de wensen en behoeften die 
gaan over samen leven in Zeist. Maar daarnaast is transformatie ook een zaak van de samenleving.

p INKOPEN OP MAAT

Onze manier van inkoop, via bestuurlijk aanbesteden, maakt het mogelijk om vanuit de hulp- of 
ondersteuningsbehoefte te redeneren in plaats van vanuit het budget. 
We hebben prijsafspraken gemaakt, de hulp of ondersteuning wordt vervolgens per cliënt ingekocht. We zijn 
scherpe maar realistische budgetten overeengekomen met de aanbieders. Er zijn dus geen volumeafspraken 
gemaakt, de toewijzing en inkoop vindt plaats vanuit zorgbehoefte van individuele inwoners.

Medewerkers uit de toegangsteams hebben van ons de opdracht om per inwoner op maat te kijken wat 
er nodig is. En dit vervolgens zo nodig in te kopen. Dit is ook de werkwijze van de huisartsen, die veelal de 
toewijzing doen. Er is bewust geen bezuinigingsopgave bij de toegangsteams neer gelegd, zodat zij puur 
vanuit cliëntperspectief konden werken. We verwachten wel kostenbewustzijn. Uit een interviewonderzoek 
in december 2015 naar het functioneren van de gemeentelijke toegangsteams komt naar voren dat inwoners 
die gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van de teams, hebben ervaren dat zij echt centraal 
staan en niet de organisaties. De meeste inwoners hebben het gevoel dat er echt geluisterd is naar hun 
verhaal en zijn tevreden met de geboden ondersteuning.

p SAMENWERKING

De lokale teams bieden advies en informatie, krijgen signalen en pakken die zoveel mogelijk op in 
samenwerking met partnerorganisaties. Uitgangspunt in de werkwijze is  het principe 1 huishouden, 1 plan, 
1 regisseur. N.a.v. de praktijk en de hobbels die we tegenkomen, zijn er afspraken gemaakt met onder meer 
huisartsen, RSD Samen Veilig (SAVE-teams), politie, onderwijs en woningbouwcorporaties. We zijn er nog niet 
en we hebben een ambitie te verwezenlijken: meer regie bij de cliënt zelf en maatwerk staan hierbij centraal.

De uitdaging voor de gemeente en het onderwijsveld is om gezamenlijk de aansluiting van (passend) 
onderwijs en jeugdhulp, vorm te geven. Onderwijs en gemeente kunnen helpen te voorkomen dat kinderen 
zwaardere ondersteuning of zorg nodig hebben. Om de samenwerking  in de praktijk handen en voeten aan 
te geven is Zeist in september 2015 een pilot gestart over de samenwerking tussen passend onderwijs en 
jeugdhulp; deze wordt halverwege 2016 geëvalueerd. 
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In 2015 is aangekondigd dat de RDWI gaat veranderen. Deze verandering is ingegeven door de 
ontwikkelingen als gevolg van de invoering van de Participatiewet en in bredere zin de ontwikkelingen 
binnen het sociaal domein. In de kern komt de verandering erop neer dat de RDWI van een 
uitvoeringsorganisatie moet veranderen naar een netwerkorganisatie. Doel van de verandering is dat 
mensen op een efficiënte en effectieve manier geholpen worden om zelf werk te vinden  en  om mensen 
die niet direct naar werk begeleid kunnen worden wel te laten participeren.  De RDWI heeft nu veel meer 
dan in het verleden de samenwerking met andere organisaties nodig om die doelstelling te realiseren. 
In 2016 worden er concrete stappen gezet in samenwerking met de lokale teams op het gebied van 
schuldhulpverlening, (arbeids)participatie en minimabeleid. 

In 2015 is ook een start gemaakt met spreken van inwoners met een aflopende beschikking voor 
begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding. Hierbij is voorrang gegeven aan de herbeoordeling van 
Pgb-voorzieningen. Omdat we waarde hechten aan een zorgvuldige procedure en we in gesprek gaan met 
onze cliënten zijn de indicaties, waar nodig, verlengd tot 1 mei 2016. Dit geldt ook voor indicaties Jeugdhulp.  
Zie voor meer concrete informatie programma 10.

p TOEZICHT EN SOCIAAL CALAMITEITENPLAN

In de jeugdhulp en in de Wmo kunnen zich soms calamiteiten voordoen. In 2015 is een sociaal 
calamiteitenplan opgesteld, zodat indien nodig effectieve maatregelen genomen worden om escalatie te 
voorkomen. In het sociaal calamiteitenplan staat onder meer beschreven hoe alle betrokken partijen in een 
gemeente moeten omgaan met sociale onrust en calamiteiten: hoe incidenten te voorkómen zijn en wie wat 
doet. Gelukkig hebben we in 2015 nog geen gebruik hoeven te maken van dit calamiteitenplan.
Het Wmo toezicht is een nieuwe taak voor gemeenten. Het college heeft de GGD aangewezen als 
toezichthouder in het kader van de Wmo. Bij aanbieders die vallen onder de Jeugdwet, worden calamiteiten 
en geweld bij verlening van hulp gemeld bij de Inspectie Jeugdzorg. 

p INZICHT IN ZORGGEBRUIK EN UITGAVEN

De gemeente Zeist is aangesloten op de landelijke gemeentemonitor. Met de gemeentelijke monitor krijgen 
gemeenten vanaf 2015 inzicht in de praktijk in het sociaal domein. De monitor geeft inzicht in gebruik, 
early warning items, cliënttevredenheid en toegankelijkheid op het gebied van de Wmo, Jeugdwet en 
Participatiewet. De monitor wordt twee maal per jaar op www.waarstaatjegemeente.nl gepubliceerd. 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/


Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Paragrafen p pagina 159 van 236 

PARAGRAFEN

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PROGRAMMA’S

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT

Hiermee wordt  beleids- en verantwoordingsinformatie voor en door gemeenten breed ontsloten, ook voor 
onze inwoners. De gemeentemonitor bevindt zich nu (medio 2016) nog in een beginstadium en bood in 2015 
nog onvoldoende houvast.

p LEREN EN VERBETEREN

De implementatie heeft het afgelopen jaar veel waardevolle ervaringen opgeleverd. Leren en verbeteren 
vinden we erg belangrijk. Zo hebben we eind ingezet op ‘breed luisteren’, waarbij we inwoners  bevragen 
naar hun ervaringen met het sociaal team en het CJG. De opbrengst van dit onderzoek gebruiken we om in 
2016 voor de inwoner relevante verbeteringen door te voeren.

p INWONERS KRIJGEN BENODIGDE HULP EN ONDERSTEUNING

Een belangrijke vraag is, of we in Zeist vorig jaar voldoende naar de zorgbehoefte van onze inwoners hebben 
gekeken. Naar ons weten zijn er door deze transities geen inwoners buiten de boot gevallen. Ook is er in 
contact met jeugdigen en gezinnen al gewerkt volgens de principes vanuit de transformatie, waardoor er 
mogelijk al meer met lichtere of informele hulp kon worden opgelost.
Ook is het aantal bezwaarschiften en rechtszaken van inwoners uit Zeist, die geen of minder ondersteuning 
krijgen, zeer beperkt gebleven. Er zijn wel mensen die sinds de decentralisaties minder hulp krijgen, maar 
voor zover we kunnen overzien is er niemand tussen wal en het schip gevallen. Indien zou blijken dat er aan 
inwoners zorg wordt onthouden, terwijl die wel nodig is, zouden we hierop direct acteren.

Zien mensen af van zorg door de (te) hoge eigen bijdragen die ze voor zorg en ondersteuning moeten 
betalen? Daarvan zijn ons geen signalen bekend bij de uitvoering van de nieuwe taken binnen het sociaal 
domein. Het onderwerp is onder de aandacht bij de toegangsteams en wordt gemonitord. Bij cliënten 
waarbij dit aan de orde dreigt te komen wordt een passende oplossing geboden.

Wat voor een deel een verklaring zou kunnen zijn voor de landelijke signalen van zorgmijding is de eigen 
bijdrage bij huishoudelijke hulp1. Bij het landelijk onderzoek hiernaar zijn ook de bestaande taken die de 

1  In januari 2016 is er landelijk een onderzoek gedaan naar de eigen bijdragen. De vragenlijst is uitgezet onder mensen die zorg, 
ondersteuning, hulpmiddelen, een woningaanpassing of vervoer via gemeenten krijgen. 622 hebben er mee gedaan; 50% van hen 
ontvangt van gemeenten huishoudelijke hulp, 44% hulpmiddelen, 29% begeleiding individueel, 23% woningaanpassing,  
17% persoonlijke verzorging, 14% begeleiding groep/ dagbesteding, 2% kort durend verblijf en 8% anders. Bron

https://iederin.nl/downloads/dl.php%3Fl%3D895_Rapport_Meldactie_Eigen_Bijdrage_def.pdf
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gemeente vóór 2015 al hadden onder de Wmo meegenomen, zoals huishoudelijke hulp en hulpmiddelen; 
dit betreft de grootste groep correspondenten. Het is voor inwoners met de maximale eigen bijdrage bij 
huishoudelijke hulp vaak gunstiger om zelf de huishoudelijke hulp in te kopen buiten de gemeente om. De 
hulp loopt dan niet meer via de gemeente.

p FINANCIEEL

De decentralisaties worden gefinancierd uit de decentralisatie uitkering Sociaal domein. De middelen uit 
de decentralisatie uitkering Sociaal domein, te weten Wmo begeleiding, Jeugdhulp en participatie, vormen 
samen een gesloten systeem. Hiermee wordt bedoeld dat overschotten beschikbaar blijven voor het 
sociaal domein2.  Het ‘gebundeld inkomensdeel’ van de WWB gaat naar de gemeenten in de vorm van een 
doeluitkering en maakt daarom geen deel uit van het ‘gesloten systeem Decentralisaties’.
De financiële middelen van ‘oude’ Wmo taken lopen via de algemene uitkering. De bekostiging van de Wmo 
taken, die we als gemeente moeten uitvoeren, lopen dus vanaf 2015 via twee uitkeringen.
In de onderstaande tabel is aangegeven welke taken door welke financieringsbron worden bekostigd.

Oude WMO taken (via algemene uitkering) Nieuwe WMO taken (via decentralisatie uitkering)

Huishoudelijke verzorging Individuele begeleiding

Vervoer Groepsbegeleiding (dagbesteding, incl. bijbehorende vervoer)

Rolstoelen Kortdurend verblijf

Woning aanpassing Inloopfunctie GGZ

Beschermd wonen (ZZP-C)

Cliëntondersteuning

Dat maakt dat de budgetten voor de ‘oude Wmo taken’ dus ook geen deel uitmaken van het ‘gesloten 
systeem Decentralisaties’. Hetzelfde geldt voor het budget voor de ‘oude’ CJG-taken. Met andere woorden: 
als we in 2015, 2016 of 2017 budget voor de nieuwe Wmo-taken of de nieuwe jeugdhulptaken overhouden, 
dan blijft dat beschikbaar voor het diezelfde taken. Het wordt niet aan andere zaken besteed. Dit geldt niet 
voor de budgetten voor ‘oude’ CJG-taken en ‘oude’ Wmo-taken.

2  Alle door het Rijk overgehevelde budgetten voor nieuwe taken blijven drie jaar lang voor het doel volledig beschikbaar.
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De begroting 2015 voor de nieuwe taken binnen het sociaal domein is gebaseerd op historische gegevens3 
en prognoses door de aanbieders van hulp en ondersteuning. Historische gegevens afkomstig uit externe 
bronnen, die echter al gauw onbetrouwbaar bleken. Er zat behoorlijk veel ruis in de informatie die we van 
het Rijk kregen. Zowel wat betreft de aantallen cliënten als de aard van de aandoening op basis waarvan 
cliënten een zorgindicatie kregen. Ook zijn de spelregels gedurende de rit veranderd, ook nog tijdens het 
eerste jaar van de decentralisatie. De populatie waarvoor gemeenten verantwoordelijk zouden worden en 
het budget dat wij daarvoor zouden krijgen, waren bovendien pas heel laat duidelijk.
Daarnaast was er tot ver in 2015 geen goed beeld van de realisatie, dus wat er nu feitelijk aan zorgkosten was 
besteed, vanwege problemen met het (landelijke) declaratiesysteem.

Bij de Jeugdhulp werd, met name op de essentiële functies, een groot tekort verwacht. Dit tekort werd 
gebaseerd op opgaves van de zorgaanbieders die wij na uitvraag ontvingen. Omdat er tot september 2015 
nog geen zicht was op compensatie, is terughoudend gehandeld met uitgaven die niet rechtstreeks de zorg 
betroffen. Mede doordat er een regionale solidariteit is overeengekomen, resulteert er een overschot op het 
totale budget voor de nieuwe jeugdwettaken, inclusief personeelskosten uitbreiding CJG en innovatie,  
van € 4,8 mln. Na de tabel is er een toelichting per onderdeel.

Voor de Wmo begeleiding was er eind 2015 al een verwachting dat er sprake zou zijn van een overschot. Dit 
is bewaarheid geworden. Gebleken is dat vooral de historische gegevens, waarop de begroting gebaseerd 
was, niet klopten. Dat leidt tot een grote onderuitputting. In totaal is er op de Wmo begeleiding een 
overschot ad € 3,5 mln. Ook hierbij geldt dat dit bedrag niet geheel aan aan directe hulp voor clienten is toe 
te wijzen maar ook is bestemd voor bijvoorbeeld de personeelskosten in de toegangsteams en innovatie van 
de hulp en ondersteuning.  

3   Zelfde peiljaar als Rijk hanteerde voor de macrobudgetten
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Tabel bij paragraaf 3.8 Decentralisaties

Begroot Realisatie Resultaat

Jeugdhulp

Toegang  2.110.000  912.000  1.198.000 voordeel

Landelijk arrengement  646.000  474.000  172.000 voordeel

Essentiële functies  6.990.000  7.343.000  -353.000 nadeel

Samen Veilig  1.790.000  1.907.000  -117.000 nadeel

Overige zorg  6.140.000  5.313.000  827.000 voordeel

Mantelzorg  150.000  150.000  -   

PGB  1.100.000  743.000  357.000 voordeel

Innovatie  886.000  11.000  875.000 voordeel

Risicodeling / solidariteit regio  -    -2.000.000  2.000.000 voordeel

Ouder bijdragen  -121.000  -44.000  -77.000 nadeel

Doorbelastingen en overhead  773.000  773.000  -   

Totaal  20.464.000  15.582.000  4.882.000 voordeel

WMO begeleiding

Toegang  750.000  574.000  176.000 voordeel

Maatwerk voorzieningen  4.088.000  1.513.000  2.575.000 voordeel

Inloopfunctie GGZ  140.000  140.000  -   

PGB  1.000.000  883.000  117.000 voordeel

Innovatie  412.000  43.000  369.000 voordeel

Onvoorzien  330.000  -    330.000 voordeel

Eigen bijdrage  -409.000  -360.000  -49.000 nadeel

Doorbelastingen en overhead  955.000  955.000  -   

Totaal  7.266.000  3.748.000  3.518.000 Voordeel

Participatie

WSW  5.016.000  5.016.000  -   

Integratie  1.525.000  1.525.000  -   

Totaal  6.541.000  6.541.000  -   
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p ALGEMEEN

In 2015 hebben we geïnvesteerd in het leveren van continuïteit van zorg aan inwoners, zodat zij 
geen nadelige effecten ondervinden van de transitie van de verantwoordelijkheid van zorg- en 
ondersteuningstaken naar de gemeente. Hierin zijn we in essentie geslaagd. Rond huishoudelijke hulp 
hebben veel cliënten wel een effect gemerkt van de bezuiniging die we moesten doorvoeren, maar de 
noodzakelijke hulp bleef, deze hebben we kunnen blijven leveren. Meer informatie over de uitvoering van 
deze taken is opgenomen in programma 10.

We zijn gestart met een adequate basis van Sociaal Team en CJG. Het CJG en Sociaal Team bleken goed 
geëquipeerd om te spreken met zo veel mogelijk inwoners met een ondersteuningsvraag. In dit persoonlijke 
contact is  geïnvesteerd om inwoners zelf de regie over de oplossingen te laten nemen, wat leidde tot het 
transformeren van bestaand aanbod naar meer maatwerkoplossingen. 
Gedurende het jaar hebben gemeente, CJG en Sociaal Team gewerkt aan verdere inbedding van de teams 
in het lokale veld zodat (kwetsbare) inwoners en professionals de teams makkelijker kunnen bereiken en 
andersom. Waar nodig zijn aanvullende samenwerkingsafspraken gemaakt, waarmee we de basis verder op 
orde hebben gebracht. 
We constateren daarnaast ook dat de meeste verwijzingen naar individuele voorzieningen onder de 
Jeugdwet in 2015 via de huisarts zijn gegaan. De huisartsen zijn ook de verwijzer die het vaakst naar het CJG 
hebben doorverwezen. Het financiële resultaat over 2015 wordt daarom slechts ten dele bepaald door de 
lokale gemeentelijke inspanningen. 

