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Inleiding en leeswijzer

Dit is de Begroting voor 2016 Deel 1.

In hoofdstuk 1 wordt een samenvatting gegeven: ‘2016 in perspectief’.

p Paragrafen coalitieakkoord
In hoofdstuk 2 zijn vijf paragrafen opgenomen, conform  de hoofdthema’s van het 
coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen kansen pakken!’ van VVD, D66, Seyst.nu en het 
CDA. Het betreft:
1.  Veilig zijn en veilig voelen
2.  De nieuwe zorg
3. Burgerkracht in Zeist
4. Duurzaamheid
5. Financiële positie
Het opnemen van deze paragrafen is een van de uitkomsten van het ingezette 
verbetertraject Planning & Control. De paragrafen zullen de gehele coalitieperiode 
een plek hebben in begroting en jaarrekening. Ze zullen de genoemde onderwerpen 
behandelen voor de gehele coalitieperiode en niet alleen betrekking hebben op het 
betreffende jaar van de begroting of jaarrekening.

p Programma’s
In hoofdstuk 3 worden de programma’s behandeld. Per programma worden de 
vragen ‘Wat willen we bereiken?’, ‘Wat gaan we daarvoor doen?’, en ‘Wat gaat dit 
kosten?’ beantwoord.
De programmaindeling in deze begroting is gewijzigd ten opzichte van voorgaande 
begrotingen. Ook dit betreft een uitkomst van het ingezette verbetertraject Planning 
& Control. Het gaat met name om een aantal samenvoegingen van programma’s. 
De voorliggende programmaindeling volgt de IV3 (verantwoording aan derden). 
Deze indeling zal ook de basis vormen voor de productindeling die per begroting 
2017 landelijk voorgeschreven zal worden. In afwachting van deze voorgeschreven 
productindeling is de productindeling in deze begroting ongemoeid gelaten.
In een aantal programma’s vindt u een verwijzing naar waarstaatjegemeente.nl. 
Deze website bevat steeds meer gegevens waarmee we duidelijkheid kunnen 
geven over waar onze gemeente staat. Op waarstaatjegemeente.nl kunt u de cijfers 
over Zeist vergelijken met andere gemeenten. Als u dat wenst kunt u de gegevens 
bijvoorbeeld gebruiken om meer inzicht te krijgen, tot standpunten te komen of als 
voorbereiding op een debat. Ook voor het invullen van de controlerende taak kan 
waarstaatjegemeente.nl van pas komen. Wij zullen via de website in toenemende 
mate informatie ontsluiten om verantwoording af te leggen aan de raad en de 
samenleving.
In de programmateksten is getracht daar waar mogelijk aan te geven of taken wettelijk 
zijn of een gegeven uit meerjarig vastgesteld beleid. Dit onderscheid is niet zwart/wit, 
en soms ook lastig te maken. Met deze begroting is een eerste stap gezet, en we zullen 
dit punt verder proberen te ontwikkelen. Ook zal in het kader van ‘verbetering P&C’ 
gekeken worden naar verdere digitalisering.
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Hoofdstuk 4 betreft de budgetautorisatie en hoofdstuk 5 het vaststellingsbesluit.

Verdere specificaties, van onder andere financiële gegevens, zijn opgenomen in Deel 
2. Beide delen vormen samen de Begroting 2016.

De cijfers in deze begroting zijn gebaseerd op al vastgesteld beleid. In paragraaf 
3.11 (Financiering en algemene dekkingsmiddelen) worden de uitgangspunten 
financieel beleid kort toegelicht. Voor deze begroting is gewerkt met een actuele 
urendoorbelasting. De urendoorbelasting wordt iedere 4 jaar geactualiseerd. Het 
effect van deze actuele urendoorbelasting is een verschuiving van lasten tussen 
programma’s door gewijzigde taken en inzichten binnen het werkveld van de 
gemeente.

In het raadsvoorstel Begroting 2016 worden enkele voorstellen met financiële 
consequenties aan de raad voorgelegd. Na instemming door de raad worden deze 
effecten via een begrotingswijziging in de cijfers verwerkt.

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

Link terug naar de inhoudsopgave
inhoud

Verwijzing naar ander programma
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Hoofdstuk 1
2016 in 
perspectief
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2016 in perspectief

p Burgerkracht in Zeist
De wereld verandert continu en Zeist verandert mee. De afgelopen decennia hebben 
de dorpen in onze gemeente zich ontwikkeld van redelijk homogene, geordende 
en stabiele samenlevingen naar samenlevingen met enorme variëteit, dynamiek 
en diversiteit. Het aantal inwoners is gestaag gegroeid en de veelkleurigheid is 
toegenomen. Logisch gevolg hiervan is dat mensen in toenemende mate andere 
wensen, verwachtingen en noden hebben. In z’n algemeenheid kunnen we zeggen 
dat mensen mondiger zijn geworden, minder overheidsbemoeienis willen en betere 
en aantoonbare prestaties verwachten van de gemeente. Thema’s als de doe-
democratie, ruimte voor maatschappelijk initiatief en sociale innovatie roepen vragen 
op over de houdbaarheid van de representatieve democratie en de betekenis die we 
toekennen aan burgerschap. Samen met onze inwoners zoeken we naar antwoorden 
en mogelijkheden om onze lokale democratie te vernieuwen en te versterken. (Beleids)
keuzes die voorliggen, maken we ook het komende jaar in gesprek met onze inwoners. 

p De nieuwe zorg
Sinds 2015 voeren wij veel taken op het gebied van zorg en participatie uit die 
voorheen door het rijk en de provincie werden gedaan. De toegenomen diversiteit 
in de samenleving, de wil om het beter te doen en de rijksbezuinigingen hebben 
een belangrijke rol gespeeld bij de manier waarop we vorm hebben gegeven aan 
deze nieuwe taken. We hebben ingezet op meer preventie, meer maatwerk en we 
hebben meer verantwoordelijkheid gelaten bij mensen zelf. De kwaliteit van de zorg 
die mensen krijgen, hebben we verbeterd binnen de mogelijkheden die we hiervoor 
hebben. De veranderingen in de zorg zijn zeker nog niet voorbij. In 2016 zetten we 
volop in op vernieuwing en verbetering van de zorg en participatie (transformatie). 

p Financiële positie
Zeist heeft een gezonde financiële huishouding, die rust brengt in de begroting en 
bij het maken van keuzes. Vanuit deze stabiele positie wordt geacteerd om ambities 
in te vullen en eventuele tegenvallers op te vangen. Hoewel de grote recessie voorbij 
is, blijft er sprake van economische onzekerheid. Duidelijk is dat de gemeentelijke 
financiën onder druk blijven staan, wat ook in 2016 kan resulteren in tegenvallers. 
Het rijk bezuinigt opnieuw en ook de verdeling van gelden tussen gemeenten pakt 
voor Zeist ongunstig uit. We blijven vasthouden aan onze ambitie om de lasten voor 
onze inwoners te verlichten om hen ook in financieel opzicht meer ruimte te geven. 
Om financieel solide te blijven, hebben we het risicomanagement verder uitgebouwd 
en gaan we in 2016 opnieuw kijken naar de financiering van onze civieltechnische 
projecten. 

p Veilig zijn en veilig voelen
Veiligheid blijft volgens onze inwoners een belangrijke prioriteit. Dat heeft vooral te 
maken met de gevoelde (subjectieve) veiligheid van mensen. Hoewel de criminaliteit 
in onze gemeente is gedaald, is het gevoel van veiligheid ongeveer gelijk gebleven. 
Naast het vergroten van het veiligheidsgevoel zetten we in 2016 in op de aanpak van 
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geweld, overvallen, inbraken, kindermishandeling, mensenhandel (loverboys), auto-
inbraken, (jongeren)overlast, vandalisme, fietsendiefstal en radicalisering. 

p Duurzaamheid
Op het terrein van milieu hebben we te maken met een wereldwijd veranderend 
klimaat. Wij willen een – op wereldschaal bescheiden – bijdrage leveren aan het 
tegengaan van deze verandering, zodat de opwarming van de aarde beperkt blijft. De 
komende jaren jagen we het verduurzamen van 3000 woningen aan. Om dit mogelijk 
te maken, willen we begin 2016 een samenwerkingsverband oprichten van bewoners, 
bedrijven, banken en de gemeente. Ook verduurzamen we ons eigen vastgoed.

De coalitie van VVD, D66, Seyst.nu en CDA wil in 2016 doorbouwen aan de zaken die 
met name in 2015 in gang zijn gezet. In de paragrafen Veilig zijn en veilig voelen, 
De nieuwe zorg, Burgerkracht in Zeist, Duurzaamheid en Financiële positie wordt 
uitgebreider ingegaan op de manier waarop de coalitie concrete vraagstukken op 
deze terreinen in het komende jaar wil aanpakken. 
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Hoofdstuk 2
Paragrafen 
Coalitie-
akkoord
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2.1  Paragraaf 1 
Veilig zijn en veilig voelen

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid in onze gemeente. 
Mensen moeten niet alleen veilig over straat kunnen lopen, maar zich ook veilig 
kunnen voelen. In de praktijk lopen feiten en beleving door elkaar. Dalende 
misdaadcijfers leiden niet per definitie tot een veiliger gevoel. Landelijk gezien 
is de tendens zelfs tegengesteld: ondanks dalende cijfers neemt het gevoel van 
onveiligheid toe. Dat maakt veiligheid een boeiend, maar ook lastig te vatten thema. 
In lijn met de afgelopen jaren daalt de criminaliteit in onze gemeente over het geheel 
genomen steeds verder. Vooral het aantal woninginbraken neemt spectaculair af. Het 
veiligheidsgevoel in Zeist is niet navenant toegenomen, maar ongeveer gelijk gebleven. 
Een veilig gevoel bevordert de vrijheid van mensen en bevordert de participatie en het 
sociaal contact. En een gevoel van onveiligheid bewerkstelligt het tegenovergestelde. 
Veiligheid is dan ook één van de speerpunten van het bestuur. 

p Veiligheid is van ons allemaal
Om onze veiligheid te bevorderen maken we natuurlijk gebruik van de inzet van 
de veiligheidsprofessionals, zoals politie en brandweer. Maar ook van de inzet van 
maatschappelijke partners, zoals de woningcorporaties en welzijnswerk. En niet in de 
laatste plaats de inwoners, ondernemers en bezoekers van Zeist. In principe 60.000 
veiligheidsmedewerkers, die elk op hun eigen manier in hun eigen wijk (kunnen) 
bijdragen aan de veiligheid. Niet alleen als het gaat om veiligheid op straat, maar ook 
als het gaat om bijvoorbeeld brandpreventie en zelfredzaamheid bij brand.

p Inzet voor de huidige raadsperiode
•	  Verder bevorderen van het gevoel van veiligheid
Het gevoel van veiligheid moet groter worden. Om die reden streven we naar een 
verdere vermindering van het gevoel van onveiligheid en overlast met 10%. Naast 
onze oog- en oorfunctie, is de Veiligheids- en Wijkmonitor (in 2015 opgenomen in de 
Burgerpeiling) daarvoor een belangrijk meetinstrument.

•	  Wijkgerichte aanpak
Elke wijk is anders; andere problemen en andere mogelijkheden. Dat betekent dat de 
focus op leefbaarheid en veiligheid per wijk kan verschillen. 
•	 Vergroten en benutten van de kracht van de samenleving.
Dit sluit aan bij het voorgaande. Bewoners worden betrokken bij het opzetten van het 
Veiligheidsplan 2016-2019. Maar ook bij het bepalen van de speerpunten voor hun 
eigen wijk. En natuurlijk dragen zij samen bij aan het verbeteren van de veiligheid 
in de wijk. Denk hierbij aan o.a. Burgernet, Waaks, Buurtvaders, Inbraakpreventie en 
Buurtapp-groepen.
•	 Veiligheid en Wijkgericht werken nog nadrukkelijker verbinden. 
De wijkmanagers en wijkteams zijn nadrukkelijk aanwezig in de wijken en kunnen 
een zetje geven, waar nodig, aan de sociale cohesie in de wijk. Elkaar kennen, elkaar 
ontmoeten, elkaar helpen zijn geen vanzelfsprekendheden. Terwijl dit het fundament 
is van een leefbare en veilige wijk. Wijkbewoners die met elkaar initiatieven 
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nemen. Dat kan de ene keer een buurtfeest zijn; de andere keer zoeken ze elkaar 
op om samen een oplossing te vinden voor vervuiling van de openbare ruimte, 
verkeersproblemen of auto-inbraken in de buurt. 
Die verbindingen zijn er al op grote schaal en daarvoor is de wijkagent of wijkmanager 
niet nodig. Maar op sommige plekken kan dit een zetje krijgen en dat geven we dan 
ook op tal van manieren. Bijvoorbeeld door het creëren van een ontmoeting tussen een 
vermeende overlastgever en de wijkbewoner die daarover klaagt 

p Werkwijze
In Zeist hebben we de afgelopen jaren onze eigen aanpak ontwikkeld om samen 
met al onze partners te werken aan de veiligheid op straat. De werkwijze bevat de 
volgende elementen:
1.  De praktijk staat centraal
We richten ons op de behoeften van onze inwoners en doen datgene wat betekenis 
heeft voor de samenleving. We richten ons handelen op (zichtbare) effecten.
2. Analyseer het verschijnsel 
We maken het probleem niet groter dan het is. Daarvoor analyseren we (de wereld ach-
ter) de cijfers. We kijken bijvoorbeeld op welke plaatsen en momenten wordt ingebro-
ken. We brengen in kaart wie slachtoffer en wie de vermoedelijke daders zijn. Vervol-
gens stemmen we onze interventies hierop af om zoveel mogelijk effect te bereiken. 
3. Prestatie in zicht
We maken de prestatie inzichtelijk. Zichtbare prestatie verbindt, nodigt uit en biedt 
perspectief. 
4. Ieders bijdrage (h)erkennen 
We eren wie ere toekomt. Het is belangrijk successen te communiceren. Dat maakt 
het werk zichtbaar en dat motiveert en stimuleert. Ook spreken we mensen aan op 
hun verantwoordelijkheid.
5. Burgerkracht benutten
Belangrijke partners zitten in de samenleving. Er lopen in onze gemeente bij wijze 
van spreken 60.000 veiligheidsmedewerkers op straat. We maken gebruik van de 
kracht én expertise van de samenleving. Zo zetten we in op buurtpreventieprojecten 
en bouwen we een project zoals Waaks verder uit. 
6. Wijkgerichte aanpak
Elke wijk is anders: andere problemen en andere mogelijkheden. Dit vraagt van elk 
wijkteam een andere aanpak. Door te kiezen voor een wijkgerichte aanpak komen 
leefbaarheid en veiligheid nadrukkelijker in elkaars verlengde te liggen. 

Deelnemers van Waaks! 

houden hun woonomgeving 

extra goed in de gaten 

wanneer zij hun hond 

uitlaten en melden 

verdachte situaties als dat 

nodig is.

Foto: Willem Jan Ritman
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2.2  Paragraaf 2
De nieuwe zorg

Sinds 1 januari 2015 hebben en nemen we verantwoordelijkheid voor zorg 
voor jeugd, Wmo, participatie en gedeeltelijk voor het passend onderwijs. Deze 
verantwoordelijkheid biedt ons onder meer de kans om betere zorg aan te bieden 
tegen lagere kosten en om de juiste ondersteuning te bieden naar vraag en behoefte 
van onze inwoners.

Uitgangspunten hierbij zijn: 
•	 Eén gezin, één plan, één aanspreekpunt
•	 Zorg dichter bij burgers organiseren 
•	 Preventie en tijdige inzet van ondersteuning 
•	  Versterken nulde en eerste lijn
•	  Verschuiving formele naar informele zorg
•	  Minder snel medicaliseren
•	  Meer ontzorgen en normaliseren
•	  Vermaatschappelijking van de zorg
•	  Vermindering regeldruk 

We hebben samen met de samenleving hard gewerkt aan de vier grote decentralisaties 
in de zorg; de zogenaamde nieuwe zorg. Inmiddels hebben we ruim een half jaar 
ervaringen opgedaan met deze nieuwe taken. We kunnen terug kijken op een 
jaar waarin veel is geleerd en inwoners over het algemeen naar tevredenheid zijn 
geholpen en ondersteund. Met elkaar hebben we ervoor kunnen zorgen dat de 
bestaande zorg gecontinueerd is. Nu staan we voor de opgave om te komen tot 
daadwerkelijke vernieuwing (transformatie), zodat we in 2016 komen tot nog betere 
zorg, passend binnen de financiële mogelijkheden. Wat ons hier onder meer bij zal 
helpen zijn de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, professionals en de risicokaart 
die is ontworpen, waardoor de risico’s niet alleen helder op een rij zijn gezet, maar we 
ook beter in staat zijn gericht daarop te kunnen monitoren. 

Het doorvoeren van veranderingen en het komen tot de gewenste zorg en 
ondersteuning passende bij iedere cliënt, kan alleen in gezamenlijkheid worden 
uitgevoerd. We hebben hier onder andere met aanbieders een goede werkwijze 
in gevonden via de Regionale Zorg om Tafel overleggen. De transformatie vindt 
echter ook in belangrijke mate plaats in de samenleving zelf en krijgt vorm aan de 
hand van een proces waarin dialoog, ontmoeting en gezamenlijke ideeënvorming- 
en uitwerking centraal staan. We investeren in persoonlijk contact, zodat we 
preventiever kunnen werken en er minder professionele inzet nodig is. Vaak kunnen 
hulpvragen samen met mensen uit het persoonlijk netwerk of in de buurt opgepakt 
worden. Indien er professionele hulp nodig is, streven we naar de juiste zorg op het 
juiste moment.
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Om de transformatie, het vernieuwen en verbeteren van de zorg een duwtje in de 
rug te geven hebben we de afgelopen maanden geïnvesteerd in het ontwikkelen van 
een transformatiestrategie. Deze strategie is vormgegeven in een ‘transformatiekaart’, 
gebaseerd op de boven genoemde risicokaart. Het is samen met inwoners en 
professionals opgesteld en geeft richting aan de gewenste veranderingen in 
het sociaal domein. De komende maanden wordt verder geïnvesteerd in het 
concretiseren van acties, risico’s en van de meetbaarheid van transformatiedoelen die 
we ons voor 2016 willen stellen.

Ook in 2016 brengen de decentralisaties financiële onzekerheden met zich mee. 
Binnen de financiële kaders zoeken we naar de beste zorg en ondersteuning voor 
onze inwoners. Dit voorkomt echter niet dat bijvoorbeeld binnen de jeugdzorg grote 
verschillen bestaan tussen het beschikbare budget en de begroting van instellingen. 
Door het grote aantal instellingen op het gebied van de jeugdhulp in Zeist (en 
in onze regio) valt een groot aantal kinderen onder de financiële zorg van Zeist. 
Bijvoorbeeld de kinderen die onder voogdij geplaatst zijn. Het gehanteerde landelijke 
verdeelmodel Jeugdhulp houdt hiermee nog onvoldoende rekening. We blijven 
hiervoor aandacht vragen via de geëigende kanalen.
In de loop van de tijd zal steeds meer informatie beschikbaar komen en krijgen 
we meer zicht op de realisaties. Afhankelijk daarvan zullen we het huidige 
jeugdzorgarrangement opnieuw moeten beoordelen.

p Grip
Door de nieuwe taken in het sociaal domein is het werkterrein van de gemeente 
fors uitgebreid. Door allerlei onzekerheden (in budgetten, aantallen, risicodeling en 
effectiviteit van het ingezette beleid) gaat dit gepaard met de nodige risico’s met 
betrekking tot financiën en de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het risicoprofiel 
is dan ook toegenomen. Hierop hebben we eind 2014 al deels geanticipeerd. De 
raad heeft twee besluiten genomen die ons risicoprofiel in de kern beheersen (het 
instellen van het gesloten systeem en een afsprakenkader om o.a. tekorten binnen 
het sociaal domein op te lossen). Nu we volop bezig zijn de transformatie vorm te 
geven, komen daar nieuwe risico’s bovenop. Deze risico’s willen we in 2016 (beter) 
beheersen.

p Toegang 
Vanaf medio 2015 worden gesprekken gevoerd met cliënten over hun toekomstige 
situatie. Hierdoor leren we de nieuwe doelgroep pas echt kennen. We zoeken samen 
naar nieuwe oplossingen voor hulpvragen waarbij eigen kracht en eigen regie van de 
cliënt voorop staan. Deze zoektocht moet uiteindelijk leiden naar één gesprek per cliënt 
waarin alle hulpvragen aan de orde komen. Cliënten kunnen terecht bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG), het Sociaal Team en de Regionale Sociale Dienst (RSD). Hierbij 
fungeren het sociaal team en Austerlitz met het eigen dorpsteam als spin in het web. 
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Met hulp uit het persoonlijk 

netwerk kunnen mensen 

met een hulpbehoefte 

vaak nog meedoen in de 

samenleving.