De overgang van zorgtaken naar gemeenten hebben geleid tot een landelijke toename van administratieve 
lasten voor zorgaanbieders. In 2015 hebben we daarom het aantal declaratiecodes gereduceerd en hebben 
we die tevens geharmoniseerd met de landelijke standaardcodes die gedurende 2015 ontwikkeld zijn. Dit 
neemt niet weg dat de administratieve last over 2015 voor alle zorgaanbieders landelijk groot was, waardoor 
het voor veel van hen moeilijk was om precies te duiden hoeveel onderhanden werk ze exact hadden. 
Ook andere bronnen, zoals Vectis, leverden vervuilde bestanden aan, waardoor een inschatting van de 
zorgomvang in 2015 erg lastig was.
Gedurende 2015 zijn we erin geslaagd om vanuit persoonlijk contact met aanbieders, beter beeld te krijgen 
van de hoeveelheid onderhanden werk en de nog te verwachten declaraties. Omdat de continuïteit van zorg 
in 2015 in de meeste gevallen afliep, hebben we zicht gekregen op overgangscliënten en hun zorggebruik, 
wat ons in de toekomst beter in staat stelt om (verwachtte) uitgaven te monitoren. 
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Het is mogelijk dat er in 2016 toch nog facturen binnenkomen over geleverde zorg in 2015. Niet alle 
aanbieders hebben gereageerd op onze oproep om te factureren en/of onderhanden werk aan te leveren. 
De kosten die hiermee gepaard gaan kunnen worden gedekt uit de reserve decentralisaties.

Kijkend naar de jaarrekening zien we dat we in 2015 binnen de beschikbare begroting blijven. Dat lijkt op het 
eerste gezicht positief. Echter als we de cijfers duiden zien we een nadrukkelijk nadeel op de zogenaamde 
jeugdhulp essentiële functies (zware jeugdzorg, cluster 1), Samen veilig en de ouderbijdrage, hetgeen 
gecompenseerd wordt door de voordelen op het innovatiebudget en de toegang. Waarbij de tekorten op 
essentiële functies en samen veilig potentieel structureel zijn en de ouderbijdrage na 2015 is afgeschaft, dus 
wegvalt. De voordelen op het innovatiebudget en toegang zijn naar verwachting incidenteel. Aanvullend op 
de beschikbare begroting is regionaal onderlinge solidariteit op cluster 1 afgesproken en zorgt dit tezamen 
met de kasschuif voor incidenteel voordeel. 

Beeld voor de komende jaren is dat het macrobudget geleidelijk afneemt met de invoering van het objectief 
verdeelmodel vanaf 2017. Gemeente Zeist wordt de komende jaren opnieuw wat op het Wmo-budget en 
aanzienlijk op het jeugdhulp-budget gekort; daar moeten we als gemeente op anticiperen. Oftewel: een 
overschot nu, kan makkelijk omslaan in een tekort over 2016 of 2017. Voor de stabiliteit naar de inwoners toe 
is het van belang meerjarig beleid te voeren, zodat de inwoners weten waar ze aan toe zijn. Deze krappere 
budgettering noopt ons om ook de komende jaren te investeren in het transformeren van het sociaal 
domein, waarbij maatwerk voor inwoners resulteert in een doelmatigere besteding van middelen.

In de onderdelen hieronder lichten we belangrijkste resultaten van jaarrekening aan u toe.

p INNOVATIE (ZOWEL JEUGDHULP ALS WMO BEGELEIDING)

Deze gelden zijn specifiek gereserveerd voor het aanjagen / op gang brengen van de transformatie.
Dit innovatiebudget is tot en met het derde kwartaal heel beperkt aangewend. Dit heeft verschillende
oorzaken. Overeenkomstig onze gezamenlijke uitgangspunten is in eerste instantie vol ingezet op de
uitvoering van de transitie en de basis op orde om er voor te zorgen dat de overgang goed verloopt. “In 
dichte mist ga je niet gas geven.” Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook 
krijgt, maatgevend voor de prioriteit in ambtelijke uitvoering en inzet. Daarmee is de inzet op innovatie op 
iets langere baan geschoven.
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p TOEGANG JEUGDHULP

Bij het verbreden van het CJG naar de nieuwe toegangstaken is het team met een beperkte basisbezetting 
gestart. Hier is voor gekozen zodat het team in de loop van het jaar optimaal ingericht en waar nodig 
uitgebreid kon worden op basis van de uitvoeringservaringen. Door de omvang van de nieuwe taken heeft 
het CJG het accent in 2015 in verhouding meer op de nieuwe taken gericht ten opzichte van de preventieve 
taken van het CJG. Hierdoor is in 2015 capaciteit in het CJG (vanuit oorspronkelijk budget) mede ingezet voor 
toeleiding. Gedurende 2015 is het team verder uitgebouwd, waardoor er meer ruimte is gecreëerd voor het 
voeren van gesprekken met inwoners en voor het oppakken van preventieve taken. In de begroting was er 
echter rekening mee gehouden dat het CJG al vanaf begin 2015 een ruimere bezetting zou hebben. Dit is 
een verklaring waarom er op deze post geld over is gehouden ten opzichte van begroot.

p ESSENTIËLE FUNCTIES

Gedurende het hele jaar werd er een groot tekort verwacht op de essentiële functies. Dit is zware 
jeugdzorg waarbij kinderen vaak in een instelling verblijven. De gemeente Zeist heeft meerdere van 
dit soort instellingen binnen haar gemeentegrenzen. Omdat er een tekort werd voorzien, is er een 
lobby gestart naar het Rijk om compensatie te krijgen voor het te krappe budget dat ons is toegekend. 
Pas in de septembercirculaire kwam hierover uitsluitsel. Er is een éénmalige compensatie toegekend 
aan de regio Zuidoost Utrecht ad € 6 mln. Daarmee was het tekort van Zeist nog niet gedekt. Door de 
solidariteitsafspraken (zie verderop bij Risicodeling / solidariteit regio Jeugdhulp) wordt het tekort alsnog 
gedekt.

p OVERIGE ZORG JEUGDHULP

De begroting 2015 is opgesteld op basis van historische cijfers aangevuld met cijfers vanuit de 
jeugdhulpaanbieders. De eerste maanden hebben we de grootste jeugdhulpaanbieders bevoorschot. 
Vanaf augustus zijn we hier mee gestopt en hebben we de jeugdhulpaanbieders verzocht over te gaan op 
declaratie/ facturatie. Voorschotten werden verrekend met de werkelijk geleverde zorg.
Doordat zorgaanbieders te maken hadden met hoge administratieve druk kwam de declaratie/ facturatie pas 
laat op gang. Bij sommige jeugdhulpaanbieders zelfs niet in heel 2015. Wij hebben bij hen uitgevraagd wat 
zij aan onderhanden werk hebben en welke declaraties we nog voor 2015 van ze kunnen verwachten na het 
opstellen van deze jaarrekening. De uitkomsten zijn in de balans verwerkt. Met deze inspanningen kunnen 
we voorzichtig constateren dat de uitgaven binnen de begroting passen.
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p RISICODELING / SOLIDARITEIT REGIO JEUGDHULP

We hebben als regio Zuid-Oost Utrecht geen gebruik hoeven maken van bovenregionale risicodeling, 
doordat wij op regionale schaal geen tekorten hebben op basis van onze gezamenlijke uitgaven 2015. 
Daarnaast maken we binnen de regio afspraken over solidariteit rond eventuele tegenvallers rond 
ingekochte jeugdhulp (essentiële functies en overige zorg (ZIN en PGB). Op basis van een schatting 3e 
kwartaal 2015 zou dit voor Zeist gaan om circa € 2 miljoen aan inkomsten als gevolg van afspraken over 
solidariteit in de regio Zuid-Oost Utrecht. 

p MAATWERKVOORZIENINGEN WMO-BEGELEIDING

2015 was het eerste jaar waarin we verantwoordelijk werden voor de ondersteuningsfunctie begeleiding. 
We hebben onze begroting voor 2015 opgesteld op basis van historische AWBZ gegevens. Tijdens de 
herbeoordelinggesprekken met de overgangscliënten AWBZ bleek dat er veel cliënten niet meer van 
begeleiding gebruik maakten waarvoor ze wel een indicatie hadden. Ook waren er veel cliënten die 
aanzienlijk minder gebruik van de zorg maakten dan dat er geïndiceerd was. Deze bevindingen komen 
overeen met het landelijk beeld.
Daarnaast valt de instroom van nieuwe cliënten met een maatwerkvoorziening mee. Vaak wordt de 
oplossing gevonden in voorliggende voorzieningen. Dit heeft geresulteerd in een financieel resultaat dat 
lager is dan begroot; €2.575.000 op ZIN en €117.000 op PGB.

p RESERVE DECENTRALISATIES

Het positief saldo ad € 8,4 mln. wordt toegevoegd aan de reserve Decentralisaties, en blijft dus beschikbaar 
voor zorg. Er wordt € 20.000 via de reserve Egalisatiesystematiek toegevoegd aan het budget van 2016. 

p CONCLUSIE

2015 was een jaar van transitie van nieuwe taken op het gebied van passend onderwijs, werk, inkomen en 
zorg. Dit was een grote operatie. Er is in 2015 veel inspanning geleverd om hieraan een goede invulling te 
geven. Waarbij voortgang van hulp en ondersteuning primair voorop stond, zodat inwoners een vloeiende 
overgang ervaren zonder nadelige effecten. Hierin zijn we in essentie geslaagd. 
Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners met hulpvragen, in de eigen wijk terecht bij het CJG-team, het Sociaal 
Team en het dorpsteam in Austerlitz. Hiermee hebben we meteen een eerste grote stap gezet in het dichtbij 
brengen van zorg en ondersteuning. Het CJG en Sociaal Team bleken goed geëquipeerd om te spreken met 
zo veel mogelijk inwoners met een ondersteuningsvraag. In dit persoonlijke contact is  geïnvesteerd om 
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inwoners zelf de regie over de oplossingen te laten nemen, wat leidde tot het transformeren van bestaand 
aanbod naar meer maatwerkoplossingen. De waardering van cliënten over het functioneren van de 
toegangsteams en de geboden ondersteuning is hoog gebleken. Dit heeft zich ook door vertaald in het zeer 
beperkte aantal klachten. De meeste inwoners geven aan dat er echt geluisterd is naar hun verhaal en zijn 
tevreden met de geboden ondersteuning.

Beeld voor de komende jaren is dat het macrobudget voor Wmo een jeugdhulp geleidelijk af neemt, met 
de invoering van  het objectief verdeelmodel vanaf 2017. Deze krappere budgettering noopt ons om ook de 
komende jaren te investeren in het transformeren van het sociaal domein, waarbij maatwerk voor inwoners 
resulteert in een doelmatigere besteding van middelen.
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In hoofdstuk 1 is een samenvatting gegeven van de baten en lasten in de jaarrekening en het gerealiseerde 
resultaat. In dit hoofdstuk wordt dit verder uitgewerkt en worden de verschillen toegelicht. Gezien zijn aard 
is dit hoofdstuk vrij technisch en financieel inhoudelijk.

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

Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)

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

Realisatie 
per 31-12-
2015

Verschil 
begroting - 
realisatie 
(kolom 3-4)

Storting (-) en  
onttrekking  
(+) aan reserves 
obv realisatie

Resultaat 
na mutaties 
reserves 
(kolom 5-6)

 kolom 3 kolom 4 kolom 5  kolom 6 kolom 7

1 Openbare orde en veiligheid -6.067 -5.942 125 V -82 43 V

2 Burgerrelaties -1.400 -1.463 -63 N -75 -138 N

3 Fysieke leefomgeving -7.795 -6.284 1.511 V -1.145 366 V

4 Verkeer en vervoer -1.910 -1.149 761 V -857 -96 N

5 Economische zaken -699 -759 -60 N -42 -102 N

6 Onderwijs -8.936 -7.521 1.415 V -1.353 62 V

7 Cultuur -5.045 -4.851 194 V -333 -139 N

8 Sport en recreatie -4.193 -4.047 146 V -577 -431 N

9 Werk en inkomen -15.913 -16.464 -551 N -450 -1.001 N

10 Welzijn en zorg -41.727 -32.905 8.822 V -8.801 21 V

4  Overzicht van baten en lasten in de 
jaarrekening
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11 Milieu -888 347 1.235 V -732 503 V

12 Ruimtelijke ontwikkeling -2.224 11.544 13.768 V -2.252 11.516 V

13 Wonen -1.096 -815 281 V -252 29 V

14 Raad en raadsondersteuning -1.200 -1.071 129 V -61 68 V

15 College en middelen -19.727 -18.881 846 V -1.261 -415 N

Totalen programma 1 t/m 15 -118.820 -90.261 28.559 V -18.273 10.286 V

Algemene dekkingsmiddelen 109.563 110.311 748 V -7 741 V

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten -9.257 20.050 29.307 V

Storting (-) en onttrekking (+) aan reserves

Mutaties conform begroting 10.091 10.091

Aanvullende mutaties obv realisatie -18.279

Gerealiseerd resultaat 834 11.862 11.027 V

Toelichting tabel:
Kolom 3 bevat de saldi op begrotingsbasis (na begrotingswijzigingen). Kolom 4 bevat de werkelijk 
gerealiseerde saldi. Kolom 5 geeft dan het voor- of nadelig verschil van de realisatie volgens de jaarrekening 
met de begroting aan (Kolom 4 -/- kolom 3).
In kolom 5 (=kolom 3-/-4) is het Gerealiseerde saldo van baten en lasten per programma berekend conform 
het BBV. De totaalregels laten zien dat er op de programma’s inclusief de dekkingsmiddelen een voordelig 
resultaat is van € 29,3 mln mln. (verschil begroting – realisatie). 
In kolom 6 zijn alle stortingen en onttrekkingen aan reserves die op basis van de realisatie zijn gedaan, 
aan de programma’s gekoppeld. Dit laat zien dat € 18,3 mln. op basis van de realisatie aan de reserves is 
toegevoegd. Dit zijn vooral overschotten op de exploitatie waarvan de raad heeft vastgesteld (via de Nota 
reserves en voorzieningen) dat deze gereserveerd worden. Hierbij moet gedacht worden aan de afrekening 
van de onderwijshuisvesting en het onderhoud van panden met de daarvoor bedoelde reserves, het storten 
van teveel ontvangen heffingen van riool en afval in de tariefreserve en de egalisatie over de jaren van 
bijvoorbeeld wijkgericht werken, de rekenkamercommissie en infrastructuur.
Tot slot wordt in kolom 7 (=kolom 5 -/-6) het Gerealiseerd resultaat (= resultaat na mutaties reserves) per 
programma gepresenteerd. Het Gerealiseerde resultaat is € 11,9 mln. en daarmee € 11,0 mln. hoger dan 
begroot.
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p VERGELIJKING MET JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 (PRIMITIEF EN GEWIJZIGD)

De lasten en de baten per programma zijn in de volgende tabel nog een keer weergeven in vergelijking met 
de rekeningcijfers over 2014 en in vergelijking met de primitieve begroting 2015 en de begroting 2015 na 
wijzigingen.

Lasten per programma (bedragen x € 1.000)

Programma 2014 realisatie 2015 begroting 2015 begrot. na wijz. (A) 2015 realisatie (B) 2015 verschil (A-B)

1 Openbare orde en veiligheid 5.823 5.792 6.162 6.135 -27

2 Burgerrelaties 3.486 2.864 3.016 2.894 -122

3 Fysieke leefomgeving 8.091 7.675 8.086 6.476 -1.610

4 Verkeer en Vervoer 4.716 3.749 4.798 4.841 43

5 Economische Zaken 973 890 1.078 1.170 92

6 Onderwijs 12.774 7.960 10.696 9.226 -1.470

7 Cultuur 5.004 4.699 5.547 5.182 -365

8 Sport en recreatie 6.452 5.528 5.925 5.681 -244

9 Werk en inkomen 31.887 32.469 30.195 32.550 2.355

10 Welzijn en zorg 15.204 40.499 44.508 36.946 -7.562

11 Milieu 9.799 10.989 10.739 9.717 -1.022

12 Ruimtelijke ontwikkeling 5.139 5.216 6.956 8.665 1.709

13 Wonen 1.550 762 2.228 1.689 -539

14 Raad en raadsondersteuning 1.109 1.144 1.200 1.071 -129

15 College en middelen 19.789 22.389 20.861 19.889 -972

16 Algemene dekkingsmiddelen 2.481 2.402 2.402 2.167 -235

Gerealiseerd totaal lasten 134.277 155.027 164.397 154.299 -10.098
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Baten per programma (bedragen x € 1.000)

Programma 2014 realisatie 2015 begroting 2015 begrot. na wijz. (A) 2015 realisatie (B) 2015 verschil (A-B)

1 Openbare orde en veiligheid 22 36 95 193 98

2 Burgerrelaties 1.436 1.603 1.616 1.431 -185

3 Fysieke leefomgeving 237 250 291 192 -99

4 Verkeer en Vervoer 3.193 4.086 2.888 3.692 804

5 Economische Zaken 319 347 379 411 32

6 Onderwijs 2.173 972 1.760 1.705 -55

7 Cultuur 615 1.273 502 331 -171

8 Sport en recreatie 1.742 1.898 1.732 1.634 -98

9 Werk en inkomen 23.032 17.473 14.282 16.086 1.804

10 Welzijn en zorg 1.551 1.379 2.781 4.041 1.260

11 Milieu 10.386 10.213 9.851 10.064 213

12 Ruimtelijke ontwikkeling 5.175 5.030 4.732 20.209 15.477

13 Wonen 1.345 415 1.132 874 -258

14 Raad en raadsondersteuning 0 0 0 0 0

15 College en middelen 1.368 223 1.134 1.008 -126

16 Algemene dekkingsmiddelen 82.277 108.054 111.965 112.478 513

Gerealiseerd totaal baten 134.871 153.252 155.140 174.349 19.209

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten 594 -1.775 -9.257 20.050 29.307
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p GEREALISEERD RESULTAAT JAARREKENING

Hieronder is samenvatting van de baten en lasten weergegeven. Vervolgens zijn de mutaties met de reserves 
opgenomen. Het totaal vormt het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2015.

Gerealiseerd resultaat jaarrekening 2015 (bedragen x € 1.000)

Omschrijvingen 2014 realisatie 2015 begroting 2015 begrot. na wijz. (A) 2015 realisatie (B) 2015 verschil (A-B)

Saldi van baten en lasten programma 1 t/m 15 -79.202 -107.427 -118.820 -90.261 V 28.559

Algemene dekkingsmiddelen 79.796 105.652 109.563 110.311 V 748

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten 594 -1.775 -9.257 20.050 V 29.307

Mutaties Algemene reserves (product 16.4)

Toevoeging aan vermogen (-) -2.174 -287 -2.177 -2.280 N 103

Onttrekking aan vermogen (+) 2.799 0 10.137 10.145 V 8

Mutaties Bestemmingsreserves (product 16.5)

Toevoeging aan vermogen (-) -16.670 -8.945 -17.089 -31.789 N 14.700

Onttrekking aan vermogen (+) 20.844 11.044 19.220 15.736 N 3.484

Gerealiseerd resultaat 5.393 37 834 11.862 V 11.028

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

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

Saldo van de rekening 2015 met uitsplitsing naar de belangrijkste oorzaken (oorzaken boven € 100.000), gesorteerd op grootte

Korte omschrijving Bedrag

Opbrengsten ’t Rond, Den Dolder en Kerckebosch € 10.751.000 V

Pensioenen (voormalig) wethouders: aanvulling voorziening obv wettelijke regels rond rekenrente € 666.000 N

Saldo legesopbrengsten: hogere leges omgevingsvergunningen en lagere leges overige (burger) producten € 603.000 V

Algemene uitkering Gemeentefonds € 508.000 V

Loonkosten ambtenaren en bestuurders: de loonstijging is lager geweest dan de begrote loonindexatie € 445.000 V

(*) Bedrijfsvoering RDWI € 423.000 N

Exploitatie begraafplaats: facturatie van oude rechten, geen uitbreiding en kostenmatiging € 380.000 V

(*) Uitvoering minimabeleid € 356.000 N

Dividend Vitens: afronding geschil € 302.000 V

Groenonderhoud: meevallers door diverse oorzaken € 239.000 V

(*) Uitvoering bijstand € 223.000 N

Opbrengst OZB € 174.000 N

Exploitatie sportaccommodaties: tegenvallers door diverse oorzaken (exclusief zwembad) € 183.000 N

Transitiekosten BghU € 163.000 N

Resultaat op financiering € 139.000 V

Toevoeging aan voorziening dubieuze debiteuren € 139.000 N

Diverse afwijkingen kleiner dan € 100.000 € 12.000 N

Totaal afwijking begroting -/- werkelijk (resultaat t.o.v. begroting) € 11.028.000 V

Stand begroting 2015 na de laatste begrotingswijziging € 834.000 V

Gerealiseerd resultaat jaarrekening 2015 € 11.862.000 V

(*) In de financiele samenvatting van hoofdstuk 1, resultaat jaarrekening, zijn deze posten gebundeld.
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p ONZEKERHEDEN VOLGEND UIT SOCIAAL DOMEIN

Eigen bijdrage op grond van de WMO
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming 
(persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft 
bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. 
De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op 
persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever 
in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op 
grond van de WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen 
zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Ouderbijdrage op grond van de Jeugdwet
Onderhoudsplichtige (stief)ouders, verzorgers en gezaghebbenden zijn verplicht een bijdrage in de kosten 
van de jeugdhulp te betalen ingeval het kind / de kinderen voor één of meerdere dagen of dagdelen per 
week buitenshuis verblijven. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de leeftijd van het kind, het 
soort hulp dat het kind ontvangt en het aantal dagen of dagdelen per week dat het kind buiten het gezin 
verblijft. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage 
wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend 
om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te 
kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, 
heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de 
ouderbijdragen op grond van de Jeugdwet geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat 
door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden 
verkregen.
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p INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

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

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

2015

baten lasten

Programma 2 Burgerrelaties 0 437 

i-NUP 0 437

Programma 4 Verkeer en vervoer 235 424 

Lokaal maatwerk (kleine verkeerstechn. maatregelen)  235 424 

Programma 10 Welzijn en zorg 17 76 

Veiligheidshuis 17 76

Programma 11 Milieu 0 51 

Slok-middelen (Duurzaam Zeist) 0 51 

Programma 12 Ruimtelijke ordening 10.751 0 

Afsluiten grondexploitatie Het Rond 1.001 0

Afsluiten grondexploitatie Den Dolder 1.800 0

Vergoeding grond Kerckebosch 7.950 0

Programma 15 College en middelen 0 811 

Hogere toevoeging aan voorz. pensioenen weth. 0 697

Zonwering kantoor Het Rond 0 70

Programma Duurzaam 0 44 

Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen 302 0 

Uitkering Vitens over vorige jaren 302 0 

Totaal 11.305 1.799 
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p STRUCTURELE ONTTREKKINGEN EN TOEVOEGINGEN AAN RESERVES 

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

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves  x € 1.000

 
2015

baten lasten

Algemene reserves 10.145 7.763

Vrije reserve 8.055 5.393

Algemene reserve - Inkomensfunctie 677

Algemene reserve – Weerstandsvermogen 2.090 1.603

Bestemmingsreserves 15.700 31.717

Reserve egalisatie FLO (oud) brandweer 105 115

Reserve zelfregulerende projecten 865

Reserve onderhoud kapitaalgoederen 588 1.305

Reserve meubilair centrale huisvesting 74 54

Reserve dekking kap.lasten investeringen deel 1 1.537 1.067

Reserve dekking kap.lasten investeringen deel 2 757 503

Reserve vm. ISV-projecten 88

Reserve egalisatiesystematiek 2.725 4.418

Reserve RIOZ 1.450 6.817

Reserve decentralisaties 9.116

Reserve bomenfonds 1.074

Reserve huisvesting onderwijs 6.380 5.673

Reserve zorgeloos wonen 500

Reserve revolving fund sociale woningbouw 491 370

Reserve vastgoed 140 1.205

Totaal 25.845 39.390
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p INZET VAN DE STELPOST ONVOORZIEN

Stelpost onvoorzien Bedrag Besloten bij

Beginsaldo € 363.562,28 Begroting 2015 (primitief )

Brandwerende voorzieningen zwembad € -40.000,00 Technische begrotingswijziging raad

Claim opheffing Recreatieschap € -220.000,00
Tekort is evident geworden in de jaarrekening 2015 op collegeproduct 
Recreatieschap (8.6)

Eindsaldo € 103.562,28

Het saldo van de stelpost onvoorzien: € 103.562,28 is conform door de raad vastgesteld beleid ultimo 2015 
toegevoegd aan het weerstandsvermogen.
De stelposten maken deel uit van programma 15 en collegeproduct 15.8.

p WET NORMERING TOPINKOMENS

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

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

Functie Gemeentesecretaris Griffier

Duur dienstverband in 2015 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12

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

Gewezen topfunctionaris Nee Nee

Dienstbetrekking Ja Ja

Beloning € 112.113,69 € 90.145,84

Belastbare onkostenvergoeding € 85,95 € 0,00

Beloning betaalbaar op termijn € 15.158,94 € 12.939,60

Totaal bezoldiging € 127.358,58 € 103.085,44

Toepasselijk WNT-maximum € 178.000,00 € 178.000,00

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een 
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een 
vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn 
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in 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te 
worden gerapporteerd. De beloning blijft onder de norm volgens de Wet Normering Topinkomens.
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Balans per 31-12-2015

Activa 31-12-2015 31-12-2014

p Vaste activa:

Immateriële vaste activa 3 976 

Kosten onderzoek en ontwikkeling 3 976 

Materiële vaste activa 126.645 127.426 

Investeringen met economisch nut 118.132 118.255 

Investeringen met economisch nut (met heffing) ** 6.572 7.194 

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut 1.940 1.977 

** = vanaf 2014 cf voorschriften BBV splitsing aangebracht 

Financiële vaste activa 42.042 54.370 

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 543 543 

Leningen aan woningbouwverenigingen 0 0 

Overige langlopende leningen 41.499 53.827 

Totaal Vaste Activa 168.690 182.771 

p Vlottende activa:

Voorraden 2.287 -1.123 

Niet in exploitatie genomen bouwgronden 1.206 1.165 

Overige voorraden 79 924 

Bouwgronden in exploitatie 2.367 -1.913 

-/- Voorziening Exploitatietekorten -1.364 -1.299 

Vorderingen 44.542 18.144 

Vorderingen openbare lichamen 6.762 6.943 

debiteuren RSD (Sociale Zaken) 784 1.005 

Rekening-Courant verhoudingen 23.599 6.682 

Vorderingen derden 10.821 2.874 

Vorderingen belastingdebiteuren (Bghu) 3.826 1.784 

Overige vorderingen (incl. verstrekte kasgeldlening WOM) -29 105 

-/- Voorziening dubieuze debiteuren -1.219 -1.249 

Liquide middelen 542 584 

Kassen 19 28 

Banken 523 556 

Deposito 0 0 

Overlopende activa 11.975  5.082 

Overlopende activa 11.975 5.082 

Totaal Vlottende Activa 59.347 22.687 

Totaal Activa 228.036  205.458 

Passiva 31-12-2015 31-12-2014

p Vaste passiva:

Eigen Vermogen: 144.157 124.107 

Reserves:

Algemene reserves 58.553 61.025 

Bestemmingsreserves 73.742 57.689 

Saldo van de rekening baten en lasten 11.862 5.393 

Voorzieningen 13.180 12.196 

Risico’s 220 0 

Overigen 12.960 12.196 

Langlopende schulden (looptijd > 1 Iaar) 43.760 48.087 

OG langlopende geldleningen (banken) 43.621 47.947 

OG langlopende geldleningen (overige) 7 11 

Waarborgsommen 132 130 

Totaal Vaste Passiva 201.098 184.390 

p Vlottende passiva:

Vlottende schulden (looptijd < 1 Iaar) 23.133 16.971 

Rekening-Courant verhoudingen 79 77 

Kortlopende schulden 20.328 14.253 

OV-project Driebergen-Zeist 2.726 2.641 

Overlopende passiva 3.805 4.097 

Overlopende passiva 1.590 1.945 

+/+ vooruitontvangen gelden voor Grafonderhoud 1.622 1.559 

+/+ vooruitontvangen gelden voor sociale woningbouw 593 593 

Totaal Vlottende Passiva 26.939 21.068 

Totaal Passiva 228.036  205.458 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Gewaarborgde geldleningen 326.618 306.605

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen 27.605 18.917
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p TOELICHTING OP DE BALANS

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

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

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

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

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

Voorraden
De post voorraden is in twee elementen te splitsen:
•	 De in uitvoering zijnde exploitaties (onderhanden werken)
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•	 De gronden die ‘nog niet’ in exploitatie zijn genomen (voorraad gronden) 
Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de vervaardigingkosten verminderd met de opbrengsten (o.a. 
grondverkopen).
Voor eventuele verliesgevende exploitaties zijn per balansdatum voorzieningen aanwezig. 

Nog niet in exploitatie opgenomen gronden (NIEGG) worden gewaardeerd op basis van de marktwaarde dan 
wel de historische verkrijgingsprijs.
Zodra de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde wordt voor het latente verlies een voorziening getroffen.

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

Erfpachtgronden zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs.

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

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

Activa

p VASTE ACTIVA

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

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

Immateriële vaste activa x  € 1.000

Boekwaarde Vermeerdingen Verminderingen afschrijving Boekwaarde

1/1/2015 2015 2015 2015 31/12/2015

Kstn. verbonden aan het sluiten geldleningen 0 0 0 0 0

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 976 216 1.189 0 3

Totalen 976 216 1.189 0 3

Geactiveerd zijn kosten van een klein aantal projecten, grotendeels voor project Kerkebosch en deels 
voor woningbouw in Austerlitz. De verminderingen zijn het gevolg van het afsluiten van zelfregulerend 
project Stedelijke Kerngebied ad € 865.000 en als gevolg van invoering Vennootschapsbelasting per 2016. 
In afstemming met de Belastingdienst is de verwachte opbrengst Kerckebosch als opbrengst in 2015 
verantwoord. Zie verdere toelichting Boek 2 (collegeproduct 12.3).
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2a Materiële vaste activa (met economisch nut)
Materiële vaste activa worden onderscheiden in drie categorieën: materiële vaste activa met economisch 
nut, materiële vaste activa met maatschappelijk nut en investeringen met economisch nut waarvoor ter 
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Economisch nut houdt in dat het actief verhandelbaar is en/of inkomsten kan genereren.

Materiele vaste activa (economisch Nut) x  € 1.000

Boekwaarde Vermeerdingen Verminderingen afschrijving Boekwaarde

1/1/2015 2015 2015 2015 31/12/2015

Gronden en Terreinen (incl. erfpachtgrond) 12.782 484 0 78 13.188

Woonruimten 1.208 0 79 61 1.068

Bedrijfsgebouwen 77.963 2.885 0 1.460 79.388

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 2.014 0 0 161 1.853

Vervoermiddelen 108 32 0 91 50

Machines, apparaten en installaties 8.377 462 0 936 7.903

Overige materiële vaste activa 15.802 55 0 1.175 14.683

Totaal investeringen (economisch nut) 118.255 3.918 79 3.961 118.132

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (met 
heffing)

7.194 0 0 622 6.572

Totaal investeringen ( economisch nut met heffing) 7.194 0 0 622 6.572

Op gronden en terreinen heeft een vermeerdering plaatsgevonden, als gevolg van de afrondende fase van 
de bouw van CP van Leersumschool. De vermindering van woonruimten wordt veroorzaakt door project 
Beukbergen. Op het onderdeel Bedrijfsgebouwen hebben de investeringen in onderwijshuisvesting en 
gymlokalen geleid tot een significante  vermeerdering van € 2,5 miljoen. Het overige komt voort uit project 
Centrale huisvesting. Ook Machines, apparaten en installaties laat een stijging zien. Dit wordt veroorzaakt 
door investeringen in Slot Zeist en parkeeraccommodaties. 
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2b  Materiële vaste activa (met maatschappelijk nut)
Deze materiële vaste activa hebben geen economisch nut, maar uitsluitend maatschappelijk nut. 
Belangrijkste voorbeeld zijn de investeringen in de openbare ruimte.

Materiele vaste activa (Maatschappelijk Nut) x  € 1.000

Boekwaarde Vermeerdingen Verminderingen afschrijving Boekwaarde

1/1/2015 2015 2015 2015 31/12/2015

Gronden en Terreinen (incl. erfpachtgrond) 1.012 151 0 47 1.117

Woonruimten 0 0 0 0 0

Bedrijfsgebouwen 0 37 0 37 0

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 874 -32 153 -54 742

Machines, apparaten en installaties 91 0 0 10 81

Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0

Totalen 1.977 156 153 39 1.940

Het project Driebergseweg/Heideweg is in 2015 afgerond en leidt tot een vermeerdering op Gronden 
en Terreinen. De de vermindering op het onderdeel Grond-, weg- en waterbouwkundige werken wordt 
grotendeels veroorzaakt door Railscherm Den Dolder.
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3 financiële vaste activa
Financiële vaste activa zijn in geld uitgedrukte vorderingen op derden of deelnemingen in andere 
organisaties. 