Foto: ZorginBeeld / Joost 

Ooijman 

De ontwikkeling van de toegang gaat in 2016 door. De integrale aanpak en de 
‘1-gezin-1-plan’ methodiek wordt verder versterkt, en met de RSD en o.a. Austerlitz 
Zorgt wordt nauw samengewerkt. We investeren in de integrale huisvesting van de 
toegangsteams op wijkniveau. We besteden extra aandacht aan de communicatie van 
de teams en de (fysieke) zichtbaarheid in de wijk. We werken door aan de organisatie 
van de toegang, werkprocessen, privacy en systemen. Met onze partners worden 
afspraken gemaakt over (verbreding van) de netwerkorganisatie, inzet op preventie 
en benutting van voorliggende voorzieningen. De toegangsteams zijn betrokken in 
innovatieve projecten met ‘meedoen in de wijk’ als centraal thema. De signaalfunctie 
rondom mantelzorg (ondersteuning) zal worden versterkt door intensieve 
samenwerking met Steunpunt Mantelzorg. 
We werken aan de samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners, 
wijkverpleging en de zorgverzekeraar. De sluiting van Meldpunt Zorg en Overlast (per 
2015 meldingen direct in Sociaal Team) vraagt om nieuwe samenwerkingsafspraken 
met partners, in het bijzonder met woningbouwcorporaties en de politie. 

p Samen opvoeden in de buurt
Opvoeden van kinderen gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school, in de buurt en 
bij de sportvereniging. Dat betekent dat het opvoeden en ook het opgroeien van kin-
deren het beste gezamenlijk kan worden opgepakt. Deze gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid komt de ontwikkeling van het kind ten goede. Daarom zullen we in 2016 meer 
bijdragen aan een pedagogisch klimaat voor kinderen en gezinnen in de wijken in Zeist. 
De eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders staat hierbij centraal.

We leggen onder meer verbindingen die een positief opvoed- en opgroeiklimaat in 
de wijk stimuleren, zowel tussen kinderen en ouders onderling als tussen inwoners en 
professionals. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en gezinnen, waardoor 
kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in de wijk. Ook kan hierdoor extra hulp 
of ondersteuning worden voorkomen. 
Daarnaast stimuleren we ouders hun opgebouwde netwerken rondom het opvoeden 
te blijven benutten en we onderzoeken bij welke bestaande of nieuwe (vrijwillige) 
initiatieven mogelijkheden zijn om positief opvoeden op de kaart te zetten. Zo brengt 
het platform Kerckebosch zowel inwoners als professionals die met kinderen werken, 
samen. Met elkaar wordt gekeken hoe de wijk aantrekkelijk kan zijn voor opgroeiende 
kinderen. In de lokale plannen voor jeugd en jongeren krijgt tot slot preventief en 
positief jeugdbeleid een plek.

Begroting 2016 gemeente Zeist   p   De nieuwe zorg



14

inhoud

p Participatiewet
Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet 
redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen 
dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. De 
wet vervangt de Wet werk en bijstand, Wajong en Wet sociale werkvoorziening (Wsw). 
Uitgangspunt van de Participatiewet is het vermogen van mensen om wel te kunnen 
werken. Met de participatiewet komt meer nadruk te liggen op sociale activering 
van mensen. Deze verandering vraagt een andere benadering van cliënten en 
meer maatwerk door de RSD, het Sociaal Team en de maatschappelijke partners. 
Om te komen tot meer sociale activering en meer maatwerk heeft de RSD de 
organisatievisie ‘Van bolwerk naar netwerk’ geschreven. Momenteel werkt de RSD 
aan een uitvoeringsprogramma, om die visie in 2016 en 2017 te kunnen uitvoeren.

p BIGA
Een van de consequenties van de Participatiewet is dat er vanaf 1 januari 2015 geen 
nieuwe indicaties voor de sociale werkvoorziening meer komen. Voor deze mensen 
bestaat de mogelijkheid om met een loonsubsidie bij een reguliere werkgever aan de 
slag te gaan. Voor de huidige geïndiceerde groep mensen verandert niets. Zij kunnen 
op basis van de bestaande CAO blijven werken bij de sociale werkvoorziening. De 
tegemoetkoming vanuit het rijk, die de gemeente ontvangt om deze lonen te kunnen 
betalen, zal tot 2020 omlaag gaan met ca 30%. Onze uitvoeringsinstantie voor de 
Wsw, de BIGA, zal in de toekomst niet meer in staat zijn haar exploitatie positief af 
te sluiten door de lagere rijksbijdrage. Het tekort zal bij ongewijzigd beleid jaarlijks 
toenemen tot ca € 1,2 mln. Dit tekort zal dan binnen de beschikbare middelen van 
de Participatiewet moeten worden opgevangen. Om het  tekort terug te dringen 
is in 2015 door de raad besloten om aandeelhouder te worden van de BIGA en om 
een ontwikkelagenda (diverse scenario’s) uit te werken. Eind 2015 zal de raad een 
keuze moeten maken voor een voorkeursscenario dat in 2016 verder uitgewerkt en 
geïmplementeerd wordt. In 2017 zal dan volgens dit model gewerkt moeten worden. 

p Financieel
De financiële middelen voor de decentralisaties worden door het rijk aan de 
gemeente toegekend in de vorm van een integratie-uitkering ‘Sociaal domein’. Dit 
zijn vrij besteedbare gelden waarover de gemeenteraad van Zeist heeft besloten om 
de middelen de eerste drie jaar in een zogenoemd gesloten systeem te besteden. Dat 
betekent dat de middelen alleen aan de decentralisaties zullen worden uitgegeven en 
eventuele overschotten of tekorten worden verrekend met de bestemmingsreserve 
Decentralisaties.

De bestemmingsreserve heeft medio 2015 een saldo van € 3,3 mln. Er zijn op 
voorhand geen dotaties of onttrekkingen begroot. De reserve heeft als doel om 
incidentele tegenvallers op te kunnen vangen en fluctuaties in zorggebruik over de 
jaren heen budgettair te egaliseren. 
Voor de decentralisaties is, conform eerder besluit, 4% van het budget begroot voor 
‘onvoorzien’ en 5% voor innovatie (innovatieve zorg).

De middelen voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen (het zgn. I-deel) worden 
door het rijk beschikbaar gesteld in de vorm van een doeluitkering. Dat betekent 
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dat deze middelen alleen voor dit specifieke doel besteed mogen worden. Deze 
gelden maken dan ook geen deel uit van het ‘gesloten systeem’. Door verlaging en 
een herverdeling van het macrobudget is het budget van de gemeente Zeist flink 
onder druk komen te staan. Ondanks de aantrekkende economie neemt het aantal 
bijstandsgerechtigden nog niet af. Door de instroom van de nieuwe doelgroepen, 
cliënten die voorheen zouden vallen onder de Wsw of de Wajong, neemt de vraag 
naar een inkomensuitkering toe. De RDWI verwacht de komende jaren dan ook een 
tekort. De raad heeft hierop ingespeeld en daarom bij de behandeling van de Berap 
2015 incidenteel (voor 2016 en 2017) extra budget beschikbaar gesteld.

Voor een goede inschatting van het zorggebruik in 2016 van jeugdhulp en Wmo-AWBZ 
zouden we ons willen baseren op het feitelijk gebruik in het lopende jaar. De cijfers 
waarover we beschikken, ten tijde van het opstellen van deze begroting, geven echter 
nog geen compleet beeld. Dat maakt dat we op voorhand er niet zeker van zijn of de 
budgetten toereikend zullen zijn. Op het terrein van participatie en Wmo-AWBZ ver-
wachten we geen grote knelpunten, maar de budgetten voor de Jeugdhulp vormen 
een risico. De zorgaanbieders hebben van tevoren hun gebruik hoger ingeschat dan we 
uit de budgetten kunnen dekken. Het werkelijke gebruik van zorg in 2015 zal duidelijk-
heid moeten geven of er inderdaad een tekort ontstaat en hoe groot dit dan is. Omdat 
het nog te vroeg is voor volledig zicht op de realisatie in 2015, zien wij geen aanleiding 
om in de begroting 2016 af te wijken van het beleid. Zodra blijkt dat de begrote baten 
niet toereikend zijn om de lasten te dekken zullen wij met een voorstel komen. 

Juist door alle onzekerheden continueren we in 2016 de ingezette koers van het 
risicomanagement op het sociale domein. Daarbij zullen we sturen op de effectiviteit 
van de beheersmaatregelen om zo de impact van de risico’s te minimaliseren. 
We blijven inzetten op transformatie, waaronder preventie en het stimuleren 
van innovaties in de zorg. Daarbij wordt ook in de volle breedte van het sociaal 
domein gekeken naar mogelijkheden voor reductie van lasten. Mochten de risico’s 
- ondanks de genomen maatregelen- zich toch voordoen, dan kunnen we de 
financiële gevolgen hiervan opvangen door inzet van de posten ‘onvoorzien’, de 
reserve Decentralisaties en het weerstandsvermogen. Met het huidige inzicht is dit 
voldoende om fluctuaties op te kunnen vangen.

Voorgesteld wordt om de integratie-uitkering ‘Sociaal domein’ over de verschillende 
decentralisaties te verdelen conform de opbouw van de uitkering in de meicirculaire 
met daarop één uitzondering: 
De meicirculaire laat zien dat de Wmo/AWBZ er in 2016 € 612.336 bij krijgt en 
Jeugdhulp wederom wordt gekort met € 438.942 (in 2015 ook al met € 493.795). We 
weten dat het grootste knelpunt bij de Jeugdhulp ligt, terwijl de middelen voor AWBZ 
naar verwachting voldoende zijn. Daarom stellen we in het raadsvoorstel voor om  
€ 500.000 van de AWBZ in te zetten voor de Jeugdhulp.
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De verdeling van de integratie-uitkering Sociaal domein komt er dan als volgt uit te zien:

(bedragen x €)

Programma Product 2016 2017 2018 2019

Inkomsten 11 Gemeentefonds  31.747.690 31.002.852  30.461.981  30.207.669 

Totaal  31.747.690 31.002.852  30.461.981  30.207.669 

1 Uitgaven 6 Individueel 
minimabeleid

 571.000  571.000  571.000  571.000 

2 6 Werkgelegenheid  6.187.881 5.846.927  5.583.864  5.407.728 

3 6 Ondersteuning 
doelgroepen

17.564.136  17.263.229  17.300.955  17.316.522 

4 6 WMO dienst- 
verlening

 7.424.674  7.321.696  7.006.162  6.912.419 

Totaal 31.747.690 31.002.852  30.461.981  30.207.669

1. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en 
Compensatie Eigen Risico (CER) zijn per 2014 afgeschaft. Als gevolg daarvan is in 
de integratie-uitkering Sociaal domein budget voor de gemeenten beschikbaar 
gesteld om, met lokaal beleid, gericht maatwerk te bieden aan mensen met een 
chronische ziekte en/of beperking.

2. Hieronder zijn opgenomen de budgetten voor oud WSW-ers en het 
participatiebudget. De onderverdeling is als volgt:

(bedragen x €)

2016 2017 2018 2019

WSW  4.620.339  4.248.020  3.902.326  3.647.504 

Participatie  1.567.542  1.598.907  1.681.538  1.760.224

3. Dit zijn de budgetten voor jeugdzorg, inclusief de uitvoeringskosten en indirecte 
kosten.

4. Dit zijn de budgetten voor de nieuwe Wmo-taken, inclusief de uitvoeringskosten 
en indirecte kosten.
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2.3 Paragraaf 3
Burgerkracht in Zeist

p Van ‘eerste overheid’ naar ‘eerst de burger’
Geen gemeente zonder inwoners. Niet alleen werkt de gemeente vóór haar inwoners, 
maar ook steeds meer samen mét deze inwoners. Inwoners participeren op tal van 
manieren bij beleidsontwikkeling, bij uitvoeringstrajecten en werken samen met de 
gemeente aan de leefbaarheid en veiligheid van hun wijk.
De Zeister samenleving is een haast onuitputtelijke bron van kwaliteiten, kennis en 
kracht. Een potentieel waarvan we nog meer gebruik willen maken. Want Zeist is een 
gemeente die ruimte biedt aan die Zeistenaren, die denkt vanuit mogelijkheden en 
die op een gelijkwaardige manier samenwerkt met haar inwoners, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven. Omdat we de overtuiging hebben dat onze inwoners en 
ondernemers het beste weten wat goed is voor Zeist. 

We doen hiervoor op tal van thema’s een groot beroep op de kennis en inzet en tijd 
van onze inwoners. Soms komt dit neer op steeds dezelfde actieve inwonersgroepen. 
Dat is een punt van aandacht en inzet. We blijven ons inspannen om op creatieve 
manieren ook de moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals de jongeren, te bereiken. 
Hun kennis en ervaring zijn van grote waarde. 
Breed maatschappelijk draagvlak is een belangrijk uitgangspunt voor de wijze waarop 
besluiten tot stand komen. Daarvoor is het nodig dat mensen de gemeente ook 
weten te vinden, op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en betrokken raken. 
Hiervoor zetten we in op een programma ‘Vernieuwing en versterking van de lokale 
democratie’.

p Programma ‘Vernieuwing en versterking lokale democratie’
Zoals hierboven al gezegd is het van belang dat de gemeente niet alleen ruimte 
geeft aan de inbreng van haar inwoners, maar ook ervoor zorgt dat de inwoners de 
gemeente hiervoor weten te vinden en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen.
Op 13 en 14 februari 2015 zijn we begonnen met de ‘24 uur van Zeist’. Een initiatief 
waarbij 24 uur lang op vele plekken in de gemeente het gesprek met inwoners is 
aangegaan over de betekenis van democratie: Wat is ‘democratie’? Wat betekent het 
voor ons in Zeist? Wat verwachten we ervan en wat is onze eigen bijdrage eraan?
Dit heeft op 30 april 2015 een vervolg gekregen, waarbij de input die we tijdens de 24 
uur hebben gekregen is vertaald naar een aantal concrete projecten:
•	 Het inzichtelijk maken van burgerinitiatieven: wat is er in Zeist, wie doet wat?
•	  Een regelvrije buurt: een experiment om één buurt in Zeist zo veel mogelijk 

regelvrij te maken!
•	  Een nieuw vergadermodel van de gemeenteraad: democratischer, sneller, meer 

samen met inwoners?
•	  Dialoogtafels in de wijken: het organiseren van meer dialoogtafels, om zo nog 

meer nieuwe ontmoetingen te kunnen aanwakkeren. 
•	  Inspireren door ontmoeten: in samenwerking met de dialoogmethode 

ontmoetingen tussen inwoners creëren en inzichtelijk maken wat er al allemaal is 
te vinden in onze samenleving. 
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•	  Het updaten van het burgerpanel naar een (digitale) burgercommunity.
•	  Lokale media in onze lokale democratie: hoe kunnen we de lokale journalistiek 

versterken? 
•	  Inzicht in democratie: meer inwoners interesseren en het laten inzien van het 

belang van onze democratie en het publieke domein. 
•	  Jongeren: wat vinden en willen zij? Willen ze meer betrokken worden door de 

gemeente? Hoe?

We willen een moderne 

netwerksamenleving, waar 

inwoners, raadsleden, ambtenaren, 

organisaties, ondernemers en 

collegeleden samen optrekken. 

Foto: Mel Boas

En natuurlijk doen we deze projecten samen met onze inwoners.
Op de landelijke dag van de democratie op 12 september 2015 presenteren de 
verschillende projecten zich in Zeist.

Daarnaast evalueert een werkgroep uit de raad de bestaande werkwijze van de 
participatietrajecten waarbij de inwoners worden betrokken bij beleidsontwikkeling. 
De resultaten en aanbevelingen van deze evaluatie worden in de tweede helft van 
2015 gepresenteerd, waarna de werkwijze met ingang van 2016 wordt aangepast.
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2.4  Paragraaf 4
Duurzaamheid

We streven duurzame ontwikkeling na. Onze duurzaamheidsambitie reikt daarin 
verder dan alleen de p van planet. We streven ook naar het zo duurzaam mogelijk 
omgaan met onze inwoners (people) en onze middelen (profit). Met andere woorden: 
In de volle breedte streven we naar een duurzame samenleving.

De doelstellingen van het programma Zeist Duurzaam blijven we ook in 2016 met 
prioriteit nastreven. De verschillende onderdelen worden hieronder toegelicht. De 
focus ligt op het verminderen van het gebruik van fossiele energie. Dat is goed voor 
het milieu, o.a. voor de luchtkwaliteit, en levert uiteindelijk ook minder energielasten 
op voor de samenleving. In 2050 willen we klimaatneutraal zijn. 

We stimuleren en 

ondersteunen duurzame 

initiatieven van inwoners 

en bedrijven. Bijvoorbeeld 

om energiebesparende 

en energie-opwekkende 

maatregelen te nemen.

•	  Het Programma Zeist Duurzaam gaat in 2016 zijn laatste jaar in. In 2016 komt 
een voorstel voor de doorontwikkeling van dit programma. We blijven in ieder 
geval streven naar vermindering van het gebruik van fossiele energie en pakken 
daarin onze voorbeeldfunctie. De ambitie blijft om een wezenlijke bijdrage te 
leveren aan de CO2-reductie in Zeist. Behalve over energie gaat het Programma 
Zeist Duurzaam ook over elementen als gedrag en duurzaam inkopen. In het 
rekenkameronderzoek Duurzaam verder: op zoek naar balans in de gemeentelijke 
rol (2014) zijn aanbevelingen gedaan die we in 2016 verder vormgeven, zoals 
het meer oppakken van een regierol bij het verduurzamen van de bestaande 
woningvoorraad in de gemeente.

•	  De concreet geformuleerde ambitie in het Coalitieakkoord ‘verduurzamen 
van 3000 woningen in 2018’ heeft geleid tot een raadsbesluit in juli 2015. Een 
belangrijk instrument hiervoor is de opzet van een Samenwerkingsverband 
Zeist. Initiatiefnemers hiervan zijn WattsNext en de gemeente. Dit 
samenwerkingsverband bestaat uit bewoners en bedrijven, waaronder ook 
banken en de gemeente Zeist. Hiermee benutten we optimaal de kracht van de 
samenleving. Begin 2016 verwachten we de lancering. Daarmee zetten we vaart in 
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het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Tot slot maken we gebruik 
van lopende acties, zoals de uitrol van Slimme Meters in een aantal woningen 
in Zeist (door Stedin) en nemen we duurzaamheid mee als focuspunt bij de 
Prestatieafspraken met de Woningcorporaties. 

•	  In 2015 is gestart met een regionale samenwerking binnen de U10 tussen 15 
gemeenten onder de naam ‘U-thuis’. U-thuis werkt aan de verduurzaming van 
de bestaande particuliere woningvoorraad. Een belangrijk en zichtbaar project 
binnen deze samenwerking is het digitale energieloket dat medio 2015 is 
gerealiseerd. In 2016 wordt dit loket uitgebouwd voor de juiste communicatie en 
daardoor bewustwording bij de burgers. Een ander project is Stroomversnelling 
Koopwoningen. Hiermee sluiten we aan op kansen binnen de regio. Dit project 
houdt in dat woningen uit bouwperiode 1950-1980 binnen twee weken worden 
verbouwd naar woningen waarbij de energierekening nul is. Gestimuleerd wordt 
om minimaal één transformatie van een particuliere woning door de eigenaar te 
realiseren. De samenwerking werpt ook vruchten af door het benutten van de 
ervaringen van andere gemeenten.

•	 Het ‘Project Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed’ geeft inzicht in de financiële 
consequenties én de CO2-reductie als gevolg van het ombouwen van de bestaande 
meerjarenonderhoudsplannen naar duurzame varianten. Met dit project nemen we 
als gemeente een voorbeeldrol aan in het verduurzamen van het eigen vastgoed. 
Eind 2015 vindt de besluitvorming plaats over deze ambitie en in 2016 start de 
daadwerkelijke uitvoering. In het kader van verduurzaming van het vastgoed wordt 
overigens bij het zwembad en de sporthal (Sporthoek Dijnselburg), samen met de 
woningcorporaties, afgewogen of een houtgestookte biomassacentrale kan worden 
gerealiseerd. Gebruik van snoeiafval van de gemeente en andere groeneigenaren 
uit de regio als brandstof is uitgangspunt. Besluitvorming hierover zal medio 2016 
plaatsvinden; eventuele uitvoering van de biomassacentrale in 2017.

•	 Vanaf 2015 geldt voor de bouw van nieuwe woningen, conform de wetgeving, 
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,4. Dit is weer een stap in de goede 
richting. We zetten er op in dat op termijn alle nieuwbouw in Zeist gericht is op 
energieneutrale woningen.

Raad en college willen het tempo van verduurzamen verhogen, zo bleek uit de alge-
mene beschouwingen over de Kadernota. We zullen halfjaarlijks de ontwikkelingen 
bepreken en kansen signaleren.
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2.5  Paragraaf 5
Financiële positie

In Zeist staan we er onverminderd goed voor. We zijn tot nog toe financieel een 
gezonde gemeente. Desondanks biedt het meerjarenperspectief reden om kritisch te 
kijken naar de huidige inzet om waar nodig scherpe keuzes te kunnen blijven maken. 
Op die manier zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de voorzieningen in Zeist op 
goed niveau blijft. 

We blijven ons inzetten om de lasten voor de samenleving structureel te 
verminderen. Hierdoor krijgen inwoners, bedrijven, (sport)verenigingen en 
corporaties daadwerkelijk de ruimte om bijvoorbeeld te investeren in duurzame 
initiatieven. Dit wordt door ons steeds meer aangemoedigd en het is terecht als daar 
in de vorm van lastenvermindering iets tegenover staat. 
Om deze vermindering te kunnen bewerkstelligen is door ons de ambitie 
uitgesproken om de Onroerend Zaak Belasting (OZB) met 10% te verlagen. Hoe deze 
ambitie vormgegeven zal worden en structureel ingevoerd kan worden, zal eind 2015 
bekend zijn.

Ook in 2016 worden we geconfronteerd met financiële tegenvallers. 
Er is vanuit het rijk een aanvullende bezuiniging op de jeugdzorg aangekondigd; 
daarnaast krijgt Zeist te maken met een aanvullende korting van ruim een half miljoen 
op de uitkering uit het gemeentefonds. Aan deze nieuwe tegenvallers moeten we 
invulling geven om ons financieel meerjarenperspectief sluitend te houden. 

In Zeist hebben we echter ons risicomanagement goed op orde. Hierdoor hebben we 
in de afgelopen jaren de financiële risico’s van grote projecten flink teruggebracht 
en beheersbaar gemaakt. Een goed voorbeeld hiervan is het project Hart van de 
Heuvelrug. Daarnaast hebben we, mede als gevolg van ons risicomanagement, grip 
gehouden op de uitvoering en financiën rondom de decentralisaties. Daardoor 
konden we tijdig de juiste afwegingen maken zonder dat hierdoor de kwaliteit van 
de zorg en ondersteuning onder druk stonden. Ondanks de toekomstige financiële 
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tegenvallers gaan we ervan uit dat we ook in 2016 hier op zorgvuldige wijze invulling 
aan geven. De financiële gezondheid van Zeist blijft daarbij voorop staan, zodat 
we ook in de toekomst voldoende middelen beschikbaar houden om nieuwe 
noodzakelijke investeringen te kunnen doen in onze dienstverlening, bereikbaarheid 
en andere uitdagingen. 

Eén van die financiële uitdagingen is de financiering van infrastructurele projecten. 
De financiering staat onder druk, doordat cofinanciering vanuit de provincie onzeker 
is. Daarnaast verminderen de opbrengsten van grondexploitaties. Dit vraagt om 
een financiële herbezinning van de civieltechnische projecten. Civieltechnische 
projecten kenmerken zich onder andere, doordat meerdere beleidsvelden aan 
elkaar worden gekoppeld tot een project, zoals riolering, wegen, openbare 
verlichting, straatmeubilair en dergelijke. Financiële dekking hebben op een van 
de beleidsvelden, maar niet op de andere, maakt dat projecten niet tot uitvoer 
kunnen komen. Dit komt de kwaliteit van de leefbaarheid in Zeist niet ten goede. 
Om de komende jaren toch over de juiste middelen te beschikken om noodzakelijke 
infrastructurele projecten mogelijk te maken, zal deze uitdaging integraal worden 
benaderd en in 2016 tot een plan leiden. 

Tot slot werken we verder aan de kostendekkendheid van bouwleges. Dat 
betekent onder meer dat de leges structureel voldoende zijn om de kosten van 
vergunningaanvragen en behandeling te dekken. In Zeist is, mede door de crisis 
in de bouw, nu geen sprake van kostendekkendheid. Op dit moment worden de 
mogelijkheden onderzocht om wel tot een kostendekkende legesbegroting te 
komen. De verwachting is dat voorstellen hiervoor in de eerste helft van 2016 aan de 
raad worden aangeboden voor besluitvorming.
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Hoofdstuk 3
Programma’s
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3.1 Programma 1
Openbare orde en veiligheid

3.1.1 Producten

1.  Brandweer en rampenbeheersing
2.  Openbare orde en veiligheid

3.1.2 Kaderstellende beleidsstukken

Ons beleid m.b.t. openbare orde en veiligheid is vastgelegd in het Integraal 
Veiligheidsplan (IVP).
Op dit moment van schrijven is het IVP 2013-2015 nog van kracht. Het nieuwe 
Veiligheidsplan Zeist 2016-2019 is in voorbereiding. Verwacht wordt dat dit in 
december 2015 door de raad wordt vastgesteld. Jaarlijks wordt, separaat van de 
begroting, een uitvoeringsplan voor het volgende jaar opgesteld. Het jaarplan 
Veiligheid 2016 zal ook in december 2015 aan de raad worden toegezonden.

3.1.3 Wat willen we bereiken?

•	 De inwoners zijn veilig en voelen zich veilig.
•	 We willen goede zorg bieden aan onze inwoners bij calamiteiten. In geval van een 

incident acteren we snel en adequaat en zorgen we voor opvang, communicatie, 
verzorging en nazorg. Het gaat hierbij niet alleen om branden, grootschalige 
ongevallen, etc., maar ook om sociale calamiteiten zoals familiedrama’s. 

3.1.4 Wat gaan we daarvoor doen?

•	 Deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Utrecht (VRU). 
Bij de brandweerzorg ligt het speerpunt op de stimulerende preventie. 
Zorgen dat de zelfredzaamheid van inwoners wordt vergroot. Denk hierbij aan 
rookmeldercampagnes, het geven van zelfredzaamheidstrainingen aan ouderen, 
het trainen van Wmo-consulenten om tijdens de keukentafelgesprekken onveilige 
situatie te herkennen en het geven van BHV-training aan vmbo-scholieren.  
VRU gaat het komende jaar de (stimulerende) preventie-activiteiten regionaal 
verder harmoniseren.

•	 Zeist werkt op het gebied van zowel de crisisorganisatie als de Openbare Orde en 
Veiligheid  (OOV) samen met Bunnik. Deze intergemeentelijke samenwerking leidt 
tot versterking en kostenefficiëntie. 

•	 Verlenen van gebruiksvergunningen door de brandweer, met name ook gericht op 
brandveilig gebruik van een gebouw.

•	 Controles op brandveiligheid op gebouwen van onder andere bedrijven en 
(gezondheids)instellingen.
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•	 Opzetten, in stand houden (o.a. opleiden) en oefenen crisisorganisatie 
in samenwerking met brandweer, politie en GHOR (Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio).

•	 Verbreding van de crisisorganisatie naar het sociale domein.

p Integraal Veiligheidsplan 2016-2019
Op dit moment wordt nog gewerkt aan het nieuwe Veiligheidsplan 2016-2019. Dit zal 
in december 2015 aan de raad worden voorgelegd. 
Voor de totstandkoming van het IVP zijn in de verschillende wijken 
wijkveiligheidsavonden georganiseerd, waarbij op wijkniveau de speerpunten zijn 
opgehaald die bij inwoners en ondernemers leven. 
Het nieuwe Veiligheidsplan zal de volgende speerpunten bevatten:
1. Misdrijven met grote impact  

Hieronder vallen geweld, overvallen en inbraken. Maar ook kindermishandeling en 
mensenhandel (loverboys)

2. Veilige buurt 
Hieronder vallen met name auto-inbraken, (jongeren)overlast, vandalisme, 
fietsendiefstal en mogelijkheden voor cameratoezicht

3. Uitersten in de samenleving, waaronder ook radicalisering valt.

Jaarlijks wordt het Veiligheidsplan uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Hierbij 
wordt de prioritering bepaald door ontwikkelingen/actualiteiten op landelijk (bijv. 
radicalisering), regionaal (vanuit politieregio) en lokaal (dialoog met de burger) 
niveau.

De gemeente en politie 

zetten zich gezamenlijk 

in om het aantal 

woninginbraken te 

verminderen.

Foto: Willem Jan Ritman

p Aanpak (jongeren)overlast
Net als voorgaande jaren is bij de aanpak van overlast de focus verschoven van 
delictgericht naar dadergericht, de zogenaamde persoonsgerichte aanpak. De 
veroorzakers van overlast blijken veelal ook zelf problemen te hebben. Samen met 
politie, jongerenwerk en zorgpartners wordt een mix van repressie en preventie 
toegepast. Enerzijds bij ongewenst gedrag er bovenop zitten, anderzijds ook zorg 
en kansen bieden. Dit geldt niet alleen voor de dader, maar ook voor de directe 
omgeving, c.q. familie.
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p Horeca
Naast veilig uitgaan is in de horeca ook komend jaar de leeftijdsgrens van 18 jaar 
voor het schenken van alcohol nog een belangrijk issue. De horecaondernemers, 
de horecabezoekers, de ouders van jeugdige horecabezoekers en de BOA’s 
(buitengewoon opsporingsambtenaren) spelen een belangrijke rol in het naleven van 
de regels. Het controleren op de naleving van de Drank- en Horecawet wordt gedaan 
door de BOA’s.  
Daarnaast wordt er ook nagedacht over een pilot ‘flexibele openingstijden voor 
de horeca’. Het doel hiervan is om in nauwe samenspraak tussen ondernemers en 
omwonenden te komen tot minder overlast bij sluiting door de vaste sluitingstijd los 
te laten.

p Uitersten in de samenleving
In de afgelopen periode zijn we geconfronteerd met de uitersten in de samenleving. 
De gemeentelijke rol bij deze vormen van radicalisering is vooral gericht op de zorg 
en welzijn voor de direct betrokkenen en hun omgeving en het samenbrengen en 
verbinden van bevolkingsgroepen. Wat weten we feitelijk van elkaar? Daarnaast is 
er oog voor het voorkomen van maatschappelijke onrust. Die rol wordt ingevuld in 
nauwe samenwerking met ketenpartners, zoals CJG, Veilig Thuis, Kinderbescherming 
en politie. Daarnaast zijn ook andere partners, zoals het onderwijs, nauw betrokken 
bij het herkennen en voorkomen van radicalisering.

3.1.5 Meetbaarheid

•	 Waarstaatjegemeente.nl biedt overzichtelijk diverse prestatie-indicatoren  
(www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/, thema Openbare orde en veiligheid). 
Bij diverse hiervan zijn ook de meerjarentrends inzichtelijk. Van deze indicatoren 
zijn met name ‘Misdrijven’ en ‘Voelt zich veilig in buurt’ interessant. De laatste 
geeft op het moment van schrijven nog geen informatie, omdat de burgerpeiling 
dit najaar nog moet worden uitgevoerd.

•	 VRU levert bij haar jaarverslag relevante prestatiegegevens en kentallen.
•	 De veiligheidsmonitor meet hoe veilig onze inwoners zich voelen.

3.1.6 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2014
realisatie

2015
begroting

2016
begroting

2017
begroting

2018
begroting

2019
begroting

Brandweer en 
rampenbeheersing

L 4.511 4.663 4.901 4.873 4.881 4.879

B 21 11 6 6 31 31

S -4.490 -4.652 -4.895 -4.867 -4.850 -4.848

Openbare orde en 
veiligheid

L 1.312 1.415 630 628 628 615

B 1 0 0 0 0 0

S -1.311 -1.415 -630 -628 -628 -615

Programma Openbare orde en 
Veiligheid

L 5.823 6.078 5.531 5.501 5.509 5.494

B 22 11 6 6 31 31

S -5.801 -6.067 -5.525 -5.495 -5.478 -5.463
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p  Toelichting op de budgetten
De structureel lagere lasten worden veroorzaakt door het verwerken van de actuele 
urendoorbelasting. De hogere lasten in 2015 betreffen incidentele gelden voor het 
veiligheidsplan.
Bij de Bestuursrapportage 2015 is melding gemaakt van de lagere legesopbrengsten 
brandweer in de jaren 2015 t/m 2017.

3.1.7 Overige relevante stukken

•	 Uitvoeringsplan veiligheid
Daarnaast zijn er op regionaal niveau kaderstellende stukken:
•	 De Regionale VeiligheidsStrategie voor de 41 gemeenten van de politieregio 

Midden Nederland
•	 Het Veiligheidsplan VRU 2016-2019, is net als het Veiligheidsplan Zeist, nog in 

de maak. De gemeenten (ook Zeist) hebben hier afgelopen voorjaar input voor 
geleverd.

Op landelijk niveau zijn er de onderleggers:
•	 Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid, Raad voor het Openbaar Bestuur 

(nov 2014)
•	 Gewoon dichtbij, jaarbericht VNG 2014
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3.2 Programma 2
Verkeer en vervoer

3.2.1 Producten

1.  Wegen, straten en pleinen
2.  Waterlopen
3.  Verkeer- en (openbaar) vervoersbeleid
4.  Uitvoering investeringen infrastructuur
5.  Verkeersvoorzieningen
6.  Parkeren

3.2.2 Kaderstellende beleidsstukken

•	 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)
•	 Verkeerscirculatieplan (VCP): verkeersplan voor de kernen Den Dolder, Bosch en 

Duin en Huis ter Heide Noord
•	 Openbaar vervoersbeleid van de provincie
•	 Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)
•	 Landelijk energieakkoord voor Duurzame Groei
•	 Vastgestelde beleidsuitgangspunten ten aanzien van parkeren (2014 en 2015)

3.2.3 Wat willen we bereiken?

•	 Duurzame mobiliteit: veiligheid (mens), leefbaarheid (milieu) en bereikbaarheid 
(meerwaarde). Belangrijke speerpunten zijn: het stimuleren van gebruik van de 
fiets, veiligheid op schoolroutes en in schoolomgevingen en gehoor geven aan 
verzoeken vanuit de samenleving. We willen de bereikbaarheid en doorstroming 
via de invalswegen waarborgen/verbeteren en de resultaten die we hierbij boeken 
inzichtelijk maken. 

•	 Onderhoud en beheer openbare ruimte beter laten aansluiten bij beleving 
bewoners

•	 Klimaatneutraliteit in 2050
•	 Een positieve parkeerbeleving met aandacht voor milieu en veiligheid; speerpunt is 

een budgetneutraal parkeersysteem

3.2.4 Wat gaan we daarvoor doen?

p Duurzame mobiliteit
•	 Regulier onderhoud wegen, straten, fietspaden, pleinen en verkeersvoorzieningen.
•	 Maatregelen ten gunste van de veiligheid van fietsers, zoals het aanpassen van 

haakse bochten, het herinrichten van fietspaaltjeslocaties en het toevoegen van 
fietsenstallingen.

•	 Herinrichting kruising Montaubanstraat – Utrechtseweg.
•	 In het bijzonder hebben we aandacht voor veiligheid rondom scholen en op 

schoolroutes. Per locatie bekijken we wat nodig is en voeren we maatregelen uit. 
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Ook speelt educatie een rol; daarom zetten we lopende acties met Veilig Verkeer 
Nederland voort. 

•	 Herstel kwaliteit openbare ruimte: wegnemen van de meest gevaarlijke locaties, 
met name op de fiets- en voetpaden in Zeist West; met behulp van extra 
raadsbudget  en het uitwerken van het plan van aanpak voor het overige.

•	 De onduidelijke voorrangssituatie aanpassen op de kruising Oude Arnhemseweg – 
Schermerslaan.

•	 De aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek ‘Drempelvrees’ implementeren.
•	 Indien nodig aanvullende maatregelen voortkomend uit nieuwe evaluaties en 

onderzoeken.

Onze ambities gaan verder dan de momenteel beschikbare budgetten. De komende 
tijd zal benut worden om te zien waar aanvullende middelen gevonden kunnen 
worden.
•	 We willen het fietspad langs delen van de Utrechtseweg en de Driebergseweg 

verbreden, zodat fietsers er in beide richtingen gebruik van kunnen maken. 
•	 Bij de Van Lenneplaan is een rotonde in plaats van verkeerslichten wenselijk.
•	 Herinrichten Bergweg om snelheid te verminderen.
•	 De Utrechtseweg ter hoogte van de komgrens met De Bilt verbreden.
•	 Realiseren van een extra linksafstrook vanuit de Kromme Rijnlaan.

Veiligheid rondom 

scholen en op 

schoolroutes is 

een aandachtpunt. 

Daarbij spelen 

zowel inrichting als 

educatie een rol.

 

p Openbare ruimte
Het onderhoud en beheer van de openbare ruimte doen we momenteel grootschalig 
en efficiënt op basis van kwaliteitsniveaus die in het Integraal Beheerplan 
Openbare Ruimte (IBOR) per buurt zijn vastgelegd. Het huidige IBOR biedt beperkt 
mogelijkheden om in te gaan op wensen van bewoners. We willen in 2016 nagaan 
of we tot een aanpak kunnen komen waarbij we de openbare ruimte zó kunnen 
inrichten dat we beter aansluiten bij de wensen van inwoners, zodat zij de openbare 
ruimte positiever waarderen.

p Verlichting
Vóór of in 2016 leggen we een nieuw beleid- en beheerplan (2015-2025) voor 
openbare verlichting aan het bestuur voor ter besluitvorming, waarbij de ambitie van 
klimaatneutraliteit in 2050 leidend zal zijn.
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p Parkeren
In 2016 willen we allerlei initiatieven starten om de parkeerbeleving positiever te 
maken, onder andere door de dienstverlening te verbeteren. Om het aanvragen of 
wijzigen van een parkeervergunning te vergemakkelijken lanceren we een E-loket. 
We leggen de beleidsuitgangspunten in 2016 vast in een geactualiseerde nota 
parkeerbeleid.

3.2.5 Meetbaarheid

•	 Een belevingsonderzoek over bereikbaarheid en doorstroming
•	 Evaluaties in samenspraak met omwonenden van de 30 km/uur-inrichting van de 

woonwijken Lyceumkwartier, Valckenbosch, Fazantenplein en de Dichtersbuurt-
Patijnpark

•	 Monitoring Beleving openbare ruimte onder bewoners
•	 Belevingsonderzoek onder onze parkeerders en vergunninghouders
•	 Jaarlijks wordt door Parkeerservice een klanttevredenheidsonderzoek gehouden.

3.2.6 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2014 
realisatie

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Wegen, straten en 
pleinen

L 4.363 4.556 3.842 3.844 3.849 3.854

B 199 270 271 271 271 271

S -4.164 -4.286 -3.571 -3.573 -3.578 -3.583

Waterlopen L 279 110 106 106 106 106

B 0 0 0 0 0 0

S -279 -110 -106 -106 -106 -106

Verkeer- en (openbaar) 
vervoersbeleid

L 1.446 967 811 810 810 807

B 392 209 208 208 208 208

S -1.054 -758 -603 -602 -602 -599

Uitvoering investeringen 
infrastructuur

L 60 498 140 137 134 131

B 0 0 0 0 0 0

S -60 -498 -140 -137 -134 -131

Verkeers-voorzieningen L 567 760 668 683 699 716

B 144 133 132 132 132 132

S -423 -627 -536 -551 -567 -584

Parkeren L 2.643 2.573 2.185 2.102 2.158 2.101

B 2.657 2.546 2.612 2.612 2.612 2.612

S 14 -27 427 510 454 511

Programma Verkeer en Vervoer L 9.358 9.464 7.752 7.682 7.756 7.715

B 3.392 3.158 3.223 3.223 3.223 3.223

S -5.966 -6.306 -4.529 -4.459 -4.533 -4.492

p Toelichting op de budgetten
De structureel lagere lasten worden veroorzaakt door het verwerken van de actuele 
urendoorbelasting, lagere kapitaallasten door versnelde afschrijving en het in 
evenwicht brengen van de exploitatie parkeren. 
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3.3 Programma 3
Economie

3.3.1 Producten

1. Sociaal economisch beleid
2. Ruimtelijk economisch beleid
3. Marktaangelegenheden 

3.3.2 Kaderstellende beleidsstukken

Economische beleidsagenda + toelichting, gewijzigde versie

3.3.3 Wat willen we bereiken?

Een sterke lokale en regionale economie is belangrijk voor Zeist. Het zorgt voor 
bruisende ondernemingen binnen de gemeente, voor werkgelegenheid voor onze 
inwoners en het draagt in sterke mate bij aan het vasthouden en versterken van 
onze maatschappelijke en sociale voorzieningen, zoals sportverenigingen, aanbod 
van winkels en aanbod van zorg. Het is van belang dat Zeist die sterke economische 
functie in de regio Utrecht behoudt.
Zeist ligt in de meest competitieve regio van Europa. Binnen die regio speelt Zeist een 
belangrijke rol, met ruim 60.000 inwoners, circa 5.600 bedrijfsvestigingen en rond de 
35.000 banen. 
De regio Utrecht is volop in ontwikkeling en in verandering. Inzet in de regio Utrecht 
is een economie gebaseerd op ‘groen, gezond en slim’. Binnen die ontwikkeling is de 
huidige sterke positie van Zeist geen gegeven voor de toekomst. Willen we een sterke 
economie behouden, dan zullen we een heldere economische koers moeten varen 
met daarin duidelijke keuzes, gebaseerd op een duidelijk profiel en met inzet van de 
sterke punten van Zeist. 
Als College zien we volop kansen om de mogelijkheden van Zeist optimaal te 
benutten. Zeist ligt uitermate gunstig langs uitvalswegen en naast het Utrecht 
Science Park, heeft goed opgeleide en betrokken inwoners en beschikt al over in 
het oog springende (inter)nationale bedrijven. De regio Utrecht heeft ook een sterk 
economisch profiel, waar Zeist goed op aansluit, maar ook duidelijk onderscheidend 
kan zijn. We zien alle kansen om Zeist neer te zetten als een ondernemende 
gemeente, waar ondernemers ruimte krijgen om hun droom waar te maken. Waar 
dynamische en creatieve bedrijven zitten. En waar initiatieven ontstaan die het 
wonen en werken in Zeist leefbaar en prettig maken.