Financiële vaste activa x  € 1.000

Boekwaarde Vermeerdingen Verminderingen afschrijving Boekwaarde

1/1/2015 2015 2015 2015 31/12/2015

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

 -  Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten NV 480 0 0 0 480

 -  Certificaten van aandelen Dataland BV 3 0 0 0 3

 -  Aandelen Vitens NV 60 0 0 0 60

Overige langlopende leningen

  -  verstrekte hypotheek leningen 41.806 0 8.593 0 33.213

  -  verstrekte starters hypotheken 1.400 400 0 0 1.800

  -  verstrekte lening tbv Brandweer kazerne 6.486 0 0 0 6.486

  -  verstrekte lening WOM Kerckebosch 2.300 0 2.300 0 0

Uitgestelde betaling gronden WOM 1.835 0 1.835 0 0

Totalen 54.370 400 12.728 0 42.042

Het saldo van de verstrekte langlopende leningen is sterk afgenomen, zowel door de forse aflossing van € 
8,6 mln. op de hypothecaire leningen als door de aflossing van € 2,3 mln. door de WOM Kerckebosch bv van 
de daar verstrekte fixe-lening voor de herstructurering van Kerckebosch. 
De aflossingen op startershypotheken komen terug bij de uitvoerende instantie, t.w. het Stimulerings-fonds 
Volkshuisvesting nederlandse gemeenten (SVn) en worden van daaruit weer ingezet voor het verstrekken 
van nieuwe startershypotheken (revolverend karakter). De vermeerderingen zijn veroorzaakt door nieuw 
uitgezet geld bij de SVn ad. € 0,4 mln. 
Tenslotte is hier ook de langlopende vordering op grond van de levering van gronden (o.m. onder de 
voormalige Chr. Verrijzeniskerk) aan de WOM opgenomen. Deze vordering is in 2015 door de WOM voldaan.

De uitgezette gelden worden als volledig inbaar gewaardeerd.
De aflossing op de hypotheken loopt goed; er vonden in 2015 vrijwillig veel extra aflossingen plaats, op basis 
van woningverkoop en vooral tussentijds, doordat leningen elders tegen een lagere rente kunnen worden 
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overgesloten. Het aantal leningen met betalingsachterstand is zeer beperkt (geen achterstand van meer dan 
twee maanden ultimo 2015). Daarnaast heeft de gemeente altijd een hypothecaire zekerheid; bij een gering 
aantal leners is de restantschuld hoger dan de WOZ-waarde. Het resterende risico wordt meegenomen in de 
risicoparagraaf en het weerstandsvermogen van de gemeente.
Een startershypotheek betreft slechts een deel van het voor de woning geleende geld; de hoofdsom wordt 
geleend via het reguliere circuit van hypotheekverstrekkers. Rond de startershypotheken geldt bovendien de 
zekerheid van de Nederlands Hypotheek Garantie, aangevuld met de voorwaarden van de startershypotheek 
en de hypothecaire zekerheid. Hierdoor is het restrisico voor de gemeente marginaal.

p VLOTTENDE ACTIVA

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

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

Deze balanspost bestaat allereerst uit de investeringen per 31-12-2015 van de in uitvoering zijnde exploitaties 
Het Rond, Den Dolder, Huis ter Heide West en Beukbergen. Voor de verliesgevende exploitatie Beukbergen is 
per balansdatum een voorziening aanwezig. 
De gronden ‘nog niet in exploitatie’ zijn tegen marktwaarde (perceel Weeshuislaan) dan wel de historische 
verkrijgingsprijs gewaardeerd. 

Voorraden (bedragen x € 1.000)

31-12-2015 31-12-2014

a. Onderhandenwerk inzake grondexploitaties 2.367 -1.913 

b. -/- Voorziening Exploitatie tekorten -1.364 -1.299 

c Gronden nog niet in exploitatie 1.206 1.165 

Subtotaal 2.208 -2.047 

d. Overige voorraden 79 924 

Totaal voorraden 2.287 -1.123 
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Ad a. Onderhanden Werken inzake grondexploitaties 2015: (bedragen x € 1.000)

Balans per 1-1-2015 -1.913 

Bij:

verwerving

Exploitatiekosten 5.955

afsluiting grondexploitatie 1.800

rentekosten 47

Af: 7.802

Activering 221 

afsluiting grondexploitatie 3.302 

Rente baten 0

3.523 

Balans per 31-12-2015 2.367

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

De voorziening is in 2015 als volgt gemuteerd:

Gebied: Saldo 1/1 Mutaties Saldo 31/12

Beukbergen 1.299 65 1.364 

Totaal 1.299 65 1.364 

Ad c. Boekwaarde gronden nog niet in exploitatie:

Balans per 1-1-2015 1.165 

Bij:

verwervingskosten/activering 0 

rentekosten 41 

41 

Af: 1.206 

afboeking voorziening 0 

Balans per 31-12-2015 1.206 



Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Balans p pagina 188 van 236 

BALANS

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT

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

De post overige voorraden is als volgt samengesteld:

Werken in uitvoering -7 

Magazijnvoorraad technische gebruiksartikelen incl. BTW 82 

Overige 4 

Totaal 79 

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

Het Rond Kwadrant IV “RENES” 0 

Den Dolder 0 

Huis ter Heide West 1.673 

Herstructurering Beukbergen 694 

Balans per 31-12-2015 2.367 

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

Eind 2015 zijn de projecten Het Rond en Den Dolder afgesloten met in totaal een positief boekwaardesaldo 
van € 2,80 miljoen. Een deel van het vrijgevallen resultaat wordt ingezet voor kredieten ter dekking van 
resterende openbare werken in Den Dolder (€ 1,27 mln.) en Het Rond (€ 0,34 mln.).
Zoals gebruikelijk ontvangen de financiële commissies van de raad (geheime) rapportages waarin meer 
in detail de opbouw van het resultaat per exploitatie is weergegeven. Daarom wordt hier volstaan met 
een tabel met daarin per exploitatie de boekwaarde en het berekende resultaat. Voor de verliesgevende 
exploitatie is de (omvang van) de getroffen voorziening opgenomen.
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Verwachte resultaten en bijbehorende voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving
Boekwaarde 

31-12-2015
Resultaat Voordeel / Nadeel Voorziening Effect afsluiten grex

Het Rond 0 0 voordeel*** 0 1.001 

Den Dolder 0 0 voordeel**** 0 1.800 

Huis ter Heide west 1.673 0 voordeel* 0 

Beukbergen 694 -1.364 nadeel 1.364 

Totaal 2.367 -1.364 1.364 

* Het resultaat van Huis ter Heide west is € 0 doordat de bijdrage aan het programma Hart van de Heuvelrug is opgenomen als kostenpost in de  
grondexploitatie.

** Weeshuislaan niet opgenomen

*** De boekwaarde per 31-12-2015 is € 3,3 mln., een opbrengst 2016 van € 4,3 mln. is als transitorische post opgenomen. Daarmee is het positief boek-
waardesaldo voor Het Rond € 1,0 mln.

**** Het positieve boekwaardesaldo voor grondexploitatie Den Dolder is per 31-12-2015 is € 1,8 mln.  

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

Vorderingen (bedragen x € 1.000)

31-12-2015 31-12-2014

Publiekrechtelijke vorderingen 6.762 6.943 

Debiteuren Regionale Sociale Dienst 784 1.005 

Rekening Courant-verhoudingen 23.599 6.682 

Vorderingen derden 10.821 2.874 

Vorderingen belastingdebiteuren 3.826 1.784 

Overige vorderingen (incl. verstrekte kasgeldlening WOM) -29 105 

-/-  Voorziening dubieuze debiteuren -1.219 -1.249 

Totaal vorderingen ultimo van het jaar 44.542 18.144 

De vorderingen op publiekrechtelijke instellingen bestaan hoofdzakelijk uit vorderingen op het Rijk (Btw 
compensatiefonds). De vordering uit hoofde van de declaratie Btw-compensatiefonds over 2015 is € 0,8 
mln. lager dan over 2014. Dit vooral door het hogere investeringsniveau in 2014. Deze vorderingen zijn 
beoordeeld als 100% inbaar.



Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Balans p pagina 190 van 236 

BALANS

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT

De privaatrechtelijke vorderingen (vorderingen derden) zijn fors gestegen. Dit wordt vooral veroorzaakt door 
de vordering op de WOM Kerckebosch bv voor de (voorlopige) inbrengwaarde van de grond Kerckebosch. 
Deze vordering bedraagt € 8,2 mln.

De vorderingen op belastingdebiteuren zijn gestegen. Het hogere saldo is vooral veroorzaakt, doordat een 
groot deel van de aanslagen omgevingsvergunningen over 2015 als gevolg van administratieve problemen 
eerst eind 2015 kon worden opgelegd. Dat betekende dat per 31-12-2015 aan leges ca. € 1,7 mln. meer 
openstond dan gebruikelijk.
 
De debiteuren op basis van de Wet Werk en Bijstand (Wwb) zijn in 2013 opnieuw beoordeeld. Vanaf 2006 is 
de uitvoering van de Wwb overgedragen aan de RSD. Daarbij is destijds overeengekomen dat de gemeente 
eigenaar blijft van de bestaande vorderingen.
Gezien de leeftijd van de vorderingen en het type vorderingen (bijstand), is het percentage oninbaar 
verhoogd naar 100% en de voorziening daarop aangepast. Een 100% voorziening wil overigens niet zeggen 
dat er niets meer wordt gedaan aan verhaal en terugvordering.

Bij de rekening-courant verhoudingen wordt de belangrijkste post gevormd door de rekening-courant-
verhouding met het Agentschap van het Ministerie van Financiën in het kader van het schatkistbankieren. 
Het saldo is in 2015 opgelopen van € 6,7 mln. naar € 23,6 mln. Dit betreft tijdelijk overtollige middelen.
De forse toename van het saldo kent twee oorzaken, t.w. een (hogere dan verwachte) aflossing op de 
hypotheken en de WOM-lening, in combinatie met het achterblijven van de betalingen voor de jeugdzorg en 
de Wmo-begeleiding. In 2015 is voor daarvoor nog voornamelijk met voorschotten gewerkt en is nog maar 
beperkt op basis van facturen aan de zorgleveranciers betaald. Dit betekent dat er in de cashflow vooralsnog 
sprake is van een (tijdelijk) positief effect. De wekelijke inkomsten via het gemeentefonds waren in 2015 
hoger dan de werkelijk uitbetaalde voorschotten. Overigens betekent dit wel dat er in 2015 een forse post als 
nog te betalen aan de zorgleveranciers op de balans moest worden gezet.

Het schatkistbankieren is eind 2013 gestart. Overtollige liquide middelen worden in rekening-courant bij het 
Agentschap gestald. Dagelijks wordt gecontroleerd of het saldo van de eigen liquide middelen voldoende 
is voor de (verwachte) betalingen van die dag en of er reden is tot afstorting of opname van het bij het 
Agentschap gestalde geld.
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Het maximale bedrag aan liquide middelen dat de gemeente voor het reguliere betalingsverkeer zelf mag 
aanhouden is 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Zeist kwam dat over 2015 uit op € 1.069.000.
Per kwartaal moet de benutting van het drempelbedrag worden bijgehouden. Over 2015 is gemiddeld 
€ 606.000 als saldo aangehouden. In geen van de kwartalen is het drempelbedrag overschreden. Zie verder 
voor de benutting van het drempelbedrag per kwartaal de onderstaande tabel.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

  Verslagjaar 

(1) Drempelbedrag 1.069

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schat-
kist aangehouden middelen

593                    580                    630                    619 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 476                    488                    439                    450 

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

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar 

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar
                  

142.469 
   

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

                  
142.469 

   

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

                              -      

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

Drempelbedrag 1.069    

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

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

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

53.356               52.801               57.958               56.912 

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

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

593                    580                    630 
                   619
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De voorziening Dubieuze debiteuren ligt op een wat lager niveau dan eind 2013. Dit komt vooral door de 
terugloop bij de debiteuren Sociale zaken van vóór 2006. afname van het bedrag voor belastingdebiteuren. 
Daar staat een hoger bedrag in de voorziening tegenover voor de afwikkeling van m.n. belastingvorderingen 
over de jaren t/m 2014.

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

7 Overlopende activa
Dit betreft de vooruitbetaalde kosten en de nog te ontvangen (en niet gefactureerde) opbrengsten.

Overlopende activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2015 31-12-2014

Nog te ontvangen bedragen (+ overigen) 11.018 3.136

Vooruitbetaalde bedragen 957 1.946

Pre-grondexploitatie bedragen 0 0

Totaal overlopende activa 11.975 5.082

De totale overlopende activa is gestegen met  € 6,9 mln. ten opzichte van eind 2014. Deze post valt uiteen in 
twee onderdelen:

•	 Het saldo van ‘nog te ontvangen’ is € 7,9 mln. hoger dan eind 2014. Belangrijke nieuwe post is hier 
de bijdrage uit de regio voor de kosten Jeugdhulp (€ 2 mln.). Deze bijdrage is een gevolg van de 
solidariteitsafspraak die regionaal gemaakt is. De voorschotten Jeugdzorg ad € 0,5 mln. is ook een nieuwe 
balanspost die samenhangt met de decentralisatie van het Sociaal domein. Daarnaast is het saldo van 
de overige ‘nog te ontvangen’ posten samen € 5,3 hoger. Dit wordt vooral veroorzaakt door een aantal 
mutaties, waaronder de belangrijkste: Vangnetregeling bijstandsuitkeringen, opbrengst ’t Rond (€ 4,3 mln), 
subsidie Provincie fietsenstalling (€ 395.000) en BRU (€ 208.000).

•	 De vooruitbetaalde kosten zijn € 1,0 mln. lager dan eind 2014. Het is echter een momentopname. De 
hoogste faktuur is die van de erfpacht brandweerkazerne en een factuur voor ICT.
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Passiva

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

p VASTE PASSIVA

1 Eigen vermogen

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

31-12-2015 31-12-2014

Algemene reserves 58.553 61.025 

Bestemmingsreserves 73.742 57.689 

Totaal van de reserves 132.295 118.714 

Saldo van de rekening (bedragen x € 1.000)

31-12-2015 31-12-2014

Saldo van de rekening van baten en lasten 11.862 5.393 

Het saldo van de rekening van baten en lasten 11.862 5.393 

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

Overzicht van het verloop van de reserves
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vinden plaats zowel op basis van de begroting als op basis 
van de werkelijke realisatie. De mutaties op basis van de werkelijke cijfers staan in de tabellen onder 
de programma’s als ‘verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen en onttrekkingen aan reserves via 
programma 16’.
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Algemene reserves
Definitie:
Reserves waaraan de raad geen bepaalde bestemming heeft gegeven.

x  € 1.000 Boekwaarde Vermeerdingen Verminderingen Boekwaarde

1/1/2015 2015 2015 31/12/2015

Vrije reserve 2.662 5.393 8.055 0

Algemene Reserve/ Inkomensfunctie 43.838 677 0 44.514

Algemene Reserve/Weerstandsvermogen 14.525 1.604 2.091 14.038

Totaal Algemene Reserves 61.025 7.673 10.145 58.553

De aard/reden van iedere reserve en de daaruit volgende spelregels zijn door de raad vastgesteld bij het 
instellen van de reserve. Ze zijn terug te vinden in de nota reserves en voorzieningen.

De belangrijkste mutaties in de algemene reserves zijn:

Vrije reserve:

In deze reserve is rekeningsaldo 2014 gestort en zijn de bestemmingsvoorstellen, zoals besloten bij 
de Jaarrekening 2014, onttrokken. Er resteerde nog een vrij saldo uit 2013, deze middelen zijn bij de 
besluitvorming van de begroting 2015 toegevoegd aan het RIOZ (reserve integrale ontwikkeling Zeist).

Algemene reserve (inkomensfunctie):

De stortingen betreffen verplichtingen uit het verleden. Toen is bij tijdelijke tekorten een bedrag uit de 
algemene reserve onttrokken met de afspraak het op een later moment terug te storten. Dat is conform 
begroting gebeurd. Daarnaast is er bij de besluitvorming van de begroting 2015 besloten tot een egalisatie 
tussen de jaren 2015 en 2017. Dit zorgt in 2015 voor een storting en in 2017 tot een even grote onttrekking.

Reserve weerstandsvermogen:

Er is in deze reserve gestort op basis van besluitvorming bij de jaarrekening 2014 met betrekking tot het 
weerstandsvermogen benodigd voor het Slot en het niet halen van de gewenste ratio. Daarnaast is conform 
door de raad vastgesteld beleid ultimo 2015 het restant van de stelpost onvoorzien toegevoegd. 
Bij de besluitvorming van de begroting 2015 is besloten vanuit het weerstandsvermogen bij te dragen aan 
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het exploitatietekort bij het Slot. Bij de Berap 2015 zijn een aantal knelpunten geconstateerd, die als risico 
zijn benoemd in de risicoparagraaf. Nu deze risico’s zich werkelijk voordeden, is besloten deze knelpunten uit 
het weerstandsvermogen te onttrekken. Tenslotte zijn er nog onttrekkingen gedaan voor Odru op orde en 
voor een klein bedrag aan niet te verzekeren schades in Beukbergen, op basis van eerdere besluitvorming 
hierover.