We zien kansen om Zeist als ondernemende gemeente neer te zetten. Daartoe gaan 
we een economische beleidsagenda ontwikkelen, die richting geeft aan onze inzet en 
keuzes en zorgt voor een meer coherent en consistent beleid. Daarin maken we ook 
een duidelijke verbinding met andere relevante beleidsterreinen, zoals de ruimtelijke 
ordening en verkeer. Met de economische beleidsagenda willen we de volgende 
zaken bereiken:
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•	 Sterk Zeister profiel in de economische regio. Dat profiel is gebaseerd op de eigen 
geschiedenis en sterke punten van Zeist onder het idee dat wat diep geworteld 
is, hoog kan groeien. Het Q4 document voor de Kromme Rijnstreek en Heuvelrug 
vormt daartoe een uitstekende basis.

•	 Ontwikkelen samenwerking binnen de Q4-regio en uitvoeren van onze 
gezamenlijke ambities. Hier gaat het om versterken van de bestuurlijke 
samenwerking tussen de gemeenten om tot betere afstemming te komen, zodat 
bedrijven niet meer in de gemeente, maar in de regio worden geholpen.

•	 Versterken en uitbreiden van professionele netwerken binnen de Utrechtse regio, 
onder andere via het USP, de Q4, RBT en de EBU.

•	 Verbeteren van de regionale winkelfunctie van het centrum. Daarin moet de 
beleving meer centraal komen te staan in aansluiting op de centrumvisie. We 
geven ruimte aan ondernemerschap en creativiteit van winkeliers en zorgen dat 
er meer en beter aanbod ontstaat voor om het centrum voor winkelend publiek 
aantrekkelijk te houden.

•	 Zeist is groen, gezond en gastvrij! We gaan het toerisme en recreatie in de regio 
van Zeist verder ontwikkelen. Zo willen we bereiken dat onze eigen inwoners goed 
kunnen recreëren in de omgeving en meer mensen Zeist weten te vinden als een 
plek om te verblijven. Dit gaan we doen in samenwerking met het Bureau voor 
Recreatie en Toerisme en het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug.

Het centrum van 

Zeist zal samen met 

betrokkenen worden 

vernieuwd. We willen 

een impuls geven 

aan de regionale 

winkelfunctie van 

het centrum.

3.3.4 Wat gaan we daarvoor doen?

•	 Regelgeving m.b.t. winkelgebieden waar mogelijk dereguleren (pilot Verlichte 
regels winkelgebieden). 

•	 We ontwikkelen leegstandsbeleid voor Zeist en haar centrum, dat ruimte 
geeft aan nieuwe ontwikkelingen en kansen. Dit leegstandsbeleid gaan we in 
2016 ten uitvoer brengen. Daarbij bekijken we nadrukkelijk de mogelijkheid 
voor transformatie van lege panden en het bieden van ruimte voor startende 
ondernemers.

•	 In samenwerking met onder andere de provincie, het RBT, O-gen en het NPUH 
gaan we het fiets- en wandelpadennetwerk in de heuvelrug verder versterken 
in aansluiting op de in 2015 gerealiseerde Toeristische Overstapplaatsen (TOP’s), 
onder andere bij Slot Zeist.

•	 Samen met de gemeenten in de Q4-regio gaan we actief ondernemers 
ondersteunen die in Zeist zitten of in zich in Zeist zouden kunnen vestigen. We 
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willen op die manier bijdragen aan het succes van Zeister bedrijven. Hierin speelt 
het Ondernemersplein een centrale rol. 

•	 We versterken de samenwerking met diverse organisaties en 
samenwerkingsverbanden, zoals de Q4, U10-regio, USP en EBU. We zijn actief en 
leveren bestuurlijk én ambtelijk onze bijdrage. Om zo ook in de regio Zeist op de 
kaart te zetten.

•	 De markt levendig houden en ervoor zorgen dat het een aantrekkelijk aanbod 
heeft voor de inwoners en daarnaast een goede aanvulling is op de winkels. 

3.3.5 Meetbaarheid

In 2016 hebben we een economische agenda en beschikken we over een effectief en 
integraal leegstandsbeleid. Aan de hand daarvan kunnen maatschappelijke effecten 
worden gemeten.

3.3.6 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2014 
realisatie

2015
begroting

2016 
begroting

2017
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Sociaal economisch 
beleid

L 703 760 572 571 571 571

B 221 235 233 233 233 233

S -482 -525 -339 -338 -338 -338

Ruimtelijk economisch 
beleid

L 164 226 128 128 128 128

B 0 0 0 0 0 0

S -164 -226 -128 -128 -128 -128

Markt-aangelegen-
heden

L 106 92 109 109 108 109

B 98 112 135 134 134 134

S -8 20 26 25 26 25

Programma Economie L 973 1.078 809 808 807 808

B 319 347 368 367 367 367

S -654 -731 -441 -441 -440 -441

p Toelichting op de budgetten
De structureel lagere lasten worden veroorzaakt door het verwerken van de actuele 
urendoorbelasting en tijdelijke middelen voor de verbetering van het centrum die 
vanaf 2016 niet meer in dit programma begroot staan. 
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3.4 Programma 4
Onderwijs

3.4.1 Producten

1.  Onderwijshuisvesting
2.  Gymnastieklokalen/sportaccommodaties
3.  Leerlingenvervoer, schoolzwemmen en logopedie
4.  Leerplicht en LEAZ
5.  Regionale meld-, coördinatieplicht voortijdige schoolverlaters
6.  Onderwijs achterstandenbeleid (wet OKE)
7.  Brede scholen 
8.  Educatie 

3.4.2 Kaderstellende beleidsstukken

•	 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Zeist. Hierin zijn de 
criteria opgenomen wanneer een school voor een voorziening in aanmerking 
komt. 

•	 Het Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting. Jaarlijks wordt dit plan 
vastgesteld. Het geeft een doorkijk naar de ruimtebehoefte van de scholen voor de 
komende jaren op basis van de laatste prognoses en de criteria van de verordening. 
Bij het IHP worden de financiële consequenties voor de (middel)lange termijn in 
beeld gebracht. 

•	 Verordening leerlingenvervoer gemeente Zeist 2014
•	 Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2015-2018 (besluitvorming september 2015)
•	 Activiteitenplan Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 2015-2016
•	 ‘Schoolwerktagenda 2015-2019’; Jongeren begeleiden op hun unieke pad naar 

kansrijke deelname in de samenleving.

3.4.3 Wat willen we bereiken?

Goed onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei en geeft kinderen, jongeren en 
ook volwassenen de kans zich te ontwikkelen tot actieve en zelfstandige deelnemers 
aan de samenleving. In 2016 zullen we ons hier wederom hard voor maken. Sinds 
medio 2014 is de gemeente ook betrokken bij de zorg voor het passend onderwijs, 
één van de vier decentralisaties, terug te lezen in programma 6 Sociaal Domein.

3.4.4 Wat gaan we daarvoor doen?

•	 We willen de scholen voldoende en goede huisvesting bieden, en zo scholen 
faciliteren om goed onderwijs te geven. Sinds 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen 
zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de panden. Wel zijn we als 
gemeente nog verantwoordelijk voor de benodigde capaciteit als (vervangende) 
nieuwbouw, uitbreiding en eerste inrichting, conform het IHP. De komende jaren 
staan verschillende investeringen op stapel, zoals de uitbreiding van het Christelijk 
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Lyceum Zeist, en worden de plannen voor de vervangende nieuwbouw van de 
basisschool in Austerlitz uitgewerkt. In het Programma 2016 zal worden bepaald 
welke andere voorzieningen in dat jaar nodig zullen zijn en welke investeringen 
dan een aanvang zullen moeten nemen.

•	 We staan ouders en/of verzorgers, indien noodzakelijk, ook in 2016 financieel bij in 
de kosten van het vervoer dat verbonden is aan het schoolbezoek van hun kind. 

•	 Het RMC zet de komende jaren in op preventie van schooluitval. Het 
activiteitenplan RMC en de ‘schoolwerktagenda’ zijn daarin leidend. 

•	 Op dit moment is de uitbreiding van OBS Op Dreef in uitvoering. In 2016 zal de 
brede school Kerckebosch worden opgeleverd en zal de doorontwikkeling van 
de bestaande brede scholen worden voortgezet, waarbij de nadruk ligt op een 
nadrukkelijkere verbinding tussen school en wijk. 

•	 In het kader van het leerlingenvervoer komt er een vervoersregeling op grond van 
de hardheidsclausule uit de verordening, waarbij we tijdelijk leerlingenvervoer 
kunnen aanbieden als onderdeel van een ondersteuningsplan van een gezin.

•	 In de LEA 2015-2018 is het plaatsingsbeleid voor zowel primair als voortgezet 
onderwijs een van de speerpunten voor het schooljaar 2015-2016. Samen met het 
onderwijs zal bekeken worden wat de winst van het plaatsingsbeleid ten opzichte 
van het vorige schooljaar is geweest. Het plaatsingsbeleid valt overigens onder 
verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen.

•	 In het kader van volwasseneducatie zal in 2016 het Taalhuis verder ontwikkeld 
worden. Hierbij zal aandacht zijn voor verdere samenwerking met de diverse 
vrijwilligersorganisaties binnen Zeist, zoals het Gilde, de Vrouwentaalgroep, 
Meander Omnium en de bibliotheek.

•	 Het RMC heeft vijf actielijnen uitgezet voor de periode 2015-2019. Enkele acties zijn 
het meer creëren van een sterke basis voor de jongere en een doorlopende lijn van 
en naar de RDWI. 

Alle leerlingen moeten een 

plek krijgen op een school 

die past bij hun kwaliteiten 

en mogelijkheden, zodat zij 

zich kunnen ontwikkelen 

tot actieve en zelfstandige 

deelnemers aan de 

samenleving.
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3.4.5 Meetbaarheid

•	 De meetbaarheid van het leerlingenvervoer is geregeld in de vervoerscontracten 
met de aanbieders. Deze zijn onlangs voor een aantal jaren verlengd.

•	 Het aantal vroegtijdig schoolverlaters wordt jaarlijks in kaart gebracht. Bijvoorbeeld 
als indicator op waarstaatjegemeente.nl onder het thema ‘onderwijs’. De meest 
recente cijfers zijn op dit moment uit 2014. Goed te zien is dat we sinds 2009 met 
een flinke daling ten opzichte van het landelijk gemiddelde te maken hebben 
(geldend voor voortijdige schoolverlaters VO-MBO). 

3.4.6 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2014 
realisatie

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Onderwijs,  onderwijs-
huisvesting

L 8.786 7.228 5.566 5.453 5.366 5.249

B 100 81 2.220 100 100 100

S -8.686 -7.147 -3.346 -5.353 -5.266 -5.149

“Onderwijs- gymnastiek-/
sport accommodaties”

L 530 588 563 624 837 600

B 116 134 162 162 162 162

S -414 -454 -401 -462 -675 -438

Leerlingenvervoer, School-
zwemmen en Logopedie

L 684 603 640 641 641 640

B 8 3 3 3 3 3

S -676 -600 -637 -638 -638 -637

Leerplicht en LEAZ L 108 35 396 394 394 394

B 0 0 0 0 0 0

S -108 -35 -396 -394 -394 -394

RMC Voortijdige school-
verlaters

L 930 731 660 658 658 658

B 468 337 332 332 332 332

S -462 -394 -328 -326 -326 -326

Onderwijs Acherstanden 
Beleid ( Wet OKE)

L 1.025 1.011 1.064 53 53 53

B 1.027 1.011 1.011 0 0 0

S 2 0 -53 -53 -53 -53

Brede Scholen L 230 122 150 150 150 150

B 0 0 0 0 0 0

S -230 -122 -150 -150 -150 -150

Educatie L 481 29 33 33 32 32

B 454 9 9 9 9 9

S -27 -20 -24 -24 -23 -23

Programma Onderwijs L 12.774 10.347 9.072 8.006 8.131 7.776

B 2.173 1.575 3.737 606 606 606

S -10.601 -8.772 -5.335 -7.400 -7.525 -7.170
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p  Toelichting op de budgetten
De producten Onderwijshuisvesting en Gymnastiek- en sportaccommodaties kennen 
door hun aard (onderhoud van en investering in onderwijshuisvesting) een wisselend 
karakter. Dit wisselende karakter wordt opgevangen via de bestemmingsreserve 
huisvestingsvoorzieningen onderwijs (voor bestemmingsreserves zie  
programma 11).

De lagere en hogere lasten in de overige producten worden veroorzaakt door het 
verwerken van de actuele urendoorbelasting.
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3.5 Programma 5
Sport, cultuur en recreatie

3.5.1 Producten

1.   Groen
2.   Openbare bibliotheek
3.   Kunstzinnige vorming, professionele kunsten en amateurkunsten
4.   Masterplan beeldende kunst/kunstprojecten
5.   Monumentenzorg
6.   Het Slot
7.   Mediabeleid
8.   Sportbeleid
9.   Buitensportaccommodaties
10. BinnensportaccommodatiesZwembad
11. Overige sportaccommodaties en recreatieve voorzieningen
12. Recreatieschappen 

3.5.2 Kaderstellende beleidsstukken

p  Groen
•	 Structuurvisie 2011
•	 Groenstructuurplan 2011
•	 Nota ‘Bomen; (kleur)rijke dragers van het groen in Zeist’ 2013

p  Sport
•	 Sport- en beweegvisie Zeist 2015-2020 (hierna: Sportvisie) 

3.5.3 Wat willen we bereiken?

p  Groen
Zeist heeft een rijk bezit aan bomen in straten, lanen en parken. Het groene karakter 
draagt bij aan het imago en is een belangrijke kwaliteit. Dit groene karakter willen we 
dan ook bewaren. 

p  Cultuur
We willen cultuur inzetten om het wonen, leven, werken en recreëren in Zeist zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken.

p  Sport
We willen het bewegen stimuleren, de sportmogelijkheden voor jong en oud 
verbeteren en inwoners door middel van sport met elkaar in contact brengen. 
Hierin is niet alleen een rol weggelegd voor de gemeente, maar ook voor 
sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners. De gemeente zal de 
randvoorwaarden (blijven) scheppen om te kunnen sporten (goede, toegankelijke 
en betaalbare sportaccommodaties) en de verdere uitwerking en invulling van 
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sporten zal worden overgelaten aan de sportverenigingen, organisaties en inwoners. 
Een overlegstructuur waarin goede afspraken gemaakt kunnen worden tussen 
betrokkenen uit de sport, maatschappelijk organisaties en de gemeente, is dan ook 
noodzakelijk. Sport zetten we bovendien in om doelen uit andere programma’s mede 
te realiseren. Het gaat dan onder andere om participatie en integratie (programma 6), 
gezondheid (programma 7), werkgelegenheid (programma 6), en het overkoepelende 
doel Zeist aantrekkelijk te maken en te houden voor inwoners en bezoekers.

3.5.4 Wat gaan we daarvoor doen?

p  Groen
•	 Natuurbeheer en –behoud: behouden biodiversiteit is onderdeel van de Flora- en 

faunawet. O.a. aanleggen ecologische verbindingszones. Deels uitbesteed aan 
Utrechts Landschap.

•	 Onderhoud groen en onderhoud bomen. Kwaliteitsnormen zijn schoon, heel en 
veilig. Vastgelegd in Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR).

•	 Op moment van schrijven wordt interactief een lange termijn bomenbeheerplan 
opgesteld. Dit traject wordt eind 2015 afgerond en begin 2016 in de besluitvorming 
gebracht.

•	 In het lange termijn bomenbeheerplan willen we vastleggen hoe het groene 
karakter van Zeist, voor wat betreft de openbare ruimte, duurzaam ingevuld gaat 
worden. Dit vergt een weldoordacht plan voor vervanging van bomen die aan het 
eind van hun leven komen, en een financiële vertaling met bijbehorende dekking. 

p  Cultuur
•	 Slot Zeist 

Het Slot is voor veel mensen hét herkenningspunt van onze gemeente. Het doel 
is om vanaf 1 januari 2016 een nieuwe contractant voor Slot Zeist te hebben en 
dat het Slot meer een plek voor Zeistenaren wordt. Op 7 juli 2015 heeft de raad 
ingestemd met het zogeheten witboek voor Slot Zeist, een document met de 
uitgangspunten voor het vinden van een nieuwe contractant. Het verschil tussen 
de inkomsten van Slot Zeist die nu begroot zijn, en het kader dat is vastgesteld, is 
meegenomen in het financieel perspectief bij deze begroting.

Verschillende fiets- en 

wandelroutes voeren langs 

Slot Zeist.
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•	 Cultuurvisie 2016-2020 
Op het gebied van cultuur is de laatste jaren veel veranderd. Daarom is het tijd om 
onze cultuurvisie te herzien. Dit doen we samen met het culturele veld, betrokken 
sectoren (bijvoorbeeld economie, toerisme, innovatie en zorg), ondernemers 
en inwoners. De nieuwe cultuurvisie is gericht op de jaren 2016 tot en met 
2020. De uitvoering van de visie zal in beginsel binnen het beschikbare budget 
plaatsvinden. 

•	 Bibliotheek (IDEA), Zeister Muziekschool en Kunstenhuis 
De taken van deze organisaties zijn van groot belang, omdat ze de basis vormen 
van onze culturele voorzieningen. Daarom blijven we hierin investeren. Vanaf 
1 januari 2016 gaat de fusie tussen het Kunstenhuis en Zeister Muziekschool in. 
Daarmee wordt de eerder vastgelegde bezuinigingsopdracht ( € 70.000,- voor 
beide organisaties samen) gerealiseerd.

•	 Kunst- en cultuureducatie 
Ons aanbod kunst- en cultuureducatie blijkt succesvol. Dat baseren wij op 
de positieve feedback van de vier samenwerkingspartners binnen Netwerk 
CuItuureducatie en het groeiend aantal deelnemende scholen. We blijven daarom 
inzetten op de combinatiefuncties die het cultuureducatieaanbod verzorgen. Ook 
de bijdrage aan Kunst Centraal in het kader van het convenant cultuureducatie 
(2013-2016) met de Provincie Utrecht zetten we door. Via Kunst Centraal 
worden professionele cultuureducatieve activiteiten aan basisschoolleerlingen 
aangeboden. 

p Sport 
•	 In 2016 staat er een goede overlegstructuur tussen sportverenigingen, 

betrokkenen, maatschappelijke organisaties en de gemeente.
•	 In juli 2015 heeft de gemeenteraad de Sportvisie vastgesteld. In het najaar 

van 2015 zal de gemeente in samenwerking met sportverenigingen en andere 
betrokkenen een uitvoeringsprogramma opstellen waarin de ambities uit de 
Sportvisie nader staan uitgewerkt. Het uitvoeringsprogramma zal onder meer gaan 
over de ontwikkeling van de gemeentelijke sportaccommodaties en de rol die 
sportverenigingen hebben bij het behalen van de gezamenlijke maatschappelijke 
ambities uit de sportvisie.

•	 Sportaccommodaties beheren, waaronder het zwembad en speelvoorzieningen, 
met als uitgangspunt dat vraag en aanbod zoveel mogelijk in evenwicht zijn. Zie 
ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (boek 2). 

•	 De toegankelijkheid van sportaccommodaties verbeteren.
•	 Een visie ontwikkelen voor de locaties Blikkenburg en Dijnselhoek.
•	 Het beweegvriendelijker inrichten van de openbare ruimte. 
•	 Er wordt bekeken op welke wijze de functie en het aantal activiteiten in zwembad 

Dijnselburg kunnen worden vergroot. 

3.5.5 Meetbaarheid

p  Groen
•	 Actualisatie bomenbeheerplan in 2016 en daarna periodiek. Elke drie jaar wordt de 

kwaliteit van ons gemeentelijk bomenbestand gemonitord vanuit onze zorgplicht. 
Deze gegevens, en de levensverwachting die daar uit voortkomt, worden verwerkt 
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in het groenbeheersysteem. Deze informatie vormt weer de basis voor de 
driejaarlijkse onderhoudsbestekken.

p  Sport 
•	 Monitoring vindt plaats aan de hand van het uitvoeringsprogramma van de 

Sportvisie. Door middel van de prestatie-indicatoren uit het uitvoeringsprogramma 
wordt de voortgang gemeten.

•	 Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat sporten een positieve bijdrage levert 
aan de gezondheid en het welzijn van de mens. Vanuit dit gegeven zal deelname 
aan sportactiviteiten gemonitord worden.

3.5.6 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2014 
realisatie

2015 
begroting

2016  
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Groen L 3.449 3.433 3.157 3.155 3.153 3.153

B 38 34 13 13 13 13

S -3.411 -3.399 -3.144 -3.142 -3.140 -3.140

Openbare bibliotheek L 1.642 1.455 1.469 1.464 1.459 1.459

B 0 0 0 0 0 0

S -1.642 -1.455 -1.469 -1.464 -1.459 -1.459

Kunstzinnige vorming, 
professionele kunsten en 
amateurkunst

L 1.985 1.869 1.828 1.828 1.828 1.789

B 41 0 0 0 0 0

S -1.944 -1.869 -1.828 -1.828 -1.828 -1.789

“Masterplan beeldende 
kunst/ kunstprojecten”

L 24 47 54 54 54 54

B 0 0 0 0 0 0

S -24 -47 -54 -54 -54 -54

Monumentenzorg L 121 100 91 105 95 92

B 2 3 3 3 3 3

S -119 -97 -88 -102 -92 -89

Het Slot L 1.192 2.054 1.341 1.496 1.264 1.610

B 572 620 1.267 1.267 1.267 1.267

S -620 -1.434 -74 -229 3 -343

Mediabeleid L 40 44 46 46 46 46

B 0 0 0 0 0 0

S -40 -44 -46 -46 -46 -46

Sportbeleid L 1.179 870 783 794 811 781

B 22 20 20 20 20 20

S -1.157 -850 -763 -774 -791 -761

Buitensport-accommo-
daties

L 1.152 868 1.011 986 1.001 894

B 300 269 267 267 267 267

S -852 -599 -744 -719 -734 -627

Binnensport-accommo-
daties

L 997 711 1.115 739 1.031 728

B 241 282 299 299 299 299

S -756 -429 -816 -440 -732 -429

Zwembad L 2.606 2.852 2.628 2.707 2.879 2.645

B 1.179 1.183 1.328 1.328 1.328 1.328

S -1.427 -1.669 -1.300 -1.379 -1.551 -1.317
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Overige accommodaties 
sport en recreatieve voor-
zieningen

L 388 524 157 160 160 159

B 0 0 0 0 0 0

S -388 -524 -157 -160 -160 -159

Recreatieschappen L 130 123 130 130 130 130

B 0 0 0 0 0 0

S -130 -123 -130 -130 -130 -130

Programma Sport, Cultuur en 
Recreatie

L 14.905 14.950 13.810 13.664 13.911 13.540

B 2.395 2.411 3.197 3.197 3.197 3.197

S -12.510 -12.539 -10.613 -10.467 -10.714 -10.343

p  Toelichting op de budgetten
De producten Buiten- en Binnensportaccommodaties en Zwembad kennen door hun 
aard (onderhoud van en investering in onderwijshuisvesting) een wisselend karakter. 
Dit wisselende karakter wordt opgevangen via de bestemmingsreserve onderhoud 
kapitaalgoederen (voor bestemmingsreserves zie programma 11).
Voor Slot Zeist zijn in de jaren 2014 en 2015 de baten en de lasten incidenteel 
bijgesteld.
Op het product Groen zijn de lasten lager door een efficiëntere wijze van 
aanbesteding van de levering van derden.
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3.6 Programma 6
Sociaal domein

3.6.1 Producten

1.   Bijstandsverlening
2.   Individueel gericht minimabeleid
3.   Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
4.   Groepsgericht minimabeleid
5.   Schuldhulpverlening
6.   Werkgelegenheid
7.   Ondersteuning doelgroepen
8.   Sociale samenhang
9.   Wmo voorzieningen
10. Wmo dienstverlening
11. Maatschappelijke dienstverlening

3.6.2 Kaderstellende beleidsstukken

p  Jeugdzorg en Wmo
•	 Brede sociale visie 2014
•	 Lokaal Beleidsplan Transitie Jeugd 2014-2015
•	 Beleidsplan decentralisatie AWBZ/Wmo 2014
•	 Verordening Jeugdhulp Zeist 2015
•	 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Zeist 2015

p  Passend onderwijs
•	 Meerjaren onderwijsplan (LEA 2015-2018) (besluitvorming september 2015)
•	 Ondersteuningsplannen (verantwoordelijkheid samenwerkingsverbanden 

onderwijsinstellingen)

3.6.3 Wat willen we bereiken?

Binnen het sociaal domein willen we ruimte geven aan maatschappelijke participatie 
en het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners. We verwachten daarom van 
inwoners, professionals en gemeenteambtenaren een andere manier van denken 
en doen. Vanuit de kernwaarden vertrouwen, nabijheid en kracht, streven wij ernaar 
om de inwoner begin- en eindpunt van het denken en doen te laten zijn. In het 
sociaal domein moeten we daarnaast met minder geld tot kwalitatieve hoogstaande 
oplossingen komen, waardoor er extra urgentie is om aan de slag te gaan met het 
zoeken en bewandelen van nieuwe wegen. 
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p  Jeugdzorg
•	 Doel van het beleid is dat jongeren in Zeist de hulp krijgen die nodig is, ondanks 

het dalend budget dat van het rijk wordt ontvangen.
•	 Lokaal moet er voldoende kennis en capaciteit beschikbaar zijn om intramurale/

residentiële opvang te voorkomen. Er dienen voldoende lichte vormen van zorg en 
respijtzorg aanwezig te zijn om jongeren op te kunnen vangen. Dit vergt veel van 
het transformatieproces waar we nu in zitten. 

p  Wmo
Wij willen een vangnet kunnen bieden voor de meest kwetsbare inwoners, zodat zij in 
staat zijn zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te participeren in de gemeente.

We willen ruimte geven 

aan maatschappelijke 

participatie en het 

versterken van de 

zelfredzaamheid van 

inwoners. Waar nodig 

is er een vangnet voor 

maatwerkvoorzieningen.

Foto: ZorginBeeld / Frank 

Mullert

p  Passend onderwijs
Passend onderwijs staat voor: alle kinderen kunnen genieten van onderwijs op een 
voor hen passende school in de eigen omgeving. Het adagium ‘één kind, één plan’ is 
van toepassing op alle kinderen die aanvullende zorg nodig hebben. We willen:
•	 Zorgdragen voor een passende onderwijsplek voor al onze leerlingen in de eigen 

omgeving, waarbij een goed ondersteuningsaanbod vanuit het onderwijs en de 
jeugdhulp hen – waar nodig – kunnen bijstaan. Een goede afstemming tussen CJG, 
leerplicht en het onderwijs is daarvoor onontbeerlijk.

•	 Het aantal thuiszitters (kinderen waarvoor geen passende onderwijsplek is) sterk 
terugdringen in nauwe samenwerking tussen het onderwijs, leerplicht en CJG. 
Een goed functionerend plaatsingsbeleid, zowel in het primair als in het voortgezet 
onderwijs, is hierbij een randvoorwaarde.

p  Participatie 
•	 Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 verandert veel op 

gebied van de sociale zekerheid. Meer nadruk komt te liggen op de mogelijkheden 
van mensen en daar moeten gemeenten actief op inspelen. Uiteindelijk moeten 
mensen die om welke reden dan ook afhankelijk worden van een uitkering, zo 
snel mogelijk naar regulier werk worden geleid. Deze verandering vraagt om een 
transformatie bij de Regionale Sociale Dienst (RSD), die namens Zeist de wettelijke 
taken op gebied van de sociale zekerheid uitvoert. In 2016 is een belangrijke 
beweging gemaakt in die transformatie. 
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•	 Als gevolg van de economische crisis is in Zeist een grotere toename geweest 
van mensen met uitkering dan het rijk aan Zeist vergoedt. Dit leidt tot een groot 
tekort op het inkomensdeel. In 2016 moet een belangrijke stap gezet zijn om het 
klantenbestand omlaag te brengen en daarmee het tekort op het zogenoemde 
i-deel.

•	 Naast het begeleiden van mensen naar regulier werk vinden we dat mensen die 
daarin niet slagen, wel zoveel mogelijk sociaal geactiveerd moeten worden en 
moeten meedoen in de samenleving. We willen daarom dat het aantal mensen dat 
stappen maakt op de participatieladder, toeneemt. 

•	 Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de toegang tot de Sociale 
Werkvoorziening (hierna: Sw) gesloten en neemt de subsidie per Sw-plaats fors af. 
Deze ontwikkelingen leiden bij ongewijzigd beleid tot een fors financieel tekort 
bij de BIGA (als uitvoerder van de WSW). We willen het (toekomstige) financiële 
tekort van de BIGA verkleinen, maar tegelijkertijd de zorg voor de Sw-medewerkers 
blijven waarborgen. 

3.6.4 Wat gaan we daarvoor doen?

p  Jeugdzorg
•	 In 2016 zetten we in op het verder transformeren van de jeugdhulp. Hoofddoelen 

zijn het waar mogelijk voorkomen van de noodzaak van zware zorg en het sneller 
afbouwen van zorg. Ook zal worden ingezet op het doorontwikkelen van de 
inkoop en het verminderen van de regeldruk. Deze transformatie is een meerjarig 
proces. Meer informatie over het transformeren is terug te vinden in de paragraaf 
De nieuwe zorg.

•	 We maken met aanbieders afspraken over hoe we de ambities kunnen bereiken, 
bijvoorbeeld door meer maatwerk te leveren, door- en uitstroom bevorderen 
en we vragen om flexibiliteit van de individuele organisaties en tussen deze 
organisaties. 

•	 Daarnaast zien we de inzet van een persoonsgebonden budget (pgb), op terrein 
van de Wmo en de jeugdhulp, als mooi middel om aan te sluiten bij de eigen regie 
van de inwoners, door zelf te bepalen in afstemming met de toegang wie er komt 
helpen, wanneer en wat deze hulp of begeleider precies doet.

p  Wmo
•	 Wij bieden een vangnet voor de meest kwetsbare inwoners door de hulpvragen 

van inwoners in kaart te laten brengen door het sociaal team, door vragen te 
verhelderen en door de inwoner te wijzen op de beschikbare voorzieningen 
in de wijk en in de gemeente. Als het probleem niet door de inwoner zelf 
– of met een kleine sturing – opgelost kan worden, dan is er een vangnet 
voor maatwerkvoorzieningen, zoals hulpmiddelen, woningaanpassingen, 
vervoerspassen, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en kortdurend verblijf. 
In 2015 zijn we vooral bezig geweest om de nieuwe koers binnen de Wmo te 
stabiliseren. In 2016 gaan we vooral transformeren en innoveren. 
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p  Passend onderwijs
•	 De aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs wordt verder uitgewerkt en 

versterkt.
•	 In schooljaar 2015-2016 wordt er een pilot gestart in het basisonderwijs om de 

afstemming in zorg tussen het CJG en basisscholen te verbeteren.
•	 Minimaal twee maal per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats in het zgn. OOGO  

(op overeenstemming gericht overleg).

p Participatie
•	 Essentieel in de transformatie is dat de RSD haar werkwijze aanpast en 

meer ‘ontschot’ denkt en handelt in samenwerking met sociale wijkteams, 
maatschappelijke organisaties en potentiële werkgevers.

•	 We willen dat de RSD meer maatwerk levert bij re-integratie- en 
participatietrajecten, zodat naar behoefte ondersteuning wordt geboden. Dit 
conform het project ‘Werk voor Zeist’.

•	 M.b.t. de BIGA hebben de raden van de deelnemende gemeenten in de RDWI 
in 2015 ingestemd met een traject waarin verschillende scenario’s worden 
onderzocht, teneinde een goede beslissing te nemen over de (financiële) toekomst 
van de BIGA en de positie van de Sw-medewerkers. Besluitvorming zal eind 2015 
plaatsvinden en in 2016 zal het gekozen scenario worden uitgewerkt.

p  Transformeren binnen sociaal domein
We investeren in het ontwikkelen van de transformatiestrategie binnen het sociaal 
domein. In 2016 moet het transformeren van taken in het sociaal domein concreet 
en zichtbaar zijn in de dagelijkse uitvoering. We investeren in persoonlijk contact, 
waardoor we meer inzetten op preventie en er minder professionele inzet nodig is. 
Vaak kunnen hulpvragen samen met mensen uit het persoonlijk netwerk of in de 
buurt opgepakt worden. Als professionele hulp nodig is, dan streven we naar de juiste 
zorg op het juiste moment. Een aantal voorbeelden waarin de transformatie tot uiting 
komt is: 

Vrijwillige inzet

Onderdeel van de gewenste transformatie in het sociaal domein is het 
versterken van de inzet van vrijwilligers(organisaties), mantelzorgondersteuning, 
bewonersinitiatieven, welzijn en maatjesprojecten. Door ruimte te bieden aan deze 
initiatieven wordt enerzijds de zelfredzaamheid van inwoners versterkt en anderzijds 
biedt het kansen om ondersteuning goedkoper te organiseren. In 2016 is het van 
belang om gezamenlijk met inwoners en de betrokken organisaties te kijken wat 
de gewenste transformatie is, welke slimme verbindingen er mogelijk zijn en welke 
keuzes we daarvoor moeten maken. In 2015 is bijvoorbeeld al gebleken dat de vraag 
naar de inzet van maatjes groeit. We willen met elkaar waarborgen dat de vrijwillige 
inzet in Zeist een prominente rol kan blijven innemen. 

Ouderenparticipatie 

Het doel van ouderenparticipatie is om ouderen te ondersteunen bij het 
blijvend kunnen participeren in de maatschappij. Daarmee wordt enerzijds 
hun zelfredzaamheid versterkt en anderzijds bijvoorbeeld een verschijnsel als 
eenzaamheid tegengegaan (signaleringsfunctie). Het budget ouderenparticipatie 
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wordt onder meer ingezet voor de ouderenadviseurs van MEE, die ouderen 
ondersteuning bieden als zij dat nodig hebben. De adviseurs werken nauw samen 
met het sociaal team en die samenwerking wordt de komende jaren geïntensiveerd. 
Daarnaast wordt het budget ingezet voor de financiering van het wijkconsulentschap 
van MeanderOmnium, waarin het oude ‘ouderenwerk’ in opgegaan is. Op basis van 
de brede sociale visie kijken we niet specifiek meer naar doelgroepen, maar meer naar 
ondersteuningsbehoefte. Bij ouderen is dat vaker aan de orde, waardoor de aandacht 
er in voldoende mate voor moet blijven. Dit wordt in de aanpak meegenomen. 

Betrekken van inwoners 

In de tweede helft van 2015 hebben we gewerkt aan een nieuw model voor het 
betrekken van inwoners bij beleid en uitvoering in het sociaal domein. De uitkomsten 
van dit proces zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 bekrachtigd 
worden door het college. Het doel is dat in 2016 een nieuw adviesorgaan voor 
het sociaal domein van start gaat en dat inwoners op meerdere (nog te bepalen) 
manieren kunnen meepraten over plannen of hun ervaringsdeskundigheid 
kunnen delen met de gemeente. Hierdoor kunnen we vanuit inwoners- en 
gebruikersperspectief beleid en uitvoering tegen het licht houden en waar nodig 
bij te stellen. Daarnaast zet het inwoners meer centraal en kunnen zij hun stem laten 
horen. Niet over, maar mét inwoners praten en op zoek gaan naar de juiste invulling 
van zorg en ondersteuning.

Vervolg Programma Sociaal Kerckebosch

De herstructurering van de wijk Kerckebosch is volop gaande. Er is en wordt 
volop gebouwd en er zijn veel verhuisbewegingen op gang gekomen, zowel van 
mensen binnen de wijk als buiten de wijk. Verschillende mensen moeten met elkaar 
samenleven. Daar is nu en in de komende jaren extra aandacht voor nodig. Zeker 
omdat alle ontwikkelingen in de wijk soms spanningen met zich meebrengen; 
onrust, overlast, mensen die moeilijk wennen in hun nieuwe omgeving, jongeren die 
een nieuwe plek in de wijk zoeken en oude en nieuwe bewoners die elkaars buren 
worden. 
De extra aandacht is op dit moment voorzien vanuit het huidige programma 
Kerckebosch Sociaal. Dit programma is een uitwerking van het provinciaal-
gemeentelijk programma Zorgeloos Wonen, dat een looptijd heeft tot eind 2015. 
Omdat de herstructurering van Kerckebosch tot ongeveer 2019-2020 doorgaat, 
moet het huidige programma sociaal een vervolg krijgen. Een deel van deze extra 
aandacht is ondervangen door de opening van MFA (multifunctionele accommodatie) 
het Binnenbos in het najaar van 2015. Dit is het centrum van de wijk waar iedereen 
terecht kan. Het Binnenbos krijgt een wijkservicepunt en wordt daarmee een 
uitvalsbasis voor onder meer het wijkteam, het sociaal team en jongerenwerk. 

Alle betrokken partijen zijn zich bewust van de urgentie om voor Kerckebosch een 
vervolg op het programma sociaal op te stellen. De ambities daarbij zijn:
1. Oude en nieuwe wijkbewoners zijn trots op hun wijk;
2. De wijk is schoon, heel, veilig en sociaal; een leefbare buurt voor iedereen; 
3. Een vitale buurt, ook tijdens de vele verhuizingen en andere veranderingen in  

de wijk. 
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Het vervolg op het programma sociaal wordt in de komende periode opgesteld, 
meegenomen in het vervolg op de Allonge Kerckebosch (samenwerkingsafspraken 
voor de realisatie van de wijk tussen gemeente en SeysterVeste/ WOM) en eind dit 
jaar ter besluitvorming voorgelegd. De financiële consequenties van de benodigde 
investeringen voor het vervolg op het programma sociaal, waar de exploitatie van 
Binnenbos een belangrijk onderdeel van is, worden daarin meegenomen. 

3.6.5 Meetbaarheid

p  Passend onderwijs
In de regio Zuidoost Utrecht wordt ook op het taakveld van passend onderwijs 
tussen gemeenten en instanties samengewerkt om daarmee de aansluiting van 
onderwijs met jeugdbeleid te realiseren. Monitoring wordt als onderdeel van de 
uitvoeringsagenda in 2016 uitgewerkt.

p  Participatie
Door de participatieladder nauwlettend te volgen, kan worden bekeken of al dan 
niet sprake is van een toename van de uitstroom van inwoners met een uitkering op 
grond van  de Participatiewet.