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

x  € 1.000 Boekwaarde Vermeerdingen Verminderingen Boekwaarde

1/1/2015 2015 2015 31/12/2015

Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer 1.543 115 105 1.553

Reserve zelfregulerende projecten 1.605 0 865 741

Reserve egalisatie onderh. Kapitaalgoed. 982 1.305 588 1.700

Bestem.Reserve / Centrale Huisvesting 824 54 74 804

Reserve/ Dekking investeringen 16.420 1.067 1.537 15.950

Reserve dekk. Invest. deel II ann. 11.399 503 757 11.146

Reserve voormalige ISV projecten 477 0 88 389

Reserve Egalisatiesystematiek 2.725 4.418 2.725 4.418

Bestemmingsres/Maatschappelijk Nut 650 72 37 686

Bestemmingsres/RIOZ 5.763 6.817 1.450 11.130

Bestemmingsres/ Decentralisaties 2.551 9.116 0 11.666

Bestemmingsreserve / Bomenfonds 25 1.074 0 1.099

Reserve huisvestingsvoorz. onderwijs 9.732 5.673 6.380 9.025

Bestemmingsreserve Zorgeloos wonen 748 1 501 247

Reserve revolvingfund sociale woningbouw 1.626 370 491 1.506

Reserve vastgoedfonds 618 1.205 140 1.683

Totaal Bestemmingsreserves 57.689 31.789 15.736 73.742

Totaal Reserves 118.714 39.462 25.881 132.295

De aard/reden van iedere reserve en de daaruit volgende spelregels zijn door de raad vastgesteld bij het 
instellen van de reserve. Ze zijn terug te vinden in de nota reserves en voorzieningen.
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Onderstaand zijn de belangrijkste mutaties toegelicht (wanneer het saldo van de reserve met meer dan 
€ 100.000 is gestegen of gedaald).

Reserve zelfregulerende projecten:

Het voorbereidingskrediet voor het Stedelijk Kerngebied is afgesloten en afgerekend met deze reserve. 
De kosten zijn planvoorbereidingskosten, gemaakt tussen 2006 en 2013, voor het Masterplan Centrum van 
Zeist zijn € 864.859,00. Conform afspraak uit het coalitie-akkoord 2006-2010 is een structureel budget ter 
verbetering van het centrumgebied in Zeist toegevoegd aan deze reserve in 2010 en 2011. De structurele 
middelen voor centrumvisie zijn ook voor de jaren 2012 en 2013 toegevoegd aan deze reserve. Daar er geen 
andere mogelijkheden zijn om deze kosten te dekken wordt de claim van € 864.859 op de reserve dan ook 
geëffectueerd en wordt het zelfregulerende project Stedelijk Kerngebied afgesloten.

Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen:

In 2015 zijn werkzaamheden groot onderhoud, voor zover mogelijk, uitgesteld om ze in 2016 e.v. te kunnen 
koppelen aan werkzaamheden rondom verduurzaming van ons Vastgoed. De gelden worden gestort in de 
reserve onderhoud kapitaalgoederen..

Dekkingsreserve investeringen deel 1

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

Reserve dekking investeringen deel 2 / annuïtair

Deze reserve wordt ingezet voor de dekking van een deel van de rente- en afschrijvingslasten van de 
(centrale) huisvesting. Het is logisch dat hierbij het volume van de reserve daalt, doordat het nog af te 
schrijven bedrag (= resterende boekwaarde) op deze investeringen daalt.

Reserve egalisatiesystematiek

Deze reserve is gevormd om onder bepaalde voorwaarden middelen mee te kunnen nemen naar een 
volgend jaar. Dit gebeurt bij taken / producten met een tijdelijk karakter of bij taken / producten waarbij 
de kosten tussen de jaren nogal kunnen wisselen. In de nota Reserves en voorzieningen 2013 heeft de raad 
vastgesteld voor welke taken / producten dit geldt en welke verdere voorwaarden hierbij gelden. 



Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Balans p pagina 197 van 236 

BALANS

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT

De meegenomen gelden uit 2014 worden in het begin van 2015 uit de reserve onttrokken en aan de 
betreffende taak toegevoegd. Dit gebeurde begin dit jaar voor totaal € 2,7 mln. 
Aan het eind van het jaar is gekeken welke resterende budgetten conform de voorwaarden meegenomen 
mogen worden naar 2016. Er is daarom ultimo 2015 € 4,4 mln. gestort. De meegenomen middelen ultimo 
2015 betreffen:

Doorgeschoven middelen ultimo 2015 Bedragen x € 1.000

Niet aangewende middelen incidenteel beleid 1.534

Infrastructuur 1.235

Opleiding en loopbaanbegeleiding 214

Onderzoek rekenkamercommissie 36

Wijkgericht werken 75

Raadsuitgaven verkiezingen 25

Egalisatie ICT 290

Bodemsanering 556

Sanering milieuhinderlijke bedrijven 60

Kunst in de openbare ruimte 17

Onderhoud speeltuinen en speelplaatsen 376

Totaal 4.418

Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ):

Bij de besluitvorming van de begroting 2015 is besloten het beschikbare saldo van de vrije reserve en een 
deel van het revolving fund sociale woningbouw toe te voegen aan het RIOZ. Bij de jaarrekening 2014 is 
besloten het resterende saldo (na bijstelling op basis van een amendement) te storten in het RIOZ. Ook 
wordt aan het RIOZ een begrote toevoeging gedaan om de reserve op (prijs)peil te houden.
In 2015 zijn twee onttrekkingen gedaan: € 1 mln is overgeheveld naar het Bomenfonds en € 450.000 is 
ingezet voor het traject Werk voor Zeist, uitgevoerd door de RDWI. Bij de eindafrekening 2015 van de RDWI 
bleek dat deze investering zich heeft terug betaald in een lager bedrag aan uitkeringen. Conform het 
uitgangspunt van het revolving fund is dit voordeel terug gestort in het RIOZ. 
Het RIOZ kent op balansdatum 31/12/2015 een hoog saldo. Op basis van besluitvorming zijn in 2016, 2017 en 
2018 onttrekkingen begroot ter waarde van € 9.625.000.
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Reserve Decentralisaties:

Conform het amendement bij de jaarrekening 2014 is € 736.000 uit het saldo van de jaarrekening 2014 
aan deze reserve toegevoegd. Daarnaast is conform besluitvorming door de raad een afrekening gemaakt 
van de kosten in het sociaal domein, afgezet tegen de ontvangen middelen in de integratie-uitkering. Dit 
heeft geleid tot een storting van € 8,4 mln. In de paragraaf Decentralisaties en in programma 10 wordt 
gerapporteerd over de inhoudelijke en financiële aspecten van de decentralisaties.

Reserve Bomenfonds:

Conform besluitvorming bij de begroting 2015 is € 1 mln uit het RIOZ gehaald en gestort in deze reserve. Bij 
de jaarrekening 2014 is belsoten een deel van het jaarrekeningsaldo dat een relatie had met groenbeheer 
in de reserve te storten. Ook de (meer)opbrengst herplantplicht is aan de reserve toegevoegd, conform de 
spelregels van deze reserve.

Reserve Onderwijshuisvesting:

De jaarlijkse toevoeging aan de reserve vanuit de algemene middelen is dit jaar op basis van de meicirculaire 
Gemeentefonds verhoogd, vanwege een stijgend aantal leerlingen. De jaarlijkse storting kent een 
oplopende reeks, zoals afgesproken bij het raadsbesluit SFI Onderwijshuisvesting. 
De werkelijk kosten voor onderwijshuisvesting zijn aan de reserve onttrokken. De gemaakte kosten in 2015 
zijn lager dan begroot, vooral als gevolg van het niet hoeven saneren van het Gammaterrein / Geiserlaan (zie 
verder de toelichting bij de programma 6). 
In 2015 zijn de kosten van onderwijshuisvesting hoger dan de stortingen en daalt de reserve. Uit de recent 
gemaakte opstelling voor het IHP (integraal huisvestings plan) 2016 blijkt dat over 10 jaar de stortingen en 
onttrekkingen elkaar in evenwicht gaan houden en er dan nog voldoende middelen in de reserve resteren.

Reserve Zorgeloos wonen:

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

De stortingen in deze reserve worden gevormd door 50% van de verkoopopbrengst van gemeentelijke 
woningen (de overige 50% wordt gestort in het Vastgoedfonds), en een vaste jaarlijkse storting van € 36.000 
ten laste van de algemen middelen. 
Bij de begroting 2015 is besloten € 491.000 te onttrekken uit deze reserve en over te hevelen naar het RIOZ.

Reserve Vastgoedfonds:

De stortingen in deze reserve worden gevormd door verkoop van gemeentelijk eigendom (uitgezonderd 
verkoopopbrengst waar de raad via besluitvorming een andere bestemming aan heeft gegeven).
De onttrekkingen worden gevormd door diverse bijdragen voor De Clomp, conform besluitvorming. 
Daarnaast worden de (meer)kosten die gemaakt worden voor de afhandeling van grondverkopen en van 
bepaalde bedrijfsverplaatsingen aan de reserve onttrokken.

2 Voorzieningen
Voorzieningen worden getroffen voor:
a.  verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijker wijs is in te 

schatten,
b.  op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen 

waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten,
c.  kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn 

oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening 
strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren,

d.  bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld 
in art 35 lid 1b BBV,

e.  van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de 
voorschotbedragen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheden met een specifiek 
bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.
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Voorzieningen x  € 1.000

Boekwaarde Vermeerd. Vermind. Boekwaarde

1/1/2015 2015 2015 31/12/2015

Voorziening risico’s 0 220 0 220

sub. Risico voorzieningen 0 220 0 220

Voorziening pensioenen vm. wethouders 6.698 1.025 291 7.432

Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel 997 374 491 880

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders 265 0 131 134

Voorziening spaarpremies (hypotheken) 52 5 0 56

Voorziening vervanging riolering 1.392 1.141 161 2.371

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing 1.541 81 574 1.048

Voorziening egalisatie rioolrecht 801 154 340 615

Voorziening onderhoud woningen 451 121 147 425

sub. totaal overige voorzieningen 12.196 2.900 2.135 12.960

Totaal Voorzieningen 12.196 3.120 2.135 13.180

De aard/reden van iedere reserve en de daaruit volgende spelregels zijn door de raad vastgesteld bij het 
instellen van de reserve. Ze zijn terug te vinden in de nota reserves en voorzieningen.

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

Voorziening pensioenen (voormalig) wethouders:

In 2015 is een grote aanvullende storting gedaan in deze voorziening. Dit heeft een wettelijke grondslag. 
Voor de berekeningen van de pensioenrechten van de (gewezen) wethouders wordt voor het bepalen 
van de noodzakelijke stand van de voorziening een rekenrente gehanteerd, die gebaseerd is op de rente 
die gebruikelijk is bij waardeoverdrachten. Dit vanwege het verwachte wetsontwerp dat toekomstig 
opgebouwde APPA-rechten op afzienbare termijn moeten worden overgedragen aan een (pensioen)
fonds. Voor dergelijke overdrachten is per 2016 een rekenrente van 1,6% vastgesteld. Vorig jaar werd voor 
deze berekeningen gewerkt met een rekenrente van 2,8%. Voor de ingegane pensioenen van voormalige 
wethouders wordt een rekenrente gehanteerd van 1,75%. Deze rente was vorig jaar 2,0%. Deze rechten 
zullen niet meer worden overgedragen aan een fonds. De gemeente blijft voor deze pensioenen dus de 
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pensioenuitvoerder. Voor de rente is daarom aangesloten bij de marktrente. Met name de verlaging van de 
rekenrente voor de nog niet ingegane pensioenen heeft een fors effect, in die zin dat door de lagere rente 
minder vermogen wordt opgebouwd en er nu dus een aanvullende storting in de voorziening nodig is.

Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel:

De omvang van deze voorziening wordt berekend met behulp van een gedetailleerde inschatting van de te 
verwachten wachtgeldverplichtingen van de gemeente. Rond wachtgeld is de gemeente eigen risicodrager. 
De kosten voor personeel met wachtgeld worden uit deze voorziening betaald.

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders

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

Voorziening risico’s:

Op basis van het genomen opheffingsbesluit van het recreatieschap wordt er een bijdrage geclaimd bij de 
deelnemende gemeenten om de opheffing mogelijk te maken. Voor Zeist bedraagt de omvang van deze 
claim minimaal € 220.000. Voor dit onontkoombare deel wordt een voorziening gevormd.

Voorziening vervanging riolering

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

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

Conform begroting is er € 431.000 aan de voorziening onttrokken om via lagere tarieven in 2015 terug te 
laten vloeien naar de burger. Daarnaast liet de afrekening van de kosten en opbrengsten van het riool een 
tekort zien van € 62.000 (hierbij wordt dezelfde berekeningswijze gevolgd als bij de berekening van het 
kostendekkende tarief). Dit tekort is onttrokken uit de voorziening.
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Voorziening egalisatie rioolheffing

Conform begroting is er € 340.000 aan de voorziening onttrokken om via lagere tarieven in 2015 terug te 
laten vloeien naar de burger. Daarnaast liet de afrekening van de kosten en opbrengsten van het riool een 
overschot zien van € 154.000 (hierbij wordt dezelfde berekeningswijze gevolgd als bij de berekening van het 
kostendekkende tarief). Dit overschot is gestort in de voorziening.

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

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

Langlopende schulden (bedragen x € 1.000)

31-12-2015 31-12-2014

OG langlopende geldleningen (banken)  43.621  47.947 

OG langlopende geldleningen (overige)  7  11 

Waarborgsommen  132  130 

Totaal langlopende schulden ( looptijd > 1 jaar ) 43.760 48.087 

In de balans zijn de aflossingen op de leningen voor het komende jaar (nu voor 2016) overgeheveld van de 
langlopende naar de kortlopende schulden.
Door deze overheveling ontstaat een verschil tussen de balanswaarde per 31/12/2015 van € 43.629.000 
(= stand – aflossingen 2016) en het saldo van de onderhandse leningen per 31/12/2015 van 
€ 47.957.000 (= stand incl. aflossingen 2016).

In 2015 zijn geen leningen volledig afgelost en is er geen nieuwe lening opgenomen. Ultimo 2015 heeft de 
gemeente 8 leningen, de meeste relatief kort lopend en voor een relatief beperkt bedrag. Er zijn 4 leningen 
die een looptijd hebben langer dan 2020; hun saldo in de jaarrekening per 31/12/2015 is € 43,8 mln.
De gemiddelde rentekosten over 2015 komen uit op 3,0% over de nog uitstaande waarde van de leningen.
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In de paragraaf Financiering is toegelicht dat de gemeente in 2015 binnen de normen voor de financiering is 
gebleven.

p VLOTTENDE PASSIVA

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

4 Vlottende schulden
De vlottende schulden nemen toe met € 6,1 mln. De toename wordt veroorzaakt door de nieuwe taken 
Jeugdhulp en WMO. Op de balansdatum moest een groot deel van de zorgaanbieders de geleverde zorg 
over 2015 nog factureren. Onder de vlottende schulden is ook de reeds ontvangen bijdrage opgenomen 
voor het project OV-Driebergen-Zeist. Zodra deze investering tot uitvoering komt, wordt deze bijdrage in 
mindering gebracht op de gemaakte kosten binnen de investering.

De aflossingen op de opgenomen geldleningen die plaats zullen vinden in 2016, zijn opgenomen onder de 
kortlopende schulden. Dit is gelijk aan voorgaande jaren. Eveneens is het gebruikelijk om achteraf betaalde 
rente, berekend over het verslagjaar, op te nemen als ‘nog te betalen’.

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

31-12-2015 31-12-2014

Vooruitontvangen geoormerkte middelen 1.337 1.682 

Nog aan te wenden ontvangen afkoopsommen grafonderhoud 1.622 1.559 

Nog te besteden ontvangen bijdragen sociale woningbouw 593 593 

Vooruit gefactureerde inkomsten en overige 254 263 

Totaal overlopende passiva 3.805 4.097 

Ten opzichte van eind vorig jaar is er sprake van een afname met € 345.000 van de ‘vooruit ontvangen 
geoormerkte middelen’. Er zijn wat grotere posten afgehandeld en een paar kleinere weer nieuw 
bijgekomen. De afgehandelde posten zijn besteed en worden als opbrengst in de exploitatie verantwoord 
op het moment dat de uitgaven plaatsvinden. Vinden die uitgaven niet plaats, dan zal een terugbetaling 
moeten plaatsvinden. Van een groot aantal posten is al zekerheid dat de ontvangen gelden in de komende 
jaren als opbrengst kunnen worden verantwoord.