3.6.6 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2014 
realisatie

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Bijstandsverlening L 21.253 19.491 19.774 19.824 19.173 19.190

B 16.166 14.314 14.214 14.214 14.214 14.214

S -5.087 -5.177 -5.560 -5.610 -4.959 -4.976

Individueel gericht  
minima beleid

L 1.654 1.573 1.743 1.760 1.761 1.759

B 0 0 0 0 0 0

S -1.654 -1.573 -1.743 -1.760 -1.761 -1.759

Kwijtschelding  
gemeentelijke belastingen

L 301 296 294 294 294 294

B 0 0 0 0 0 0

S -301 -296 -294 -294 -294 -294

Groepsgericht  
minimabeleid

L 28 364 590 602 611 610

B 0 0 0 0 0 0

S -28 -364 -590 -602 -611 -610

Schuldhulpverlening L 807 818 818 818 371 371

B 0 -52 0 0 0 0

S -807 -863 -798 -818 -371 -371

Werkgelegenheid L 7.844 7.678 6.703 6.179 5.916 5.740

B 6.866 20 20 0 0 0

S -978 -7.658 -6.703 -6.179 -5.916 -5.740

Ondersteuning en  
doelgroepen

L 833 18.972 18.353 18.053 18.091 18.107

B 1 121 128 128 128 128

S -832 -18.851 -18.225 -17.925 -17.963 -17.979

Sociale samenhang L 3.496 3.278 3.129 3.052 3.057 3.073

B 68 6 6 6 6 6

S -3.428 -3.272 -3.123 -3.046 -3.051 -3.067
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WMO voorzieningen L 6.127 6.357 5.781 5.377 5.377 5.377

B 1.357 1.366 1.356 1.356 1.356 1.356

S -4.770 -4.991 -4.425 -4.021 -4.021 -4.021

WMO dienstverlening L 36 8.638 7.661 7.558 7.242 7.148

B 0 1.275 350 350 350 350

S -36 -7.363 -7.311 -7.208 -6.892 -6.798

Maatschappelijke  
dienstverlening

L 1.795 1.685 1.427 1.427 1.427 1.427

B 98 0 0 0 0 0

S -1.697 -1.685 -1.427 -1.427 -1.427 -1.427

Programma Sociaal Domein L 44.174 69.143 66.273 64.944 63.320 63.096

B 24.556 17.050 16.074 16.054 16.054 16.054

S -19.618 -52.093 -50.199 -48.890 -47.266 -47.042

p  Toelichting op de budgetten
Het budget voor het eigen risico op de bijstandsuitkeringen (product 
Bijstandsverlening) is, zoals besloten aan de hand van de Bestuursrapportage 2015, 
voor 2016 en 2017 verhoogd. Gedurende 2017 wordt bezien of dit voor 2018 en later 
ook nog noodzakelijk is. 
De stijging van de lasten in het product Individueel gericht minimabeleid wordt 
veroorzaakt door een ophoging van de budgetten voor chronisch zieken en de 
aanvullende ziektekostenverzekering.
In 2015 is bij de Bestuursrapportage gebleken dat we in 2015 incidenteel minder 
kosten (€ 194.000) hebben voor groepsgericht minimabeleid. Vanaf 2016 worden de 
budgetten gehanteerd, zoals ze voor deze jaren al in de begroting stonden. Daarnaast 
is er voor € 29.000 meer aan interne uren toegerekend aan dit product.
Voor schuldhulpverlening zijn steeds incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld. 
De laatste keer aan de hand van de Bestuursrapportage 2015. Het extra deel loopt af 
in 2018. In de loop van 2017 zal een evaluatie plaatsvinden.
Het product werkgelegenheid  laat ten opzichte van 2015 een daling zien van € 1 mln. 
Dit komt vooral door de verlaging van het rijk op de WSW gelden. Enerzijds omdat de 
regeling wordt afgebouwd, anderzijds door een bezuiniging van het rijk. Daarnaast is 
er in 2015 incidenteel budget voor het project ‘werk voor Zeist’ ad € 464.000, in 2016 
wordt dit verlaagd naar € 162.000 en in 2017 stopt het. Tot slot is er voor € 38.000 
meer aan interne uren toegerekend aan dit product.
Het teruglopende budget van product Ondersteuning doelgroepen wordt vrijwel 
volledig veroorzaakt door de bezuiniging van het rijk op de jeugdhulp.
De verlaging van de lasten op product Sociale samenhang wordt veroorzaakt door 
minder toerekenen van interne uren (€ 138.000) en incidenteel wijkbudget in 2015.
De lasten op product Wmo voorzieningen dalen door de rijksbezuiniging op de 
huishoudelijke hulp ad € 630.000 en minder toerekening van de interne uren ad  
€ 112.000. Daar tegenover staat het incidentele budget voor de huishoudelijke 
hulp toelage, welke al wel is opgenomen in de begroting 2016, maar nog niet in de 
begroting 2015 (wijziging volgt nog) ad € 270.000.
In product Wmo dienstverlening nemen ten opzichte van 2015 de baten en lasten af 
met € 865.000 door het verdwijnen van de post ‘beschermd wonen’. Vanaf 2016 zal 
dit rechtstreeks via de centrumgemeente lopen. Verder is de hoogte van de eigen 
bijdrage verlaagd en is het totale budget voor Wmo begeleiding verlaagd door de 
rijksbezuiniging.
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De lasten voor product Maatschappelijke begeleiding zijn lager dan in de begroting 
2015 door een verlaging van het begeleidingsbudget met € 134.000 (besluit n.a.v. de 
Bestuursrapportage 2015) en het incidentele transitiebudget in 2015 ad € 129.000.

p  Overige relevante stukken
•	 Raadsvoorstel nr 14RV0048, besluit Raad 09-09-2014, Decentralisaties: financiering, 

risico management en risico verevening (gewijzigd) en bijlage.
•	 Zorgvisie 
•	 Visiestuk ‘van bolwerk naar netwerk’, twee-jarenplan RSD, uitvoeringsdocument  

(in wording)
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3.7 Programma 7
Volksgezondheid en milieu

3.7.1 Producten

1.   Gezondheid
2.   Algemene geestelijke gezondheidszorg
3.   Begraafplaats en begraafrechten
4.   Bestrijding plaagdieren
5.   Milieubeheer
6.   Buitengebied
7.   Afval
8.   Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
9.   Riolering
10. Rioolheffing
11. Milieu educatie

3.7.2 Kaderstellende beleidsstukken

p Milieu
•	 Jaarlijks wordt het Milieujaarprogramma vastgesteld in samenwerking met de 

Omgevingsdienst regio Utrecht (hierna: ODRU). 

3.7.3 Wat willen we bereiken?

p Jeugdgezondheidzorg 
•	 We willen een integrale jeugdgezondheidzorg 0-18 jaar die aan kinderen, jongeren 

en ouders uit Zeist informatie en laagdrempelige ondersteuning geeft op het 
gebied van preventieve gezondheidszorg. Daarnaast willen we een passende 
aansluiting van de jeugdgezondheidszorg op de lokale inrichting van de jeugdhulp 
en de samenwerking met scholen. 

p Gemeentelijke begraafplaats 
•	 Het doel is om de exploitatie van de begraafplaats kostendekkend te maken.

p Milieu
•	 Samen met de inwoners en bedrijven werken aan een samenleving met een 

minimale belasting van de fysieke leefomgeving. 
•	 Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, onder andere door het 

terugdringen van de administratieve lasten voor de inwoners en bedrijven. 
•	 Vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van de samenwerking binnen en met 

de Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru).
•	 Het scheiden van afval door inwoners stimuleren en hierdoor hergebruik van 

materialen en grondstoffen vergroten. De ambitie is om in 2016 een toename van 
afvalscheiding te realiseren.

Begroting 2016 gemeente Zeist   p   Volksgezondheid en milieu



52

inhoud

3.7.4 Wat gaan we daarvoor doen?

p Jeugdgezondheidzorg 
•	 Per 1 januari 2016 zal de GGD regio Utrecht (GGDrU) in de gemeente Zeist de 

gehele jeugdgezondheidszorg voor 0-18 jarigen gaan verzorgen.  
De GGDrU voert voor de regio Utrecht diverse taken uit op het terrein van 
preventie en gezondheidsbevordering. De bekostiging vindt grotendeels 
plaats via een verdeelsleutel naar aantal inwoners per gemeente. We focussen 
op maatschappelijke participatie en bevorderen de publieke gezondheid 
door dwarsverbanden te leggen tussen preventie, gezondheid bevorderende 
activiteiten, maatschappelijke ondersteuning,  jeugdzorg en het domein van werk 
en inkomen.  
De GGDrU ondersteunt preventieprogramma’s met diverse gezondheid 
bevorderende activiteiten, zoals het leefstijlproject WIJKGEZONDer in de 
Verzetswijk. Het programma richt zich onder meer op gezonde voeding en meer 
bewegen. 

•	 In gesprek blijven met de GGDrU, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en 
scholen, om de verschillende taken op elkaar af te stemmen, zodat zij elkaar 
aanvullen en de samenwerking nog meer versterkt kan worden. 
In 2016 wordt de verbinding tussen de GGDrU, het sociaal team, het CJG-team 
en preventie en gezondheid nog verder verscherpt. Preventieve interventies, 
bijvoorbeeld voorlichting over valrisico’s bij ouderen, kunnen de inzet van 
zorg voorkomen. En op basis van signalen van de teams en monitorgegevens 
van wijken en doelgroepen, wordt duidelijker waar en voor wie er mogelijke 
gezondheidsrisco’s zijn.

De GGD regio Utrecht 

(GGDrU) zal per 1 

januari 2016 de gehele 

jeugdgezondheidszorg voor 

0-18 jarigen in de gemeente 

Zeist gaan verzorgen. 
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p  Gemeentelijke begraafplaats 
•	 De exploitatie van de gemeentelijke begraafplaats kon de afgelopen jaren 

niet budgettair neutraal worden gevoerd. De werkgroep van de begraafplaats 
(bestaande uit diverse vertegenwoordigers van de raad, de vereniging van 
betrokkenen bij de gemeentelijke begraafplaats en enkele uitvaartondernemers) 
onderzoekt daarom wat nodig is voor een kostendekkende exploitatie. Er wordt 
daarbij een onderscheid gemaakt tussen de lange en korte termijn. Voor de 
lange termijn werkt de werkgroep aan een visie met daarin de plannen voor de 
begraafplaats en welke voorzieningen wij aan de inwoners willen bieden. De eerste 
versie van de visie wordt in de tweede helft van 2015 aan de raad voorgelegd. De 
verwachting is dat in 2015 en 2016 een evenwicht bestaat tussen de kosten en baten.

 

p  Milieu
•	 Activiteiten via ODRU: vergunningverlening en handhaving waarbij onze doelen 

en ons beleid getoetst worden, advisering op ruimtelijke plannen, natuur- en 
duurzaamheidscommunicatie en –educatie, monitoring van en advisering over 
gezondheidsrisico’s.

•	 Het stimuleren en faciliteren van duurzame buurtinitiatieven, milieueducatie voor 
jeugd en volwassenen.

•	 Bodemsanering bij ontwikkeling gemeentelijke terreinen 
•	 Onderhoud en aanleg riolering en pompgemalen. Voor meer informatie zie de 

paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (boek 2).
•	 Een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (verbreed gemeentelijk rioleringsplan: 

vGRP) laten opstellen en vervolgens een onderzoeksprogramma gaan uitvoeren in 
het eigen rioleringsstelsel.

•	 Eind 2015 ligt het Afvalstoffenbeleid voor de komende jaren ter besluitvorming 
voor aan de raad. Afhankelijk daarvan voeren we in 2016 maatregelen door die 
een impuls geven aan het scheiden van afval. De bestaande plastic zak wordt 
vervangen door een zak waar ook drankkartons in kunnen.

3.7.5 Meetbaarheid

p  Milieu
De ODRU rapporteert jaarlijks over de behaalde resultaten van het 
uitvoeringsprogramma onder meer met betrekking tot de kwaliteit van de 
leefomgeving. 
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3.7.6 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2014 
realisatie

2015 
begroting

2016  
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Gezondheid L 2.793 2.834 2.541 2.541 2.495 2.495

B 14 0 0 0 0 0

S -2.779 -2.834 -2.541 -2.541 -2.495 -2.495

Algemene Geestelijke 
GezondheidsZorg

L 124 213 181 181 180 181

B 13 13 13 13 13 13

S -111 -200 -168 -168 -167 -168

Begraafplaatsen en b 
egraafrechten

L 875 1.130 814 867 827 804

B 909 768 855 954 1.054 1.054

S 34 -362 41 87 227 250

Bestrijding plaagdieren L 28 39 43 43 43 43

B 0 0 0 0 0 0

S -28 -39 -43 -43 -43 -43

Milieubeheer L 1.618 2.078 1.808 1.755 1.773 1.773

B 28 0 0 0 0 0

S -1.590 -2.078 -1.808 -1.755 -1.773 -1.773

Buitengebied L 29 57 68 68 68 67

B 0 0 0 0 0 0

S -29 -57 -68 -68 -68 -67

Afval L 4.209 4.582 4.217 4.309 4.401 4.494

B 405 100 0 0 0 0

S -3.804 -4.482 -4.217 -4.309 -4.401 -4.494

Afvalstoffen-heffingen en 
reinigingsrechten

L 0 0 0 0 0 0

B 5.001 5.240 5.722 5.814 5.907 5.999

S 5.001 5.240 5.722 5.814 5.907 5.999

Riolering L 2.780 3.252 3.088 3.283 3.413 3.559

B 25 11 11 11 10 11

S -2.755 -3.241 -3.077 -3.272 -3.403 -3.548

Rioolheffing L 0 0 0 0 0 0

B 4.018 3.733 3.911 4.039 4.080 4.129

S 4.018 3.733 3.911 4.039 4.080 4.129

Milieu educatie L 260 263 272 272 272 272

B 0 0 0 0 0 0

S -260 -263 -272 -272 -272 -272

Programma Volksgezondheid  
en Milieu

L 12.716 14.448 13.032 13.319 13.472 13.688

B 10.413 9.865 10.512 10.831 11.064 11.206

S -2.303 -4.583 -2.520 -2.488 -2.408 -2.482

p  Toelichting op de budgetten
De structureel lagere lasten worden veroorzaakt door het verwerken van de actuele 
urendoorbelasting en het saldo van de reserve bodemsanering dat op product 
Milieubeheer begroot is in 2015.
Voor de producten Begraafplaats, Afval en Riolering geldt dat baten gelijk zijn 
aan lasten, omdat wordt gewerkt met 100% kostendekkende tarieven. Echter, in 
bovenstaande tabel zijn voor deze producten hogere baten opgenomen dan lasten. 
Dit heeft te maken met de overheadkosten die niet in dit product landen (lastenkant) 
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maar in programma 11, maar wel zijn meegenomen in de tariefberekening 
(batenkant).
Daarnaast heeft de begraafplaats te maken met wisselende onderhoudslasten die 
worden geëgaliseerd via de bestemmingsreserve onderhoud kapitaalgoederen (voor 
bestemmingsreserves zie programma 11). In de tariefberekening wordt gerekend 
met een gemiddelde onderhoudslast waardoor het wisselende beeld alleen aan de 
lastenkant zichtbaar is. Tot slot zijn de lasten begraafplaats reëler geraamd: de actuele 
urendoorbelasting heeft gezorgd voor een verlaging, en er zijn op korte termijn geen 
investeringslasten voor uitbreiding van de begraafplaats opgenomen.

3.7.7 Overige relevante stukken

p Jeugdgezondheidzorg 
•	 Collegevoorstellen 15cv.00178,  Opdracht aan de GGDrU voor de uitvoering van de 

jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
•	 Collegevoorstel 15cv.00218, Integratie JGZ o-4 jaar Plan van aanpak
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3.8 Programma 8
Ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting

3.8.1 Producten

1.   Planvorming 
2.   Vergunning en handhaving
3.   Stedelijke vernieuwing
4.   Bouwgrondexploitatie
5.   Wonen
6.   Woonwagencentrum

3.8.2 Kaderstellende beleidsstukken

Ons ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie.
Ons beleid op wonen is vastgelegd in de Woonvisie. In 2016 komt een voorstel voor 
een nieuwe woonvisie. 

3.8.3 Wat willen we bereiken?

•	 Ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken die past binnen de vastgestelde 
structuurvisie, en daarmee binnen de kernwaarden van Zeist (natuur en landschap, 
cultuurhistorie, duurzaam en zorgzaam, en vijf kernen met een eigen identiteit). 
De verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ontwikkeling willen we niet alleen 
bij de gemeente leggen, maar ook bij de inwoners en andere belanghebbenden. 
Ruimtelijke ontwikkeling wordt daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid. 

•	 De komende jaren verandert er veel op het gebied van ruimtelijke ordening. 
In 2018 komt er een nieuwe Omgevingswet, die de huidige wetten op gebied 
van ruimtelijke ordening onder één wet laat vallen. Doel van deze wet is tot 
versimpeling en meer flexibiliteit van regels te komen en de maatschappelijke 
kosten van ruimtelijke ontwikkelingen omlaag te brengen. Deze wet heeft 
gevolgen voor de rol van de lokale overheid bij de inrichting van een gebied. De 
nieuwe Omgevingswet voorziet in deregulering, waardoor meer ruimte ontstaat 
voor de inwoners om de ruimtelijke ontwikkeling van de omgeving waarin zij 
wonen en werken, zelf vorm te geven. Wij willen vanaf nu - en ook de komende 
jaren - anticiperen op de wijzigingen van de Omgevingswet.

•	 We willen dat inwoners van verschillende groepen (jong, oud, gezin, vluchteling) 
met verschillende inkomens in Zeist kunnen wonen. We willen urgente 
huisvestingsvraagstukken oplossen en de huidige knelpunten op de woningmarkt 
verminderen; meer betaalbare woningen in het middensegment en voldoende 
betaalbare woningen voor inwoners met een inkomen van € 34.000 of lager per 
jaar. Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet inwerking getreden. 
De gemeente heeft hierdoor meer sturingsmogelijkheden gekregen en de 
samenwerking met woningcorporaties is minder vrijblijvend geworden. Naast 
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het uitvoeren van de Woningwet spelen de woonvisie en de daarop gebaseerde 
prestatieafspraken een rol bij het bepalen en uitvoeren van het beleid op het 
gebied van wonen.

3.8.4 Wat gaan we daarvoor doen?

•	 Met ruimtelijke ontwikkeling door middel van Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl 
(hierna: GONS) wordt een eerste stap gezet in het anticiperen op de wijzigingen 
van de Omgevingswet. Bij GONS staan initiatieven uit de samenleving voorop 
en heeft de gemeente een uitnodigende, faciliterende en kaderstellende (i.p.v. 
bepalende) rol. 

•	 Via een interactieve werkwijze een nieuwe woonvisie opstellen. 
•	 Op basis van de woonvisie prestatieafspraken maken met corporaties. 
•	 Samenwerken met U16 om personen regionaal te kunnen huisvesten en toe te zien 

op een evenwichtige verdeling van verschillende groepen binnen de regio.

Voor het gebied van de 

Dorpsstraten en omgeving 

willen we op interactieve 

wijze een toekomstbeeld 

opstellen.

p Instandhouding Slotgebied
Het Slotgebied vormt van origine de historische kern van Zeist en heeft daarom onze 
aandacht. 
•	 Historische buitenplaats Het Slot 

Samen met Slot Zeist vormen het Broeder- en het Zusterplein met de 
aangrenzende lanen en gronden de historische buitenplaats Zeist. Binnen dit 
gebied zijn de gemeente en de Evangelische Broedergemeente (EBG) ieder 
verantwoordelijk voor de instandhouding van het eigen vastgoed. Maar daarbij 
is er sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. Zo kan de wijze van beheer en 
exploitatie van ieders vastgoed van invloed zijn op de waarde van het eigendom 
van de ander. Om die reden hebben gemeente en EBG de afspraak gemaakt om 
binnen vijf jaar een ‘strategisch vergezicht’ op te stellen voor dit gebied. Daarbij 
wordt ook de uitkomst van het onderzoek naar de mogelijke clustering van 
sportaccommodaties meegenomen. In 2016 zullen we binnen dit proces nieuwe 
stappen maken. 

•	 Dorpsstraten 
Wij willen op een interactieve manier een ruimtelijk toekomstbeeld voor de 
Dorpsstraten en omgeving opstellen. Dit beeld heeft als doel om de ruimtelijke 
en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied verder te versterken en de 
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kwaliteiten van het gebied af te stemmen op ruimtelijke ontwikkelingen in de 
omgeving. Voordat we dit gaan doen willen we deze aanpak verkennen bij de 
raad en bij bewoners en ondernemers die in het gebied wonen en werken. Als 
dit draagvlak er is, dan kunnen we in de eerste helft van 2016 starten met het 
interactieve proces. Uitwerking zal financiële consequenties met zich meebrengen 
die op dit moment nog niet inzichtelijk zijn. 

p Herinrichting centrum
•	 Centrum van Zeist 

Het centrum van Zeist als toekomstbestendig gebied met een prettig 
verblijfklimaat; dat is waar we naartoe willen en wat we met de uitvoering van 
de centrumvisie willen bereiken. In 2016 wordt een deel van de centrumvisie 
uitgevoerd: straten en pleinen in het winkelgebied van Zeist krijgen een nieuwe 
inrichting en delen van de Slotlaan en het voetgangersgebied van de Markt 
en Belcour worden aangepakt. Verder werken we in 2016 met een flexibel 
bestemmingsplan voor de gebieden in het centrum buiten het kernwinkelgebied. 
Op die manier kan het vastgoed snel van functie veranderen, bijvoorbeeld 
van winkelen naar wonen. Daarnaast is een vastgoedcoördinator actief die 
ondernemers helpt om de stap naar het compacte winkelgebied te maken. Voor de 
winkelstraten buiten het kernwinkelgebied wordt een toekomstbestendige visie 
ontwikkeld, samen met betrokken ondernemers en bewoners.

•	 Walkartpark 
Tegelijkertijd met de aanpak van het centrum, hebben we ook aandacht voor 
vernieuwing van het Walkartpark. In 2015 hebben we daarvoor een visie op het 
Walkartpark ontwikkeld. Na vaststelling door de raad (hoogstwaarschijnlijk eind 
2015) gaan we deze visie uitvoeren, oftewel: starten met de herinrichting van het 
park. Het uitgangspunt daarbij is dat het park toegankelijk en aantrekkelijk is voor 
alle inwoners. Er wordt onder meer gedacht aan een kleine horecagelegenheid, 
een opknapbeurt voor het groen en uitbreiding van het speelgedeelte. De 
werkzaamheden zullen geheel 2016 in beslag nemen. 

3.8.5 Meetbaarheid

•	 We richten de processen zo in dat ruimtelijke ontwikkeling getoetst kan worden 
aan het vastgestelde beleid.

•	 Voor het opstellen van de woonvisie meten we de situatie op de woningmarkt via 
een woningmarkt- en betaalbaarheidsonderzoek. Onder andere de verschillende 
woningtypen, de betaalbaarheid en cijfers over wonen en zorg worden 
onderzocht.

•	 Jaarlijks stellen we een woningmarktrapportage op. Hierin staat onder meer 
een overzicht van de diverse woningbouwprojecten, het aantal vrijgekomen 
huurwoningen en de beschikbaarheid voor doelgroepen. 

•	 De prestatieafspraken worden jaarlijks geëvalueerd. Corporaties leveren 
voor deze evaluatie jaarlijks een overzicht van hun werkzaamheden. Ook 
huurdersorganisaties zijn nauw bij de evaluatie betrokken.
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3.8.6 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2014 
realisatie

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Planvorming L 996 757 447 446 446 446

B 236 186 114 114 114 114

S -760 -571 -333 -332 -332 -332

Vergunning en handhaving L 1.423 1.383 1.716 1.709 1.709 1.709

B 1.651 2.192 2.674 2.873 2.873 2.873

S 228 809 958 1.164 1.164 1.164

Stedelijke Vernieuwing L 598 2.980 1.043 576 604 583

B 394 1.096 0 0 0 0

S -204 -1.884 -1.043 -576 -604 -583

Bouwgrondexploitatie L 70 222 221 220 220 220

B 1 0 -161 -6 -12 0

S -69 -222 -382 -226 -232 -220

Wonen L 1.075 1.648 248 247 247 247

B 920 731 3 2 2 3

S -155 -917 -245 -245 -245 -244

Woonwagencentrum L 475 595 817 788 784 782

B 425 399 517 515 514 513

S -50 -196 -300 -273 -270 -269

Programma Ruimtelijke Ontwik-
keling en Volkshuisvesting

L 4.637 7.585 4.492 3.986 4.010 3.987

B 3.627 4.604 3.147 3.498 3.491 3.503

S -1.010 -2.981 -1.345 -488 -519 -484

p Toelichting op de budgetten
De structureel lagere lasten worden veroorzaakt door het verwerken van de actuele 
urendoorbelasting, het eindigen van financiering voor stadsvernieuwingsprojecten 
zoals Den Dolder, De Clomp en corridor Brugakker (product Stedelijke vernieuwing), 
en het eindigen van het project Zorgeloos Wonen (product Wonen).
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3.9 Programma 9
Bestuur
3.9.1 Producten

1.  Burgerproducten
2.  Publieksvoorlichting en receptie
3.  Wijkgericht werken
4.  Raad en raadscommissie
5.  Burgemeester en wethouders
6.  Bestuursondersteuning
7.  Bestuurlijke samenwerking

3.9.2 Kaderstellende beleidsstukken

Coalitieakkoord Samen kansen pakken

3.9.3 Wat willen we bereiken?

p Samenleving
•	 We willen dat onze inwoners en ondernemers één ingang hebben, hetzij fysiek, 

telefonisch of digitaal, waar ze met al hun vragen terecht kunnen. Ook als het gaat 
om vragen die eigenlijk door aan ons gelieerde organisaties beantwoord moeten 
worden. Daarnaast willen we onze inwoners met zoveel mogelijk producten online 
van dienst zijn. Inwoners met bijvoorbeeld een beperking en die daardoor niet 
online kunnen zijn, helpen we persoonlijk (maatwerk).

p Wijkgericht werken
•	 Het doel van Wijkgericht werken is dat de inwoners nog prettiger leven in hun 

buurt of wijk. Dit prettig leven vertaalt zich in de aspecten Schoon, Heel, Veilig 
en Sociaal. Deze leefbare wijk maken we niet als gemeente, maar samen met de 
partners (Woningcorporaties, MeanderOmnium en de politie) en natuurlijk de 
inwoners zelf. Met name de inwoners weten het allerbeste wat er moet gebeuren. 
En als zij samen aan de slag gaan, bevordert dat bovendien de sociale cohesie en 
betrokkenheid in de wijk. Dit doen we met een aanpak die vrijwel gelijk is aan de 
aanpak in het veiligheidsdomein (zie paragraaf Veilig zijn en veilig voelen).

•	 We willen inwoners, groepen en initiatieven in de wijk (helpen te) verbinden. En zo 
burgerkracht en zelfoplossend vermogen te stimuleren. 

•	 Versterken van de cohesie in de samenleving door samen dingen aan te pakken. 
Dit leidt weer tot nog meer burgerkracht en initiatieven.

p Raad
De raad is er om de huidige en toekomstige belangen van de gehele samenleving van Zeist 
en de dorpskernen Austerlitz, Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin te dienen.
Als democratisch gekozen orgaan vertegenwoordigt de raad daarbij de bevolking van 
Zeist, stelt doelen en kaders bij ontwikkelingen en controleert of deze doelen worden 
gerealiseerd.

https://www.cda.nl/fileadmin/Afdelingen/Utrecht/Zeist/Samenvatting_coalitieakkoord.-2.pdf
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Tegelijkertijd zien we hierin verschuivingen optreden. De overheid speelt minder de 
centrale rol, er komen steeds vaker ook initiatieven vanuit de samenleving. Ook als de 
gemeente nog wel die centrale rol heeft (of neemt), is de inbreng van de samenleving 
steeds belangrijker. Zeist hecht veel belang aan deze inbreng (zie paragraaf 
Burgerkracht).

We willen het volgende bereiken:
•	 Kortere lijnen tussen raad en samenleving.
•	 Inwoners eerder invloed geven in het politieke besluitvormingsproces.

p Bestuurlijke Samenwerking
•	 Efficiënte en effectieve samenwerkingsrelaties.
•	 Democratisch gelegitimeerde samenwerking, doordat de raad haar kaderstellende 

en controlerende rol op een goed wijze kan uitoefenen.

3.9.4 Wat gaan we daarvoor doen?

p Samenleving
•	 In de tweede helft van 2015 bieden wij een procesvoorstel Vermindering lokale 

regelgeving (inclusief APV) aan t.b.v. het verminderen van de administratieve 
lasten/minder regels. Daarnaast doen wij mee aan het experiment ‘verlichting 
regelgeving winkelcentra’ en we gaan aan de slag met een pilot ‘regelvrije buurt’. 

•	 We blijven in 2016 werken aan de doorontwikkeling van het klantcontactcentrum 
(KCC). Het doel is dat onze medewerkers vragen direct kunnen beantwoorden. 
Wij werken eraan om alle benodigde informatie voor de medewerkers van het 
KCC zo goed mogelijk te ontsluiten. Ook die van de uitvoeringsorganisaties en 
samenwerkingsverbanden.  
Ons uitgangspunt is dat onze inwoners en ondernemers één digitaal loket hebben 
voor al hun overheidsproducten. Daarom bieden wij onze producten aan op 
dat centrale loket: overheid.nl. De producten die wij online kunnen aanbieden, 
plaatsen wij ook op onze eigen website. Zo kunnen onze inwoners en ondernemers 
gemakkelijk, op het moment dat het hun uitkomt, producten bij ons aanvragen.

p Wijkgericht werken
•	 Gezien de overeenkomsten met de werkwijze in het veiligheidsdomein zien 

we leefbaarheid en veiligheid naar elkaar toe opschuiven. De inwoners zijn 
nadrukkelijk aan zet. Niet alleen vanuit de bovenstaande visie op samenwerking in 
de wijk, maar ook simpelweg omdat veel van de initiatieven voor de leefbaarheid 
van de wijk vanuit de bewoners zelf komen. 
In 2016 geven we nog meer ruimte aan deze initiatieven. Bij een participerende 
samenleving hoort een overheid die ruimte geeft en helpt vernieuwing mogelijk 
te maken door de burgerkracht te ondersteunen en te versterken. Dit leidt tot 
vernieuwing van de lokale democratie (zie paragraaf Burgerkracht).

•	 Netwerk: weten wat er speelt onder de mensen in de samenleving en in de wijken.
•	 Focus: werken vanuit een wijk– en sociale analyse; goed in beeld krijgen wat er 

speelt rondom een buurt of thema in de wijk, analyse en duiding van de problemen 
en kansen, en komen tot een sluitende en gezamenlijke aanpak op maat.
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•	 Werken vanuit de ‘community’: waar zijn bewoners (mede-)verantwoordelijk voor, 
waar zit de kracht onder bewoners, de buurt, en hoe kunnen de professionals in de 
wijk dit proces ondersteunen?

•	 Komen tot co-creaties met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties 
en overheid; verschillende belangen bij elkaar brengen. 

Dankzij het Burgerinitiatief 

Stadstuin Allegro is een 

braakliggend terrein in het 

centrum tijdelijk ingericht 

als ontmoetingsplek voor 

inwoners en bezoekers van 

Zeist.

p Raad
•	 Versterken horizontaal toezicht: De toezichthouders uit het rijk en de provincie 

hechten aan een goed toezicht op de gemeenten door hun eigen gemeenteraden. 
Er wordt volop gewerkt aan de vormgeving en ontsluiting van toezichtsinformatie 
voor de gemeenteraden. Waarstaatjegemeente speelt hierbij een belangrijke rol. 
Maar daarnaast ook het geven van betekenis aan al deze gegevens, zoals in mei 
2015 is gebeurd op het gebied van paspoortverstrekking en brandweerzorg. Dit 
krijgt in 2016 een vervolg.

p Bestuurlijke samenwerking
•	 De raad gaat samen met het college en de organisatie onderzoeken hoe haar 

positie versterkt kan worden.
•	 Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) wordt opgeheven. De besluiten hiertoe worden 

in 2015 genomen. De feitelijke afronding en opheffing zullen in 2016 en 2017 
plaatsvinden.

•	 In 2015 hebben de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, De 
Bilt en Bunnik besloten de aandelen van de BIGA (sociale werkvoorziening) over 
te nemen. Eind 2015 beslissen de raden over de doorontwikkeling van de sociale 
werkvoorziening. Deze doorontwikkeling wordt in 2016 en verder uitgevoerd.

•	 Er liggen ook tal van kansen en mogelijkheden in de regionale samenwerking, 
bijvoorbeeld op het gebied van economische ontwikkeling. Waar we in regionaal 
verband samenwerken, blijven we de samenwerkingsverbanden kritisch volgen op 
effectiviteit en efficiëntie en houden we de democratische legitimiteit in het oog.

•	 In Zeist hanteren we het credo dat we bewust en vanuit kracht samenwerken. 
We onderzoeken welke taken we samen met welke partners willen uitvoeren. 
Eenkennigheid m.b.t. constructies of partners past hier niet bij. Dit kan niet alleen 
leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden, maar ook tot het stoppen met een 
samenwerkingsverband.
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3.9.5 Meetbaarheid

•	 Waarstaatjegemeente biedt overzichtelijk diverse prestatie-indicatoren  
(www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/ , thema Bestuur en organisatie). Bij 
diverse hiervan zijn ook de meerjarentrends inzichtelijk. Van deze indicatoren zijn 
met name de oordelen van de burger over het gemeentebestuur interessant. Deze 
geven op het moment van schrijven nog geen informatie, omdat de burgerpeiling 
dit najaar nog moet worden uitgevoerd.

•	 Idem thema Rapporten, onderdeel burgeronderzoek 2015. Dit geeft een 
totaaloverzicht van de beleving van de burger over de gemeente en de wijk.

3.9.6 Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2014 
realisatie

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Burgerproducten L 1.668 1.152 2.201 2.255 2.250 2.255

B 1.288 1.400 1.402 1.402 1.402 1.402

S -380 248 -799 -853 -848 -853

Publieksvoorlichting  
en receptie

L 930 937 206 205 205 205

B 0 0 0 0 0 0

S -930 -937 -206 -205 -205 -205

Wijkgericht werken L 888 927 863 945 946 946

B 148 216 214 214 214 214

S -740 -711 -649 -731 -732 -732

Raad en raadscommissies L 1.109 1.201 1.189 1.188 1.188 1.188

B 0 0 0 0 0 0

S -1.109 -1.201 -1.189 -1.188 -1.188 -1.188

Burgemeester en  
wethouders

L 1.214 986 987 986 983 978

B 0 0 0 0 0 0

S -1.214 -986 -987 -986 -983 -978

Bestuursondersteuning L 1.694 1.744 2.406 2.295 2.295 2.295

B 105 31 31 31 31 31

S -1.589 -1.713 -2.375 -2.264 -2.264 -2.264

Bestuurlijke  
samenwerking

L 273 278 404 404 404 404

B 0 0 0 0 0 0

S -273 -278 -404 -404 -404 -404

 Programma Bestuur L 7.776 7.225 8.256 8.278 8.271 8.271

B 1.541 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647

S -6.235 -5.578 -6.609 -6.631 -6.624 -6.624

p Toelichting op de budgetten
De structureel hogere lasten worden veroorzaakt door het verwerken van de actuele 
urendoorbelasting. De lagere lasten 2015 op het product Burgerproducten worden 
veroorzaakt door een terugbetaling i-NUP. De lagere lasten 2016 op het product 
Wijkgericht werken worden veroorzaakt door incidentele vrijval uit de reserve (zie 
Bestuursrapportage 2015).
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3.9.7 Overige relevante stukken

•	 Manifest 24 uur democratie
•	 Nota Verbonden Partijen
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3.10 Programma 10
Bedrijfsvoering

3.10.1   Producten

1.   Huisvesting
2.   Centrale managementondersteuning
3.   Informatievoorziening en facilitaire dienstverlening

3.10.2   Wat willen we bereiken?

•	 We willen een moderne, zichtbare en benaderbare organisatie zijn.
•	 We willen werken aan een flexibele organisatie die zich uitnodigend opstelt naar 

de samenleving, zodat we onze inwoners zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. 
Onze organisatie kan inspelen op allerhande vraagstukken in de samenleving.

•	 We nemen daarbij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

3.10.3   Wat gaan we daarvoor doen?

p Huisvesting
Onze vernieuwde huisvesting stelt ons in staat om andere functies en organisaties toe 
te voegen aan de publiekshal. Daarmee creëren we een open en dynamische sfeer. 
Zo sieren exposities de wanden, is het Historisch Informatie Punt dagelijks geopend 
en vinden er allerhande activiteiten plaats die onze inwoners en organisaties met 
elkaar verbinden. Voorbeelden daarvan zijn het Zeister Dictee, uitvoeringen van de 
Muziekschool, enzovoorts. Door de groei van de digitale dienstverlening ontstaat 
gaandeweg meer ruimte in onze publiekshal, die ingevuld kan worden door, nog 
nader te bepalen, andere organisaties of partners. 

In onze publiekshal 

kan men niet alleen 

terecht voor diensten; 

er zijn ook regelmatig 

tentoonstellingen te vinden.
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p Organisatie
We zetten de ontwikkeling van de organisatie naar een netwerkorganisatie door. De 
ontwikkeling van onze medewerkers is hierbij cruciaal. Hiernaast nemen we onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid door een werkplek te bieden aan mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook willen we kansen bieden aan jongeren. Wij 
helpen ook in 2016 zo’n 50 jongeren aan een stageplek binnen onze organisatie, 
zodat ze werkervaring kunnen opdoen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 

p Informatievoorziening 
Onze informatievoorziening is het kloppende hart binnen onze bedrijfsvoering en 
dienstverlening. Als gemeente werken wij voortdurend aan de verwachting van onze 
samenleving, die 24 uur per dag een betrouwbare (online) dienstverlening wenst. 
Onze medewerkers zijn bereikbaar en kunnen snel werken en schakelen, doordat wij 
ze toerusten met moderne mobiele middelen. Wij dragen daarnaast ons steentje bij 
aan bijvoorbeeld de ketensamenwerking van het nieuwe sociale wijkteam en het CJG 
(centrum jeugd en gezin), door onder meer privacybescherming. 

3.10.4   Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2014 
realisatie

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Huisvesting L 2.725 3.039 2.685 2.651 2.579 2.576

B 62 147 146 146 146 146

S -2.663 -2.892 -2.539 -2.505 -2.433 -2.430

Centrale management 
ondersteuning

L 7.553 6.954 6.103 6.180 6.252 6.161

B 752 830 626 626 626 626

S -6.801 -6.124 -5.477 -5.554 -5.626 -5.535

Informatievoorziening en 
facilitaire dienstverlening

L 5.859 6.729 7.041 6.860 6.632 6.348

B 13 547 784 761 1.292 991

S -5.846 -6.182 -6.257 -6.099 -5.340 -5.357

Programma Bedrijfsvoering L 16.137 16.722 15.829 15.691 15.463 15.085

B 827 1.524 1.556 1.533 2.064 1.763

S -15.310 -15.198 -14.273 -14.158 -13.399 -13.322

p Toelichting op de budgetten
De hogere lasten 2015 op het product Huisvesting worden veroorzaakt door 
incidentele budgetten nieuwe huisvesting. De structureel lagere lasten Centrale 
managementondersteuning worden veroorzaakt door het verwerken van de actuele 
urendoorbelasting, en het saldo van de reserve opleiding en loopbaanontwikkeling 
en de reserve PGB die in 2015 begroot zijn. De structureel lagere baten in dit 
product worden veroorzaakt door een lagere dekking vanuit de decentralisaties. Het 
wisselende beeld aan zowel de baten- als de lastenkant bij Informatievoorziening en 
facilitaire zaken wordt veroorzaakt door ICT-investeringen (korte afschrijvingstermijn) 
die gedekt worden uit de egalisatiereserve die ook op dit product begroot staat.
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3.11 Programma 11
Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen

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

3.11.1 Producten
1.   Niet publieke eigendommen
2.   Perceptiekosten belastingheffing
3.   Overige uitgaven en inkomsten
4.   Rente en beleggingen
5.   Algemene belastingen
6.   Gemeentefonds
7.   Algemene reserves
8.   Bestemmingsreserves 

3.11.2  Wat gaat dit programma kosten?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2014  
realisatie

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Niet publieke  
eigendommen

L 2.052 1.921 1.483 1.410 1.272 1.373

B 2.893 1.110 1.090 1.075 1.075 1.075

S 841 -811 -393 -335 -197 -298

Perceptiekosten  
belastingheffing

L 617 1.293 1.269 1.279 1.219 1.217

B 58 0 0 0 0 0

S -559 -1.293 -1.269 -1.279 -1.219 -1.217

Overige uitgaven en 
inkomsten

L -146 413 531 714 553 440

B 378 96 -179 -179 -179 -179

S 524 -317 -710 -893 -732 -619

Rente en beleggingen L 2.481 2.402 2.157 1.979 1.792 1.512

B 10.600 10.663 10.458 9.900 9.454 8.857

S 8.119 8.261 8.301 7.921 7.662 7.345

Algemene belastingen L 0 0 0 0 0 0

B 12.742 12.915 12.825 12.825 12.825 12.825

S 12.742 12.915 12.825 12.825 12.825 12.825

Gemeentefonds L 0 0 0 0 0 0

B 58.935 85.352 84.179 82.152 81.013 81.109

S 58.935 85.352 84.179 82.152 81.013 81.109

Programma Financiering en 
Algemene dekkingsmiddelen

L 5.004 6.029 5.440 5.382 4.836 4.542

B 85.606 110.136 108.373 105.773 104.188 103.687

S 80.602 104.107 102.933 100.391 99.352 99.145
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p Toelichting op de budgetten
De structureel lagere lasten in het product Niet publieke eigendommen worden 
veroorzaakt door het verwerken van de actuele urendoorbelasting, en incidentele 
budgetten 2015 voor het verduurzamen van ons vastgoed. Verder kennen de lasten 
in dit product een wisselend karakter vanwege het groot onderhoud. Dit wisselende 
karakter wordt opgevangen via de reserve onderhoud kapitaalgoederen (voor 
bestemmingsreserves zie programma 11).
Onder product Overige uitgaven en inkomsten vallen de kosten en opbrengsten die 
in het betreffende begrotingsjaar worden geraamd, maar waarvan niet duidelijk is op 
welk(e) product(en) de besteding zal plaatsvinden en die door hun aard veelal een 
fluctuerend beeld vertonen.
Voor verdere toelichting op de andere producten, zie hieronder.