6 Gebeurtenis na balansdatum
Per 1 januari 2016 is de gemeente Zeist samen met de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en 
Wijk bij Duurstede eigenaar van de BIGA groep BV. Zeist heeft 45,83% van de aandelen van Biga. Dit betekent 
dat ze voor dit percentage stemrecht heeft en risicodrager is. 

p NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

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

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

31-12-2015 31-12-2014

Gewaarborgde geldleningen 326.618 320.486 

In tabelvorm is de verdeling als volgt:

totaal aantal totaal bedrag 
aanvankelijk

 totaal bedrag 
ultimo 2015

risico voor gemeente

Gegarandeerde geldleningen 75 357.372 326.618 

waarvan voor:

- sportverenigingen 9 1.530 735 zie toelichting

- sociale woningbouw 64 349.387 323.317 zie toelichting

- zorginstellingen 2 6.455 2.566 volledig

Bij de sportverenigingen lopen de leningen via het waarborgfonds SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) 
lopen, waardoor de het risico voor de gemeente beperkt is tot 50% van het leningbedrag. Dit fonds toetst 
ook jaarlijks de financiële positie.
Voor de sociale woningbouw zijn alle leningen gegarandeerd via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW). Dat betekent dat er uiteindelijk slechts een beperkt uitwinningsrisico is voor de gemeente. Op een 
aantal leningen wordt afgelost, daarnaast zijn er 44 aflossingsvrije leningen.
Bij de zorginstellingen is het uitwinningsrisico geheel voor de gemeente. Op alle leningen wordt jaarlijks 
afgelost.
Ten behoeve van de gemeentegaranties particuliere woningen is géén bedrag opgenomen. Hiervoor is een 
afkoopsom betaald aan het ‘Nationaal Garantiefonds’.

Er zijn geen aanwijzingen om de garantieverplichtingen anders te waarderen dan voorgaande jaren. De 
waarborgfondsen bieden voor het merendeel van de leningen een belangrijke eerste borgstelling. Daarnaast 
is er sprake van een goed aflossingsregime en vindt monitoring via de rapportages van de waarborgfondsen 
plaats. Voor het verlenen van nieuwe garanties is een aangepast beleid geformuleerd. Dat houdt in dat 
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de automatische achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor de 
Zeister woningbouwverenigingen is afgesproken om over te gaan op een werkwijze waarbij jaarlijks een 
achtervangovereenkomst per woningbouwvereniging wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. Zie 
hierover desgewenst ook de paragraaf Financiering.

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen (per 31-12-2015) (bedragen x € 1.000)

Onderwerp

Assurantien  1.415 

Huur theater  1.038 

organisatie Theater  655 

contracten beheer openbare ruimte (onderhoud etc.)  1.310 

contracten groen (onderhoud)  869 

ICT  2.526 

Stationsgebied Driebergen-Zeist  2.400 

Project Beukbergen  5.100 

Leerlingenvervoer  317 

Wmo hulpmiddelen  650 

Schoonmaakonderhoud en andere faciliteiten  605 

Energie  987 

WMO/AWBZ incl.vervoer (*)  - 

Jeugdzorg (*)  6.961 

Uitvoering parkeertaken  1.813 

Telefonie  960 

Totaal  27.605 

(*) In 2014 waren er voor 2015 op basis van overgangsrecht contracten gesloten met zorgpartijen, die een 
budgetgarantie inhielden. In 2015 zijn dergelijke contracten voor 2016 niet meer afgesloten. Er zijn wel 
raamcontracten, maar als er niet wordt afgenomen, wordt er niets betaald, dus is de formele omvang van 
de aangegane verplichting nihil. Uitzondering hierop zijn de contracten voor SAVE en zorg cluster 1 binnen 
jeugdhulp. Daarin heeft de gemeente Zeist zich verplicht tot inkoop en betalingen van een bepaalde 
omvang.
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In de tabel zijn de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan 
de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. De vermelde bedragen zijn een optelling van de 
jaarbedragen gedurende de nog resterende looptijd van het contract.

Ten opzichte van de positie van ultimo 2014 is het totaal van de verplichtingen gedaald met € 10,5 
mln.. De belangrijkste daling komt door de daling in de harde verplichtingen (budgetgarantie) richting 
zorgleveranciers met € 11,5 mln.: zie ook de toelichting direct onder de tabel. Bij ICT lopen steeds meer zaken 
via abonnementen / contracten en steeds minder via een (eenmalige) investering of aankoop. Bij het beheer 
openbare ruimte is sprake van financieel omvangrijke en soms meerjarige uitvoeringscontracten. Afhankelijk 
of er voor bepaalde taken contracten recent zijn afgesloten of juist aan het aflopen zijn, kan het bedrag aan 
aangegane verplichtingen ultimo jaar wisselen. Tenslotte is er een nieuw contract voor energie afgesloten. 
De werkelijke kosten kunnen nog fluctueren, op basis van werkelijk gebruik. De aangegane verplichting is 
hier berekend op basis van ervaringscijfers rond het energiegebruik.

Verdere niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen:
Uit het participatiebudget 2015 is € 154.755 overgebleven voor integratie. Volgens de zgn. 
‘meeneemregeling’ wordt dit bedrag door de RDWI overgeheveld naar 2016; het staat bij de RDWI op de 
balans onder de overlopende passiva. In 2016 zal dit geld besteed worden aan integratie, zo niet moet het 
(via de gemeente) terug worden betaald aan het Rijk.
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De omvang van het ‘onderhanden werk’ is een belangrijke indicator voor de druk op de capaciteit van de 
organisatie. Onder onderhanden werk verstaan we in dit verband de werkzaamheden voor het komende 
jaar die voortvloeien uit de van 2015 naar 2016 overgehevelde budgetten; de van het Rijk vooruit ontvangen 
gelden (= geoormerkte middelen); de naar 2016 doorlopende investeringen; en de voor 2016 opgenomen 
nieuwe investeringen.
Het totaal van het onderhanden werk geeft ook zicht op de vraag of in het afgelopen jaar geen beslag werd 
gelegd op middelen die achteraf bezien, nog niet nodig waren.

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

Onderhanden werk 2013 2014 2015

Bedragen in € mln (Incl.project Het Rond)

Reserve niet aangewende midd. 1,8 0,6 1,5

Geoormerkte middelen 2,2 1,7 1,3

Nog niet afgeronde investeringen 13,8 7,7 9,7

Nieuwe investeringen jaar t+1 1,1 5,9 0,6

Totaal 18,9 15,9 13,1

Het totale saldo van het onderhanden werk is per ultimo 2015 ten opzicht van 2014 met € 2,8 mln. 
afgenomen.
Het onderhanden werk dat via het onderdeel niet aangewende middelen uit de reserve egalisatie-
systematiek wordt meegenomen, bedraagt € 1,5 mln. 

6  Onderhanden werk
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De stand van de nog niet afgeronde investeringen is ten opzichte van 2014 licht gestegen. De oorzaak 
daarvan ligt vooral bij de relatief grote kredieten voor de Brede school Kerkebosch en de riolering 
Beukbergen. 
Daar tegenover staat een daling van de nieuwe investeringen. Deze daling wordt vooral veroorzaakt doordat 
in de (primitieve) begroting 2016 minder nieuwe investeringen zijn opgenomen dan vorig jaar.



Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Investeringen p pagina 210 van 236 

INVESTERINGEN

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN WERK

VASTSTELLINGSBESLUIT

In de volgende tabellen zijn de kredieten per programma opgenomen. Daarbij is per krediet (of groep 
kredieten) aangegeven wat de hoogte van de raming is, wat er op de investering is besteed in de jaren vóór 
2015, wat er is besteed in 2015, wat er totaal is besteed en wat dus het saldo is op het krediet.

De tabel is verdeeld in twee delen, in de eerste tabel zijn de nog niet afgeronde projecten opgenomen. Deze 
projecten lopen dus door in 2016. De belangrijkste kredieten zijn van een korte toelichting voorzien.

In de tweede tabel zijn de in 2015 afgeronde projecten opgenomen. De projecten met een negatieve 
eindstand, dat wil zeggen dat meer is besteed dan het krediet toestond, zijn van een toelichting voorzien.

Overzicht investeringen met een vervolg in 2016 (Investeringsbedragen x €1.000)

Gepland jaar 
investing

Totaal krediet 
t/m 2015

Geboekt  
t/m 2014

Boekingen  
2015

Boekingen  
Totaal

Saldo  
eind 2015

Brandweerpost Den Dolder (C-II 2008) 2008 U 502 0 11 11 491

Cameratoez.2e dorpst.(B1/01)(C-II 2008) 2008 U 61 14 0 14 47

VRU Kantine Meubilair Brandweer 2014 U 25 0 0 0 25

Programma 1 Openbare orde en Veiligheid 588 14 11 25 563

Voet-en Fietstunnel/DDolder (BWN500201) 2008 I 0 -31 0 -31 31

Voet-en Fietstunnel/DDolder (BWN500201) 2008 U 1.000 572 -72 500 500

BOR OV overstappunt (CII-2007) 2007 I -291 6 0 6 -297

BOR OV overstappunt (CII-2007) 2007 U 311 112 0 112 199

Verv. Parkeerapp.Remise (B2008066) 2011 U 290 66 82 149 141

Verv.Parkeerapparatuur (C-II 2008) 2012 U 521 272 130 402 119

Parkeerinst. gar.De Slof (C-II 2008) 2012 U 94 0 0 0 94

Verv. Uitbreid. handterminals (B2008066) 2010 U 15 0 3 3 12

Parkeervz. (uitrusting en verbindingen) 2015 U 56 0 0 0 56

7 Investeringen
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Overzicht investeringen met een vervolg in 2016 (Investeringsbedragen x €1.000)

Gepland jaar 
investing

Totaal krediet 
t/m 2015

Geboekt  
t/m 2014

Boekingen  
2015

Boekingen  
Totaal

Saldo  
eind 2015

Driebergsew.Koeburgw.Odijkerw.C-II 2008 2008 I -490 0 0 0 -490

Driebergsew.Koeburgw.Odijkerw.C-II 2008 2008 U 1.030 1.430 152 1.582 -552

Park./Upgr.overdekte parkeerterr(B700126 2007 U 992 950 36 986 6

BOR/2e fase station Driebergen-Zeist 2007 I -1.558 -1.583 0 -1.583 25

BOR/2e fase station Driebergen-Zeist 2007 U 2.158 2.182 0 2.182 -24

BOR investeringsruimte (B2008061) - U 460 382 36 418 42

Programma 4 Verkeer en vervoer 4.588 4.358 367 4.726 -138

BSBO Stuifheuvel perm.uitbr 2010 U 694 623 0 623 71

BSO Zonnehuizen Noordweg 8 nwb gymlokaal 2011 U 776 75 -39 36 740

BSO CP v Leersum vervangende nieuwbouw 2012 U 3.145 3.478 -484 2.994 151

MFA Kerckebosch nwb gymlokalen 2013 U 1.627 1.178 311 1.489 138

MFA Kerckebosch 1e inrichting gymlokalen 2013 U 98 0 93 93 5

BVO SVS uitbr. Gymzaal (2e) 2014 U 789 700 0 700 89

Brede school Kerckebosch 2015 U 3.947 0 202 202 3.745

Vb krediet nieuwb Pirapoleon Austerlitz 2015 U 100 0 30 30 70

Programma 6 Onderwijs 11.176 6.054 113 6.167 5.009

Riolering Beukbergen 2012 U 3.713 388 0 388 3.325

Infiltratieriolering/Heideweg 2015 U 89 0 0 0 89

Leiber diesel IIID 2014 U 33 0 0 0 33

Verv. Leiber LE 2015 U 40 0 0 0 40

Railscherm D. Dolder Fase II (B ../2001) 2011 I -79 -183 -153 -336 257

Railscherm D. Dolder Fase II (B ../2001) 2011 U 79 151 -3 148 -69

Programma 11 Milieu 3.875 356 -156 200 3.675

(ZRP) Austerlitz /Onderzoek Woningb. 2007 I -36 0 0 0 -36

(ZRP) Austerlitz /Onderzoek Woningb. 2007 U 81 106 16 122 -41

(ZRP) Voorber.kstn /Huis ter Heide Zuid 2009 I -40 0 0 0 -40

(ZRP) Voorber.kstn /Huis ter Heide Zuid 2009 U 53 25 2 27 26

Plankosten Kerckebosch 2007 I -575 -363 -324 -687 112

Plankosten Kerckebosch 2007 U 575 167 197 364 211

Vooronderzoek project De Clomp 2006 I -1.479 -1.178 0 -1.179 -300
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Overzicht investeringen met een vervolg in 2016 (Investeringsbedragen x €1.000)

Gepland jaar 
investing

Totaal krediet 
t/m 2015

Geboekt  
t/m 2014

Boekingen  
2015

Boekingen  
Totaal

Saldo  
eind 2015

Vooronderzoek project De Clomp 2006 U 1.479 1.162 2 1.164 315

Grondwaarde MFA De Koppeling 2012 U 369 360 0 360 9

Opstalwaarde MFA De Koppeling 2012 U 2.921 2.892 0 2.892 29

Koop en doorlevering de Clomp 2012 I -1.205 0 0 0 -1.205

Koop en doorlevering de Clomp 2012 U 1.205 606 39 645 560

Afrondende werkzaamheden Oud-Zandbergen 2013 I -240 -221 0 -221 -19

Afrondende werkzaamheden Oud-Zandbergen 2013 U 557 187 7 194 363

Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling 3.665 3.743 -61 3.681 -16

Verv. auto toez.&handh.RO (C-II 2008) 2011 U 11 0 0 0 11

Verv. ATD 43-BR-LL (A225) (C-II 2008) 2012 U 17 0 24 24 -7

Verv.afval&reiniging 19-bx-jr(C-II 2008 2013 U 37 0 0 0 37

Ter vervanging auto 33-BT-HG 2012 U 21 0 0 0 21

Verv. Auto A-199 33-BT-HG (BW2008066) 2012 U 28 0 0 0 28

Verv. vrachta. A223 BN-VH-20(C-II 2008) 2013 U 87 0 0 0 87

Verv. Vrachta. A224 BN-VH-91(C-II 2008) 2013 U 87 0 0 0 87

Ter vervanging auto 64-BZ-TH 2014 U 27 0 9 9 18

Verv. Auto A212 31-DB-XR (BW2008066) 2013 U 17 0 0 0 17

Verv. Auto A213 51-VJ-KR (BW2008066) 2013 U 27 0 0 0 27

Nazorg centrale huisvesting 2012 U 500 0 220 220 280

Hefbrug 7 ton/Staat C-II 2006 2007 U 19 0 0 0 19

Hefbrug autowerkplaats 2015 U 31 0 0 0 31

Programma 15 College en middelen 909 0 253 253 656

Totaal 24.801 14.525 527 15.052 9.749

Vooruitontvangen bijdragen

OV-project Driebergen-Zeist (B2010064) 2002 I -2.900 -2.900 0 -2.900 0

OV-project Driebergen-Zeist (B2010064) 2002 U 2.900 259 -85 174 2.726

Totaal incl. vooruitontvangen bijdragen 24.801 11.884 442 12.326 12.475
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p TOELICHTINGEN INVESTERINGEN MET EEN VERVOLG IN 2016

Programma 1 Openbare orde en veiligheid
Brandweerpost Den Dolder

Het krediet is nog niet besteed, omdat nog niet duidelijk is of de VRU de brandweerkazerne al of niet (in 
deze vorm) wil behouden. Dit is afhankelijk van de brede discussie omtrent de repressieve huisvesting van 
de VRU. Het krediet dient voor het aanpassen van de kazerne, zodra het besluit genomen is om de kazerne te 
behouden. 

Cameratoezicht 2e Dorpstraat

Dit project wordt meegenomen in het vervolgonderzoek cameratoezicht. 

VRU kantine meubilair brandweer

De besteding van dit krediet is afhankelijk van de uitkomst van de brede discussie omtrent de repressieve 
huisvesting van de VRU.

Programma 4 Verkeer en vervoer
Voet- en Fietstunnel Den Dolder

De verwachte start van de bouw is in (of eind) 2016. De gemeente heeft met Prorail een bijdrage van € 
500.000 afgesproken die uit dit krediet moet komen. Het moment van betalen is naar verwachting de 
tweede helft van 2016.

BOR-kredieten OV-overstappunt

De verwachting was dat de financiële afwikkeling van dit krediet in 2015 zou plaatsvinden. De BRU is 
opgeheven en de werkzaamheden worden voortgezet vanuit de Provincie. Door deze overgang naar de 
provincie heeft de afwikkeling van een aantal projecten vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat de 
afwikkeling nu in 2016 zal plaatsvinden.

BOR Investeringsruimte

Enkele projecten die gebruik maken van dit krediet zijn in 2015 nog niet afgerond. Hierdoor is het niet 
mogelijk om dit krediet af te sluiten en wordt de definitieve afwikkeling doorgeschoven naar 2016.
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Driebergseweg, Koeburgweg, Odijkerweg

Hiervoor is een melding opgenomen in de Bestuursrapportage (zie melding 29). Daar is een tekort van 
€ 140.000 gemeld. Voor het krediet moet nog een financiele afwikkeling plaatsvinden, in combinatie met het 
krediet voor de Infiltratieriolering Heideweg. 

Vervanging Parkeerapparatuur Remise / Vervanging Parkeerapparatuur / Parkeerinstallatie garage De Slof / 

Parkeren upgrade overdekte parkeerterreinen / Vervanging/uitbreiding handterminals

Deze kredieten maken onderdeel uit van het project Actualisatie Parkeren. In 2016 zal deze parkeeropgave 
worden afgerond en zal een groot aantal parkeerkredieten worden afgesloten. In verband met enkele 
lopende projecten kunnen deze kredieten nu nog niet afgesloten worden.

Programma 6 Onderwijs
BSBO Stuifheuvel permanente uitbreiding

Dit project wordt in het 1e halfjaar van 2016 afgerond. 

BSO Zonnehuizen Noordweg 8, nieuwbouw gymlokaal

In afwachting van de afwikkeling van het faillissement. 

BSO CP v Leersum vervangende nieuwbouw

Project wordt begin 2016 afgerond. De kosten worden op basis van de financiële afwikkeling nog 
gecorrigeerd. Er resteert dan naar verwachting geen overschrijding meer.

MFA Kerckebosch (Binnenbos) nieuwbouw gymlokalen en 1e inrichting

De nieuwbouw is medio 2015 opgeleverd. De financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden.

BVO SVS uitbreiding 2e Gymzaal

Uitvoering loopt, nog geen financiële afwikkeling. 

Programma 11 Milieu
Riolering Beukbergen

De riolering is een onderdeel van het project Beukbergen, de uitgaven voor riolering zijn doorgeschoven 
naar  eind 2016.
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Leiber diesel IIID

Doorschuiven naar 2016, in afwachting van de ontwikkelingen rondom de begraafplaats en nadere invulling 
(efficiënte) inzet materieel.

Railscherm Den Dolder Fase II

Dit project is afhankelijk van het proces voor de fiets/voettunnel Den Dolder (zie hierboven). 

Programma 12 Ruimtelijke ordening
Austerlitz onderzoek woningbouw (zelfregulerend project)

Ten behoeve van de uitvoering van het dorpsplan Austerlitz worden kosten gemaakt ter voorbereiding 
op de bouw van woningen en een school. De totale kosten worden meegenomen bij het opstellen van 
de grondexploitatie Austerlitz. Deze grondexploitatie wordt in 2016 opgesteld. De claim op de reserve 
Zelfregulerende projecten bedraagt € 81.000. Afhankelijk van de uitkomst van de grondexploitatie wordt dit 
bedrag onttrokken aan de reserve.

Voorbereidingskosten Huis ter Heide Zuid (zelfregulerend project)

In de voorbereidingskosten voor Huis ter Heide Zuid zit o.a. de herontwikkeling van het zgn. 
Landmarkperceel. In 2015 zijn hier nog geen plannen voor gemaakt. De verwachting is dat in 2016 dit wordt 
opgepakt. 

Plankosten Kerckebosch

Voor het project Kerckebosch is in 2015 een grondopbrengst van € 8.225.000 boekhoudkundig gerealiseerd. 
Hieruit zijn eerst de gemeentelijke plankosten gedekt. Het restant van de vergoeding voor de grond ad 
€ 7.950.000 is ten gunste van het product 12.3 Stedelijke vernieuwing gekomen, waardoor dit bedrag 
onderdeel uitmaakt van het jaarrekeningresultaat.

Vooronderzoek project De Clomp

In 2015 heeft de gemeente met Rialto Zeist BV principeovereenstemming bereikt over de revitalisatie van 
winkelcentrum de Clomp. Deze overeenstemming had betrekking op de grondprijs, subsidies, facelift 
Kerkelijk Centrum, woningbouw, verwerving private winkels, doorleverovereenkomsten in ’t Hollebloc en 
de verplaatsing van de zittende winkeliers. Het onderhandelingsresultaat is uitgewerkt en vastgelegd in een 
realisatieovereenkomst (ROK). Verwachting is dat deze in 2016 wordt ondertekend.
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Grondwaarde en opstalwaarde MFA De Koppeling

De financiële afwikkeling vindt naar verwachting in 2016 plaats.

Koop en doorlevering de Clomp

De (door-)leveringen zijn afhankelijk van alle ontwikkelingen bij project De Clomp. 

Afrondende werkzaamheden Oud-Zandbergen

De afronding wordt verwacht na aanleg laatste arm van Ovonde bij autoboulevard en betaling van de 
overige resterende kosten. In 2016 wordt de aanbesteding gedaan voor de aanleg van een afrit bij Oud-
Zandbergen. 

Programma 15 College en middelen
Nazorg Centrale huisvesting

Het krediet voor de nazorgfase wordt voor 2016 nog opengehouden in verband met de afwikkeling van de 
bouwkundige kosten en van de kosten van meubilair.

Vervanging auto ATD 43-BR-LL

In 2015 is gestart met een onderzoek naar de verduurzaming van het wagenpark, waarbij gekeken wordt 
naar een overstap op duurzamere wagen en direct ook wordt gekeken naar een efficiencyslag om  het 
wagenpark te verkleinen. In 2016 volgt een voorstel om kredieten samen te voegen, daarin wordt de 
overschrijding van dit krediet meegenomen.

Vervanging auto toezicht & handhaving RO / Vervanging auto afval & reiniging 19-BX-JR /

Ter vervanging auto 33-BT-HG / Vervanging auto A-199, 33-BT-HG / Vervanging vrachtauto. A223,  BN-VH-20 / 

Vervanging vrachtauto A224, BN-VH-91 / Ter vervanging auto 64-BZ-TH / Vervanging  auto A212, 31-DB-XR / 

Vervanging auto A213, 51-VJ-KR

Deze vervangingen worden in 2016 meegenomen in het voorstel voor een omslag naar verduurzaming van 
het wagenpark en in combinatie met efficiencyslag om het wagenpark te verkleinen.

Hefbrug 7 ton/Staat C-II 2006

Deze vervanging is afhankelijk van de toekomst van de Gemeentewerf. Het krediet wordt daarom 
doorgeschoven naar 2017. 
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p VOORUITONTVANGEN

OV-project Driebergen-Zeist
Het resterende bedrag voor het stationsgebied is op de balans opgenomen onder de vooruitontvangen 
gelden. De huidige inschatting is dat dit bedrag in de tweede helft van 2016 moet worden doorbetaald. 

Overzicht investeringen die per eind 2015 zijn afgesloten (Investeringsbedragen x € 1.000)

jaar investering Totaal krediet 
 t/m 2015

Geboekt  
t/m 2014

Boekingen  
2015

Boekingen  
Totaal

Saldo  
eind 2015

OSO Meerklank Geiserlaan nieuwbouw 2010 U 214 0 0 0 214

BSO CP v Leersum grond 2012 U 485 0 485 485 0

OBS Op Dreef Brede School (aanp. 9 gr.) 2014 U 967 100 867 967 0

CBS De Sluis algehele aanpassing 2014 U 854 315 539 854 0

BV Montessori Herman Jordan gymzaal 2015 U 701 0 701 701 0

BVO Montesorri Herman Jordan gym 1e inr 2015 U 51 0 51 51 0

Vb krediet uitbreiding CLZ 2015 U 200 0 200 200 0

Programma 6 Onderwijs 3.472 415 2.843 3.258 214

Overname (keuken)inventaris Slot Zeist 2015 U 246 0 246 246 0

Programma 7 Cultuur 246 0 246 246 0

Sporthal De Koppeling (CII) 2011 I 0 -4 0 -4 4

Sporthal De Koppeling (CII) 2011 U 1.822 1.806 1 1.804 18

Programma 8 Sport en Recreatie 1.822 1.802 1 1.800 22

Uitbr. begraafpl/2005 B/400143 VJnota 2006 I 0 -4 0 -4 4

Uitbr. begraafpl/2005 B/400143 VJnota 2006 U 4 4 0 4 0

Alg. Begraafpl/ Uitbr. groen (500205) 2006 U 5 5 0 5 0

Programma 11 Milieu 9 5 0 5 4

(ZRP) Het Stedelijk Kerngebied 2007 I -926 -88 -865 -953 27

(ZRP) Het Stedelijk Kerngebied 2007 U 926 975 0 975 -49

Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling 0 887 -865 22 -22

Aanschaf woonwagen-1 (BBpl 44 verv.) - I 0 0 -27 -27 27

Woonw. / Ch.inr.KRB 06.18 BBpl 65(600221 - I 0 0 -15 -15 15

Programma 13 Wonen 0 0 -42 -42 42

Totaal 5.549 3.109 2.183 5.289 260
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p TOELICHTINGEN INVESTERINGEN DIE IN 2015 ZIJN AFGEROND

Programma 6 Onderwijs
OSO Meerklank Geiserlaan nieuwbouw

Inmiddels is duidelijk dat deze nieuwbouw niet doorgaat. De gemaakte kosten worden gecorrigeerd naar de 
exploitatie en het krediet wordt afgesloten en afgeraamd. De vrijval van de kapitaallasten komt ten gunste 
van de reserve onderwijshuisvesting.

Programma 8 Sport en recreatie
Sporthal De Koppeling

Het gebouw is volledig afgerond en opgeleverd. Enkele kosten waren bij nader onderzoek niet nodig.

Programma 11 Milieu
Uitbreiding begraafplaats

Dit krediet is bij bgw. 2015.058 afgevoerd. In raadsbrief 15uit03939 inzake Voortgang proces Gemeentelijke 
Begraafplaats was al aangegeven dat van de voorgenomen uitbreiding kon worden afgezien.

Programma 12 Ruimtelijke ordening
Stedelijk Kerngebied (zelfregulerend project)

Het Centrumplan komt tot uitvoering, maar  niet in de vorm van een grondexploitatie. Daarom worden de 
voorbereidingskosten afgerekend met de reserve Zelfregulerende projecten en wordt het krediet voor de 
voorbereidingskosten hiermee afgesloten. 

Programma 13 Wonen
Woonwagen

Een tweetal woonwagens aan het Beukbergenplein is verkocht; de verkoopopbrengst is geboekt in 2015.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist verklaren dat vorenstaande jaarrekening inclusief 
het jaarverslag als bedoeld in art. 197 lid 2 Gemeentewet op 5-7-2016  is overlegd aan de raad en tegelijk 
algemeen verkrijgbaar is gesteld.

      Zeist,

      Burgemeester en wethouders voornoemd,

        , burgemeester

        , secretaris

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zeist in de openbare vergadering van

        , voorzitter

        , griffier

8 Vaststellingsbesluit



In onderstaande tabel wordt een aantal kerngegevens benoemd. Deze gegevens geven een beeld van de 
omvang van het gemeentelijk takenpakket. Een aantal van deze gegevens wisselt regelmatig (bijvoorbeeld 
inwoneraantal).
Deze bijlage is bedoeld als ordegrootte; voor exacte statistische gegevens is deze bijlage niet bedoeld.

Kerngegevens Jaarstukken 2015 (peildatum 31/12/2015)

Sociale structuur

Aantal inwoners

Jonger dan 20 jaar 14.657

Van 20 tot en met 64 jaar 34.658

Van 65 jaar of ouder 12.326

      waarvan 75 – 85 jaar 3.946

Totaal aantal inwoners 61.641

Aantal personen dat een periodieke uitkering ontvangt

WWB *) 1.139

IOAW *) 44

IOAZ *) 2

Totaal aantal personen met een periodieke uitkering 1.185

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente Zeist in hectare 4.851

Waarvan bebouwing 291

Waarvan binnenwater 14

Aantal Woningen

Woonruimten **) 27.867

Bijlage 1
Kerngegevens
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Bron: 
Specificatie overzicht Algemene uitkering Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 24 november 2015. Op 
basis van deze gegevens wordt de omvang van het Gemeentefonds voor 2015 berekend.

*) Het gaat hier om de periodieke uitkeringen:
 WWB: Wet Werk en Bijstand
 IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
 IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

**) Onder de BAG (BasisAdministratieGebouwen) is de definitie van woningen/woonruimten gewijzigd. 
Verschillende soorten bewoning worden niet meer meegeteld (penitentiaire instellingen) of maar voor 
één woongebouw meegeteld, waar het vroeger als vele wooneenheden werd geteld (zorginstellingen, 
studentenwoningen). Hierdoor is dit kerngetal in 2015 zeer sterk gedaald, wat dus niet door sloop/
nieuwbouw wordt veroorzaakt. Als gevolg hiervan is ook de uitkering uit het Gemeentefonds gedaald, 
omdat Zeist relatief veel van dergelijke wooneenheden op haar grondgebied heeft.
 In 2015 heeft overleg plaatsgevonden met het ministerie van BZK over de (ongewenste) financiële 
effecten voor gemeenten met veel studentenwoning, zorginstellingen etc. op hun grondgebied. In de 
komende jaren leidt dit trapsgewijs tot toevoeging van aanvullende sleutels. Daarmee wordt een deel 
van de nadelige effecten gecompenseerd. Tot nu toe is er geen oplossing gevonden die leidt tot volledige 
compensatie.
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Onderstaand is een lijst opgenomen van begrippen die gehanteerd zijn in deze jaarstukken. Omdat 
sommige begrippen vrij specifiek zijn voor de gemeente en voor het financiële vakgebied, en daardoor niet 
bij iedereen bekend, worden ze kort toegelicht. De begrippen zijn in alfabetische volgorde opgenomen.

p ACTIEF/ACTIVA

Een actief is een uit investeringen voortgekomen goed, waarover de gemeente de beschikkingsmacht 
heeft en dat de potentie heeft tot een bijdrage tot het genereren van middelen. Alle activa dienen normaal 
gesproken om goederen te produceren of diensten te verrichten ten behoeve van burgers c.q. de publieke 
taak. Voorbeelden van activa zijn: wegen, vergunningensysteem, (brandweer)auto’s. Een actief wordt op de 
balans van de gemeente opgenomen. Het actief wordt over een periode afgeschreven, daarmee komen de 
kosten van de investering geleidelijk in de exploitatielasten van de gemeente terecht.

p ACTIVA MET EEN ECONOMISCH NUT

Die activa die kunnen bijdragen aan het genereren van middelen van de gemeente en/of die verhandelbaar 
zijn. Deze activa moeten op de balans worden gezet (= geactiveerd), eventueel gevormde reserves mogen 
niet in mindering worden gebracht en ze worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs.

p ACTIVA IN DE OPENBARE RUIMTE MET EEN MAATSCHAPPELIJK NUT

Deze activa kunnen niet verhandeld worden of middelen genereren. Het gaat uitsluitend om activa in de 
openbare ruimte. Deze activa mogen op de balans worden gezet (= geactiveerd), eventueel gevormde 
reserves mogen direct in mindering worden gebracht. De activering gebeurt alleen om de kosten voor de 
gemeente in de tijd te spreiden.

Bijlage 2
Begrippenlijst
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p AFVALSTOFFENHEFFING

Belasting die van de bewoners wordt geheven voor de dekking van de kosten van het ophalen en verwerken 
van afval.

p ALGEMENE MIDDELEN

Gelden die de gemeenten vrij kan besteden met inachtneming van wet- en regelgeving. De algemene 
middelen worden voornamelijk gevormd door de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de 
belastingen.

p ALGEMENE RESERVE

Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere bestemming is gegeven. De algemene reserve is 
(meestal voor een te bepalen deel) onderdeel van de weerstandscapaciteit.

p ALGEMENE UITKERING

Rijksuitkering aan de gemeenten uit het Gemeentefonds, verdeeld via verdeelmaatstaven.

p APPARAATSKOSTEN

Kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten functioneren.

p AUTORISEREN

Het (door het vaststellen van de begroting) door de raad machtigen van het college tot het doen van 
uitgaven en het aangaan van verplichtingen.

p BALANS

Een overzicht van de bezittingen (activa) en het vreemde en eigen vermogen (passiva) van de gemeente 
op een bepaald moment. De balans is onderdeel van de jaarrekening. De balans geeft aan waarin is 
geïnvesteerd (bezittingen = activa) en hoe deze investeringen zijn gefinancierd (vermogen en schulden = 
passiva). 

p BATEN

Inkomsten die aan een periode zijn toegerekend. De baten in een begrotingsjaar zijn inkomsten die op dat 
jaar betrekking hebben, omdat de uitvoering van een taak die tot opbrengsten leidt in het begrotingsjaar 
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zal plaatsvinden, of omdat het voordeel in het begrotingsjaar zal plaatsvinden. De definitie van baten omvat 
zowel opbrengsten als andere voordelen.

p BATEN- EN LASTENSTELSEL

Een begrotingssysteem dat inhoudt dat alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het 
begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben (dat wil zeggen: het jaar waarin de prestatie is geleverd).

p BATEN, INCIDENTELE

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan.

p BATEN, STRUCTURELE

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor meer jaren, in ieder geval meer dan drie jaar, vast 
liggen.

p BBV (BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING)

Dit zijn voorschriften voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag van 
de gemeente. Hieruit volgen (als een logische consequentie) richtlijnen voor de bedrijfsvoering en de 
administratie van de gemeente, zodat aan de voorschriften voor begroting en rekening kan worden voldaan.

p BEDRIJFSVOERING

De activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Vaak deelt men ze in naar: personeel, 
informatie, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en facilitaire diensten.

p BEGROTING

Een door de raad vastgesteld document dat aangeeft welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, welke 
activiteiten ter realisatie daarvan moeten worden ondernomen, hoeveel middelen met de realisatie daarvan 
zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn.

p BEGROTINGSEVENWICHT

Geraamde baten en lasten in de begroting zijn gelijk; het begrotingssaldo (gerealiseerd resultaat na 
bestemming van reserves) is nul.
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p BEGROTINGSSALDO

Het verschil tussen de baten en de lasten in de begroting.

p BEGROTINGSWIJZIGING

Besluit van de raad tot wijziging van de begroting per programma.

p BEGROTINGSWIJZIGING, TECHNISCHE

Wijziging van de begroting op administratieve gronden zonder politieke impact.

p BEHOEDZAAMHEIDRESERVE

Een gedeelte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, dat vooralsnog niet tot uitkering komt, als 
buffer voor een (onverwachte) onderuitputting op de rijksuitgaven.

p BELASTING

Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven aan de overheid waar tegenover geen 
rechtstreekse individuele prestatie van de overheid staat.

p BELASTINGCAPACITEIT

Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren.

p BELASTINGCAPACITEIT, ONBENUTTE

Het verschil tussen het maximum aan belastingen dat geheven kan worden en de feitelijke (begrote) 
belastingopbrengst.

p BELASTINGVERORDENING

Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten.

p BESTAAND BELEID

Beleid waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden.
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p BESTEMMINGSRESERVE

Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen, is een onderdeel van het eigen vermogen. 
Zolang de raad de bestemming kan veranderen is er sprake van een vrij aanwendbare (bestemmings)
reserve. Een deel van de bestemmingsreserves is niet vrij aanwendbaar. Dit is het geval als sprake is van 
‘dekkingsreserves’ of andere reeds bestaande verplichtingen. 

p BESTUURLIJK BELANG

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een zetel heeft in het bestuur van een derde 
rechtspersoon of als ze een stemrecht heeft.

p BOEKWAARDE

De waarde waartegen activa en ook wel passiva op de balans zijn opgenomen.

p BOUWGRONDEXPLOITATIE

De activiteit waarbij ruwe onbebouwde gronden dan wel voor stad- en dorpsvernieuwing bestemde 
gronden onder aanwending van arbeid, materialen en kapitaalgoederen worden omgevormd tot een 
gevarieerde hoeveelheid aan derden te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven bouwterreinen.

p BTW-COMPENSATIEFONDS

Rijksfonds waar de gemeenten de door hen betaalde btw over de gemeentelijke taken kunnen 
terugvorderen.

p CIRCULAIRE (GEMEENTEFONDS)

Berichtgeving van het Rijk met de effecten van de Miljoenennota op de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds of Provinciefonds. Verschijnt in maart, mei en september en indien nodig ook in december.

p COFINANCIERING

Overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven afspraken maken over de gezamenlijke 
financiering van een investering.

p COLLEGEPROGRAMMA

Uitvoeringsplan van het college voor het beleid gedurende de zittingsperiode.
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p DEKKING

Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven op welke wijze nieuwe lasten door baten worden 
afgedekt.

p DEKKINGSMIDDELEN

Middelen die worden aangewend om de lasten in de begroting op te vangen.

p DELEGATIE

Overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van bepaalde taken door een 
hogere geplaatste functionaris of instantie aan een lager geplaatste functionaris of instantie.

p DOELMATIGHEID

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. Doelmatigheid 
wordt ook wel efficiëntie genoemd.

p DOELTREFFENDHEID

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. 
Een ander woord voor doeltreffendheid is effectiviteit.

p DOELUITKERING

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en 
voorgeschreven doel. Een andere benaming is specifieke uitkering.

p DUALISME / DUALISTISCH STELSEL

Het dualisme / dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de posities en bevoegdheden van de raad en het 
college ontvlecht zijn. De raad richt zich primair op de kaderstellende en controlerende functie, het college 
op de uitvoerende functie (het besturen van de gemeente). De wethouders zijn geen lid meer van de raad.
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p DUURZAAM FINANCIEEL EVENWICHT

Er is sprake van duurzaam financieel evenwicht als – met in achtneming van het risicoprofiel van de 
gemeente – aannemelijk is dat in beginsel binnen de termijn van de meerjarenraming een situatie van 
materieel evenwicht ontstaat voor zowel het bestaande als het nieuwe beleid (cf. art 22 BBV) die zich daarna, 
blijkend een volgende meerjarenraming, bestendigt.

p EIGEN VERMOGEN

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerd resultaat (resultaat na bestemming) volgend 
uit de jaarrekening. Het jaarresultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen, 
tot het moment dat de raad het heeft bestemd.

p EXPLOITATIE

De bedrijfseconomische baten en lasten van alle gemeentelijke taken die tot uitdrukking komen in de 
begroting, de meerjarenraming en de jaarrekening.

p FINANCIEEL BELANG

Een gemeente heeft een financieel belang indien de middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan 
in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij 
verhaald kunnen worden op de gemeente.

p FINANCIEEL BELEID

Het financiële beleid omvat de uitgangspunten voor de financiële functie. In de eerste plaats zijn dat de 
algemene uitgangspunten en doelen voor de uitoefening, organisatie en werking van de financiële functie 
en de daarbij behorende informatievoorziening. Ten tweede gaat het specifiek om uitgangspunten die de 
budgettaire ruimte beïnvloeden. Artikel 212 van de Gemeentewet noemt in dat verband drie onderwerpen: 
richtlijnen voor de financieringsfunctie, de regels voor waardering en afschrijving van activa en de 
grondslagen voor de berekening van de tarieven, heffingen en prijzen die de gemeenten heffen.

p FINANCIEEL TOEZICHT / PROVINCIAAL TOEZICHT

Toezicht door de provincie op het structureel in evenwicht zijn van de begroting en de jaarrekening van de 
gemeente, zowel inhoudelijk als procedureel.
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p FINANCIERING

De wijze waarop (geld-)middelen worden ingezet om activa aan te schaffen. Financiering kan met eigen 
financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) geschieden dan wel met externe financieringsmiddelen 
(opgenomen geldleningen).

p FINANCIERINGSPARAGRAAF

Een belangrijk instrument voor het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en 
controleren, van de financieringsfunctie. Hij dient in te gaan op de eisen die de Wet fido stelt. Er moet uit 
blijken dat de uitvoering van de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat het beheer 
prudent is en dat aan kasgeldlimiet en renterisiconorm wordt voldaan.

p GEMEENTEFONDS

Het Gemeentefonds is een begrotingsfonds met het karakter van algemene middelen dat wordt beheerd 
door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën. Bij wet 
wordt ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het Rijk ten behoeve van het 
Gemeentefonds afgezonderd. De jaarlijkse ontwikkeling van het Gemeentefonds is momenteel gekoppeld 
aan de jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven (samen de trap op, samen de trap af).

p HEFFINGEN

Belastingen en retributies.

p INDEXEREN

Aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering als gevolg van inflatie.

p INTEGRALE AFWEGING

Dit betekent dat de besluitvorming het totale beleid / alle baten en lasten betreft, niet alleen een specifiek 
voorstel.

p INVESTERING

Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt.
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p KASGELDLIMIET

Een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van het openbare lichaam bij 
aanvang van het jaar.

p KWIJTSCHELDING

Opheffen van de invordering van bijvoorbeeld een gemeentelijke belasting, omdat de belastingplichtige 
voldoet aan de kwijtscheldingsregels die de raad vastgesteld heeft.

p LASTEN

Lasten zijn uitgaven welke aan een periode zijn toegerekend. De lasten in een begrotingsjaar zijn de 
uitgaven die op het begrotingsjaar drukken, omdat de uitvoering van een taak die zal leiden tot kosten in het 
begrotingsjaar plaatsvindt of omdat het verlies in het begrotingsjaar plaats zal vinden.

p MEERJARENRAMING

Een meerjarenraming is een begrotingsraming voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. 
Deze wordt bij de jaarbegroting aan de raad aangeboden en behandeld en is ook een hulpmiddel voor het 
begrotingstoezicht. De meerjarenraming bestaat uit zowel bestaand als nieuw beleid.

p ONTTREKKINGEN

Beschikken over de reserves ten gunste van de exploitatie / het resultaat.

p ONVOORZIEN / DE 3 O’S

De post ‘onvoorzien’ is een verplicht te ramen bedrag op de begroting voor het opvangen van 
onontkoombare en onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet worden 
voorzien. De criteria worden wel de drie O’s genoemd: onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar. De 
begrotingspost ‘onvoorzien’ is een post waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen worden gedaan. 
Op basis van besluitvorming worden middelen overgeheveld vanuit de post ‘onvoorzien’ naar het budget 
waarop de onvoorziene uitgaven inhoudelijk betrekking heeft.
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p OVERHEAD

Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de producten van de organisatie, 
zoals lasten management, ICT, P&O, facilitaire zaken, kosten van de accountant, fiscalist en advocaat, 
leasekosten, energiekosten, verzekeringen.

p PARAGRAFEN

Door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven onderdelen van de beleidsbegroting 
waarin onderwerpen (zie hierna) van belang voor het inzicht in de financiële positie worden behandeld. 
De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. 
Via deze paragrafen dient de raad ook hier nadrukkelijk zelf de beleidsuitgangspunten vast te stellen. 
De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Er zijn zeven verplichte paragrafen. In de 
paragrafen kunnen bedragen worden genoemd maar ze worden niet apart geautoriseerd. Het gaat in 
de paragrafen om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn: financieel, politiek of 
anderszins. De verplichte paragrafen zijn (in alfabetische volgorde):
•	 Paragraaf bedrijfsvoering
•	 Paragraaf financiering
•	 Paragraaf grondbeleid
•	 Paragraaf lokale heffingen
•	 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
•	 Paragraaf verbonden partijen
•	 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

p PASSIVA

Vermogensbestanddelen: eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (voorzieningen en schulden).

p PLANNING- EN CONTROLCYCLUS

Voorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting, de tussentijdse rapportages en de verantwoording 
erover in jaarverslag en jaarrekening.
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p PRODUCT

De eenheid waar programma’s in zijn onderverdeeld. Producten worden bepaald door het college 
(uitvoeringsinformatie). Onder het niveau van producten kunnen nog één of meerdere niveaus liggen, 
afhankelijk van de organisatie en grootte van de gemeente (uitvoeringskader ambtelijk apparaat).

p PROGRAMMA

Een samenhangend geheel van activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde 
maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld zijn.

p RECHTMATIGHEID

Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, waaronder ook begrepen zijn de gemeentelijke 
verordeningen, raads- en collegebesluiten.

p REKENKAMERCOMMISSIE

Onafhankelijk orgaan dat ten behoeve van de raad gevraagd en ongevraagd onderzoek doet naar de 
doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde 
bestuur. Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de jaarrekening is een taak van de accountant.

p RENTEOMSLAG

Een berekeningsmethodiek waarbij de totale netto rentekosten van zowel de vreemde als de eigen 
financieringsmiddelen worden omgeslagen over de totale investeringen.

p RENTERISICONORM

Het gestelde kader om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen, dat het renterisico 
uit hoofde van renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. De 
renterisiconorm wordt berekend door een vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met de totale vaste 
schuld bij aanvang van het begrotingsjaar en de daarop volgende drie jaar.

p RESERVES

Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door bestemming van overschotten of planmatig zijn 
bestemd.
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p RESERVE, EGALISATIE-

Reserve waarmee ongewenste schommelingen (in tarieven of lasten) kunnen worden opgevangen, bij 
bijvoorbeeld rioolheffingen.

p RESULTAAT

Saldo van baten en lasten in de begroting of de jaarrekening.

p RESULTAAT GEREALISEERD (VROEGER: RESULTAAT NA BESTEMMEN), OOK WEL ‘FINANCIEEL RESULTAAT’ 

Het saldo van baten en lasten plus de toevoegingen aan de reserves minus de onttrekkingen aan de 
reserves.

p RIOOLHEFFINGEN

Heffing die van de gebruikers wordt geheven ter dekking van de kosten van het rioolbeheer.

p RISICO’S

Kans op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang.

p RISICOBEHEER

Systematisch in kaart brengen van de risico’s en het treffen van maatregelen om de (financiële) gevolgen te 
minimaliseren en/of op te kunnen vangen.

p  SALDO VAN BATEN EN LASTEN (VROEGER: RESULTAAT VOOR BESTEMMEN), OOK WEL 

‘EXPLOITATIERESULTAAT’ 

Saldo van baten en lasten van de programma’s, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bij de 
begroting. Bij de jaarrekening hetzelfde, maar dan zonder onvoorzien.

p SPECIFIEKE UITKERINGEN

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) bestemd voor een vooraf bepaald en 
voorgeschreven doel. Een andere benaming is doeluitkering.
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p STELPOSTEN

Begrotingsposten waarbij voldoende informatie aanwezig is om hun omvang te bepalen, maar die nog niet 
functioneel zijn geraamd. Op basis van nog te verzamelen informatie wordt bepaald aan welke (functionele) 
budgetten het geraamde budget zal worden toegevoegd.

p TOEZICHT

Het uitoefenen van toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet 
aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar 
aanleiding daarvan interveniëren.

p TREASURY / TREASURYFUNCTIE

Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en 
risico’s. De treasuryfunctie binnen de gemeente omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en 
beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de 
financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

p VASTE SCHULD

Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar.

p VENNOOTSCHAPSBELASTING

Per 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen, van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en 
waterschappen, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). De wet beoogt belastingheffing 
over de winsten die door belastingplichtige lichamen worden behaald.

p VERBONDEN PARTIJEN

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel 
belang heeft. Voor het hebben van een financieel belang is het niet per se nodig dat de gemeente een 
bedrag ter beschikking stelt aan de verbonden partij. Zij heeft ook een financieel belang indien financiële 
problemen bij de verbonden partij op de gemeente kunnen worden verhaald.

p VERORDENINGEN

Algemene regels, vastgesteld door de raad.

Jaarrekening 2015 gemeente Zeist p Begrippenlijst p pagina 234 van 236 

RESULTAAT

INLEIDING

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2015
gemeente Zeist

PROGRAMMA’S

PARAGRAFEN

OVERZICHT BATEN & LASTEN

BALANS

ONDERHANDEN WERK

INVESTERINGEN

VASTSTELLINGSBESLUIT



p VERORDENING ARTIKEL 212

Deze gemeentelijke verordening bevat de uitgangspunten voor het financiële beleid en regels voor het 
financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

p VERORDENING ARTIKEL 213

Gemeentelijke verordening waarin de gemeente de controle op het financiële beheer en de financiële 
organisatie door de accountant regelt.

p VERORDENING ARTIKEL 213 A

Gemeentelijke verordening waarin de gemeente de controle betreffende het periodieke onderzoek door het 
college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur regelt.

p VERPLICHTINGEN

Door opdrachtverstrekking ontstaat voor de gemeente de verplichting tot betaling op enig moment.

p VOORJAARSNOTA

Tussentijds financieel overzicht van de lopende begroting dat gebruikt wordt als uitgangspunt voor de 
komende begroting en de raming van de drie daarop volgende jaren.

p VOORZIENINGEN

Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) die gevormd worden wegens a) verplichtingen 
en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; b) risico’s 
waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; c) fluctuaties in kosten 
(gelijkmatige verdeling van kosten) op te vangen; d) nog niet bestede middelen die specifiek besteed 
moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere overheidslichamen.

p WEERSTANDSCAPACITEIT

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om 
niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de 
uitvoering van bestaande taken.
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p WEERSTANDSVERMOGEN

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen / de mogelijkheid om niet structurele 
financiële risico’s op te kunnen vangen en zo de taken van de gemeente te kunnen voortzetten. Het 
weerstandsvermogen (de mogelijkheid om risico’s op te vangen) bestaat uit de relatie tussen de 
weerstandscapaciteit (de geldmiddelen) en de risico’s waar geen specifieke maatregelen voor zijn getroffen 
Een hogere weerstandscapaciteit en/of vermindering van de risico’s zorgen beiden voor een verbetering van 
het weerstandsvermogen van de gemeente.

p WET FIDO

Afkorting voor ‘Wet financiering decentrale overheden’. De Wet fido regelt de voorwaarden waaronder een 
gemeente geld kan lenen en mag uitlenen.
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