3.11.2  Algemene dekkingsmiddelen

We onderscheiden de volgende algemene dekkingsmiddelen:
•	 Rente en beleggingen
•	 Algemene lokale heffingen
•	 Gemeentefonds

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

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Lasten/Baten/Saldo per product 2014 
realisatie

2015 
begroting

2016 
begroting

2017
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Rente en  
beleggingen

L 2.481 2.402 2.157 1.979 1.792 1.512

B 10.600 10.663 10.458 9.900 9.454 8.857

S 8.119 8.261 8.301 7.921 7.662 7.345

Algemene belastingen L 0 0 0 0 0 0

B 12.742 12.915 12.825 12.825 12.825 12.825

S 12.742 12.915 12.825 12.825 12.825 12.825

Gemeentefonds L 0 0 0 0 0 0

B 58.935 85.352 84.179 82.152 81.013 81.109

S 58.935 85.352 84.179 82.152 81.013 81.109

Algemene dekkingsmiddelen L 2.481 2.402 2.157 1.979 1.792 1.512

B 82.277 108.930 107.462 104.877 103.292 102.791

S 79.796 106.528 105.305 102.898 101.500 101.279

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

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

Algemene lokale heffingen (bedragen x € 1.000)

Opbrengst per belasting 2014
realisatie

2015
begroting

2016
begroting

2017
Begroting

2018
begroting

2019
Begroting

Onroerende-zaakbelasting 11.954 12.074 11.989 11.989 11.989 11.989

Hondenbelasting 308 312 310 310 310 310

Toeristenbelasting 403 401 398 398 398 398

Precario 103 129 128 128 128 128

Opbrengst lokale heffingen 12.768 12.916 12.825 12.825 12.825 12.825

Inhoudelijk worden de lokale heffingen verder toegelicht in de paragraaf Lokale 
heffingen in boek 2.

p Gemeentefonds
De (meerjaren)begroting 2016 is, net als andere jaren, gebaseerd op de meicirculaire 
(2015) en het gemeentefonds.
In hoofdlijnen ziet de uitkomst van de meicirculaire 2015 er als volgt uit.

Totaaloverzicht uitkomst meicirculaire (bedragen x € 1.000)

Jaar 2016 2017  2018 2019 2020

A Algemene uitkering meicirculaire  54.066  52.823  52.430  52.820  52.183 

B Uitkeringen sociaal domein meicric.  31.748  31.003  30.462  30.208  30.031 

Uitkering meicirculaire  85.814  83.826  82.892  83.028  82.214 

Uitkering decembercirculaire  83.937  82.716  82.047  82.077  82.077 

Verschil december-meicirculaire  1.877  1.110  845  951  137 

Uitsplitsing mutaties / verschil

C Decentralisaties sociaal domein  489-  104-  319-  371-  548-

D Taakmutaties  663  579  531  529  280 

E Mutaties met effect op het begr.saldo  1.702  636  633  792  405 

Totaal mutaties gemeentefonds  1.876  1.111  845  950  137
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A. Het gemeentefonds is specifiek opgedeeld in een algemene uitkering, enkele 
doel- en integratie-uitkeringen en de uitkeringen voor het sociaal domein. Voor de 
algemene uitkering en de doel- en integratie-uitkering geldt dat de gemeente vrij 
is ze in te zetten, mits zij de gevraagde taken goed uitvoert.

B. De uitkeringen voor het sociaal domein worden door het rijk apart benoemd 
binnen het gemeentefonds en de gemeente is ook verplicht deze apart te 
administreren. Binnen de gemeente Zeist is gekozen voor een gesloten systeem. 
De begroting van dit gesloten systeem sluit aan bij de bedragen die het rijk 
beschikbaar stelt.

De totale uitkering van de meicirculaire 2015 is afgezet tegen de uitkomst van de 
decembercirculaire 2014. Het verschil valt in onderdelen uiteen:
C. De mutaties in de uitkeringen voor het sociaal domein kunnen verder worden 

uitgesplitst naar de drie domeinen. Een toelichting op de mutaties is vanuit de 
circulaire moeilijk te geven, omdat de circulaire daar onvoldoende informatie voor 
bevat.

D. Taakmutaties hebben een rechtstreeks verband met een specifieke taak binnen 
de gemeente. Ze worden dan ook één op één met de betreffende budgetten 
verrekend. Wanneer nog niet geheel duidelijk is met welke budgetten de 
verrekening plaats moet vinden, wordt het bedrag op een stelpost gezet. 
Taakmutaties hebben hierdoor geen effect op het saldo van de begroting.

E. De overige mutaties, met name het accres en hoeveelheidsverschillen, hebben 
effect op het begrotingssaldo van de gemeente.

Door de afronding in de tabellen op duizendtallen ontstaan afrondingsverschillen. 
De administratieve verwerking in de begroting vindt plaats in eurocenten en zal dus 
exact zijn.

De posten C, D en E worden verder in boek 2 van deze begroting uitgewerkt. Hier 
wordt ook meer in algemeenheid de werking van het gemeentefonds toegelicht.

Niet alleen de mutaties in regel E (de mutaties uit de meicirculaire) hebben een effect 
op het saldo van de begroting vanuit het gemeentefonds. Rond de inkomsten vanuit 
het gemeentefonds spelen twee zaken: stelposten gevormd voor onwaarschijnlijke 
aannames in het gemeentefonds en de inflatie.

Mutaties met effect op het saldo (bedragen x € 1.000)

Jaar  2016 2017 2018 2019  2020

E Posten met effect obv circulaire  1.702  636  633  792  405 

Overige mutaties met budgettair effect

F Stelpost verwachte tegenvaller accres  1.000-

G Effect van indexering met -/- 0,7%  588  579  574  575  575 

Totaal budgettair effect  1.290  1.215  1.207  1.367  980 

F. Het rijk doet in zijn berekening van het gemeentefonds soms aannames die 
onwaarschijnlijk zijn (bijvoorbeeld een heel hoog accres in één jaar). Wanneer 
we de berekening van het rijk zouden volgen, zouden we de inkomst niet reëel 
begroten. Om dit te corrigeren is een stelpost gevormd (bij de begroting 2014).
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G. Omdat Zeist een negatieve inflatie index hanteert (- 0,7%), levert dit ruimte op 
in de begroting. Omdat de kosten in de begroting van Zeist dalen, hebben we 
minder inkomsten uit het gemeentefonds nodig om tot een dekkende begroting te 
komen. Dit bedrag valt vrij in het saldo van de begroting.

Regel F en G worden verder in detail toegelicht in boek 2 van deze begroting.

Het uiteindelijk financieel perspectief is afhankelijk van meer mutaties in de 
uitwerking van de begroting 2016 en verder. In het raadsvoorstel bij de begroting 
wordt het totaal financieel perspectief benoemd en toegelicht.

3.11.4  Consolidatie

De verdeling van de totale lasten in 2016 (€ 150,3 mln.) over de programma’s is 
opgenomen in onderstaande grafiek.

Economie

Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting

Openbare orde en veiligheid

Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen

Verkeer en Vervoer

Bestuur

Onderwijs

Volksgezondheid en Milieu

Sport, Cultuur en Recreatie

Bedrijfsvoering

Sociaal domein

Begroting 2016  lasten (totaal € 150,3 mln.)

22,4

5,2
0,8

4,5

66,3

15,8
13,8

9

8,3

7,8

5,5
5,5

13

In onderstaande grafiek is te zien hoe de totale lasten 2016 worden gedekt.

Begroting 2016  Baten (totaal € 151,8 mln.)

12,8

84,2
46,5

8,3

Gemeentefonds

Exploitatie (programma 1 t/m 11)

Algemene belastingen

Rente en beleggingen
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De ramingen van de per saldo benodigde budgetten voor uitvoering van de 
programma’s 1 t/m 11 zijn weergegeven in onderstaande tabel. Dit saldo wordt het 
exploitatieresultaat genoemd. Voor inzicht in de ontwikkeling van de saldi zijn ook de 
saldi van de Jaarrekening 2014 en de saldi van de lopende Begroting 2015 (peildatum 
1 augustus 2015) weergegeven.

Exploitatieresultaat (bedragen x € 1.000)

Programma 2014 
realisatie

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

1 Openbare orde en veiligheid -5.801 -6.067 -5.525 -5.495 -5.478 -5.463

2 Verkeer en Vervoer -5.966 -6.306 -4.529 -4.459 -4.533 -4.492

3 Economie -654 -731 -441 -441 -440 -441

4 Onderwijs -10.601 -8.772 -5.335 -7.400 -7.525 -7.170

5 Sport, Cultuur en Recreatie -12.510 -12.539 -10.613 -10.467 -10.714 -10.343

6 Sociaal Domein -19.618 -52.093 -50.199 -48.890 -47.266 -47.042

7 Volksgezondheid en Milieu -2.303 -4.583 -2.520 -2.488 -2.408 -2.482

8 Ruimtelijke ontwikkeling en 
Volkshuisvesting

-1.010 -2.981 -1.345 -488 -519 -484

9 Bestuur -6.235 -5.578 -6.609 -6.631 -6.624 -6.624

10 Bedrijfsvoering -15.310 -15.198 -14.273 -14.158 -13.399 -13.322

11 Financiering en Algemene  
Dekkingsmiddelen

80.602 104.107 102.993 100.391 99.352 99.145

Totaal 594 -10.741 1.544 -526 446 1.282

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

Saldo van de begroting (bedragen x € 1.000)

Omschrijvingen 2014 
realisatie

2015
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Begrotingsresultaat voor mutatie reserves 594 -10.741 1.544 -526 446 1.282

Storting in Algemene reserves (-) -2.174 -2.177 -287 -229 0 0

Onttrekking aan Algemene reserves (+) 2.799 10.027 975 878 0 0

Storting in Bestemmingsreserves (-) -16.670 -16.932 -9.333 -9.519 -9.582 -9.627

Onttrekking aan Bestemmingsreserves (+) 20.844 20.359 8.326 9.486 10.066 9.330

Saldo 5.393 536 1.225 90 930 985

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de jaren 2016 tot en met 2019 (planperiode) 
per saldo € 0,5 miljoen wordt onttrokken aan het vermogen (de reserves van de 
gemeente).

Het merendeel van de stortingen en onttrekkingen heeft een onregelmatig karakter. 
Zo wordt er bijvoorbeeld voor bepaalde investeringen (met economisch nut) dekking 
toegevoegd, terwijl conform BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) de investering 
op de balans komt te staan en jaarlijks wordt afgeschreven. In deze gevallen wordt de 
dekking in een keer gestort in een dekkingsreserve. Uit deze dekkingsreserve worden 
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vervolgens jarenlang (een deel van) de kapitaallasten van de investeringen onttrokken. 
Op basis van dergelijke systematieken kennen stortingen en onttrekkingen een (sterk) 
wisselend verloop tussen de jaren. Mede daarom ook schrijft BBV de gescheiden 
presentatie voor, na de bepaling van het zogenoemde exploitatieresultaat.
In de nota Reserves en voorzieningen 2013 is vastgesteld dat de bestemmingsreserves 
zijn afgestemd op en voldoende zijn voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld. Deze 
afstemming vindt ieder jaar opnieuw plaats bij het opstellen van de begroting en de 
jaarrekening. Alleen de Algemene reserve met inkomensfunctie heeft een functie ter 
dekking van het begrotingsresultaat. Het rendement (de bespaarde rente) van deze 
reserve vormt een dekkingsbron binnen de gemeentelijke begroting. Alle andere 
reserves bevatten middelen voor een specifiek doel en vormen dus geen algemene 
bijdrage aan het begrotingsresultaat.

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

3.11.4  Uitganspunten financieel beleid

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

sluitende meerjarenramingen (begrotingsjaar en 3 daaropvolgende jaren).
•	 De begroting is opgezet naar constante prijzen op het prijsniveau van 2016. Dit 

betekent dat voor de jaren 2017 tot en met 2020 gerekend wordt met hetzelfde 
prijspeil als in 2016.

•	 Ter vergelijking zijn in veel tabellen realisatiebedragen over 2014 en begrote 
bedragen over 2015 opgenomen. De gerealiseerde bedragen 2014 stemmen 
overeen met de cijfers gebruikt voor de Jaarrekening 2014. De begrote bedragen 
2015 zijn de actuele budgetten op basis van raadsbesluiten per 1 augustus 2015.

•	 De prijsindex voor 2016 bedraagt - 0,7%. 
•	 Voor de ontwikkeling van de loonkosten houden we sinds de begroting 2015 

de percentages aan die in de meicirculaire worden aangegeven. Daarbij is 
ook gekeken naar de toegepaste loonkostenindex in voorgaande jaren (het 
zogenoemde dakpansysteem), dat de gemeente Zeist ook voor de algemene 
prijsindex hanteert. De loonkostenindex 2016 komt uit op 0,05% en is als volgt 
berekend:

Ontwikkeling Loonindex

2015 2016

Loonkostenindex begroting 2015 2,25%

Loonkostenindex conform meicirculaire 2015 0,30% 2,00%

Correctie bij begroting 2016 -1,95%

Gehanteerde loonkostenindex 2016 0,05%

•	 Op de te verstrekken subsidies is eveneens het inflatiepercentage van - 0,7% 
toegepast. 

•	 In de Begroting 2016 zijn de gevolgen van de meicirculaire 2015 verwerkt. 
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•	 De renteomslag is gefixeerd op 6,5%; voor grondexploitaties wordt gerekend 
met 5%. Bij enkele investeringen/projecten wordt om redenen gewerkt met een 
afwijkend rentepercentage; hieraan ligt expliciete besluitvorming van de raad  
ten grondslag.

•	 Het gemeentebrede financieringsresultaat wordt toegevoegd aan de algemene 
dienst.

•	 In de meerjarenbegroting is jaarlijks € 361.000 gereserveerd voor onvoorziene 
ontwikkelingen en voor manifest wordende risico’s.

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

•	 De overheadkosten van de gemeente zijn zichtbaar in een specifiek 
raadsprogramma (programma 11 Bedrijfsvoering). Dit betekent dat bij de overige 
programma’s de lasten exclusief deze overheadkosten zijn opgenomen.

•	 Het financiële startperspectief van de begroting 2016 is gelijk aan het 
eindperspectief van de besluitvorming bij de kadernota 2016.
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Hoofdstuk 4
Budget-
autorisatie

Begroting 2016 gemeente Zeist   p   Hoofdstuk 4



76

inhoud

4 Budgetautorisatie

In dit hoofdstuk treft u de budgetten aan, zoals die kaderstellend door de 
raad worden geautoriseerd. Conform het dualisme stelt de raad de budgetten 
op programmaniveau vast, zowel de lasten als de baten. Het gaat dan om de 
exploitatiebudgetten en de investeringsbudgetten. De raad autoriseert de 
budgetten voor 2016 via deze begroting. Binnen deze budgetten is het college 
geautoriseerd de begroting uit te voeren. Het college kan binnen het kader van 
de programmabudgetten zelf de onderverdeling in de budgetten per product 
vaststellen en indien nodig wijzigen. Wanneer de budgetten op programmaniveau 
wijzigen (ook als baten en lasten budgettair neutraal stijgen of dalen), ligt de 
bevoegdheid bij de raad.
De rapportages en verantwoording kennen eenzelfde verdeling: programmaniveau 
voor de raad, productniveau voor het college. Dat in deze begroting en in de 
rapportages de informatie gebundeld (op product- en programmaniveau) is 
opgenomen, verandert niets aan de formele (budgettaire) bevoegdheden van raad 
en college.

4.1  Autorisatie exploitatiebudgetten per programma

Hierna zijn de lasten en baten per programma opgenomen. De lasten en baten in 
de kolom 2016 vormen de kaderstellende budgetten voor de uitvoering van deze 
begroting. De lasten en baten in latere jaren zijn ter informatie opgenomen, zodat 
duidelijk is hoe het bestaande beleid zich financieel meerjarig vertaalt. De formele 
autorisatie en dus de mogelijkheid deze budgetten te benutten wordt nu niet 
gegeven, die volgt bij latere begrotingen.

Exploitatiebudgetten per programma (bedragen x € 1.000)

Programma 2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

1 Openbare orde en veiligheid 5.531 5.501 5.509 5.494

2 Verkeer en Vervoer 7.752 7.682 7.756 7.715

3 Economie 809 808 807 808

4 Onderwijs 9.072 8.006 8.131 7.776

5 Sport, Cultuur en Recreatie 13.810 13.664 13.911 13.540

6 Sociaal Domein 66.273 64.944 63.320 63.096

7 Volksgezondheid en Milieu 13.032 13.319 13.472 13.688

8 Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting 4.492 3.986 4.010 3.987

9 Bestuur 8.256 8.278 8.271 8.271

10 Bedrijfsvoering 15.829 15.691 15.463 15.085

11 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen 5.440 5.382 4.836 4.542

Totaal budget lasten 150.296 147.261 145.486 144.002
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Exploitatiebudgetten per programma (bedragen x € 1.000)

Programma 2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

1 Openbare orde en veiligheid 6 6 31 31

2 Verkeer en Vervoer 3.223 3.223 3.223 3.223

3 Economie 368 367 367 367

4 Onderwijs 3.737 606 606 606

5 Sport, Cultuur en Recreatie 3.197 3.197 3.197 3.197

6 Sociaal Domein 16.074 16.054 16.054 16.054

7 Volksgezondheid en Milieu 10.512 10.831 11.064 11.206

8 Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting 3.147 3.498 3.491 3.503

9 Bestuur 1.647 1.647 1.647 1.647

10 Bedrijfsvoering 1.556 1.533 2.064 1.763

11 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen 108.373 105.773 104.188 103.687

Totaal budget baten 151.840 146.735 145.932 145.284

Totaal exploitatieresultaat (baten-/- lasten) 1.544 -526 446 1.282

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

Saldo van de begroting (bedragen x € 1.000)

Omschrijvingen 2014 
realisatie

2015 
begroting

2016 
begroting

2017 
begroting

2018 
begroting

2019 
begroting

Begrotingsresultaat voor mutatie reserves 594 -10.741 1.544 -526 446 1.282

Storting in Algemene reserves (-) -2.174 -2.177 -287 -229 0 0

Onttrekking aan Algemene reserves (+) 2.799 10.027 975 878 0 0

Storting in Bestemmingsreserves (-) -16.670 -16.932 -9.333 -9.519 -9.582 -9.627

Onttrekking aan Bestemmingsreserves (+) 20.844 20.359 8.326 9.486 10.066 9.330

Saldo 5.393 536 1.225 90 930 985

4.2  Autorisatie investeringen

Hierna zijn de geplande investeringen opgenomen. Ook hier geldt dat de raad de 
genoemde investeringen voor 2016 autoriseert. De investeringen van de latere jaren 
zijn ter informatie bijgevoegd. Het grootste deel van de geplande investeringen zijn 
vervangingsinvesteringen. De rente en afschrijvingslasten van deze investeringen 
maken deel uit van de exploitatiebudgetten en zijn daarmee van dekking voorzien. 
Uitgaven voor onderhoud (soms net zo omvangrijk als investeringen) mogen niet 
worden geactiveerd en zijn volledig opgenomen in de exploitatie. Investeringen 
ten behoeve van de onderwijshuisvesting worden jaarlijks separaat via het Integraal 
Huisvestingsplan aan de raad voorgelegd. De dekking van deze investeringen wordt 
gevormd door de bestemmingsreserve Huisvestingsvoorzieningen onderwijs.
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(Vervangings) investeringen (bedragen x € 1.000)

Investeringsbedragen Begroting
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Cameratoezicht de Clomp 0 21 0 0

Inventaris slaapgebouw (VRU-BRW) 34 0 0 0

Totaal programma Openbare Orde en veiligheid 34 21 0 0

Vervanging grafdelfmachine-72606028(oud) 0 0 99 0

Totaal programma Volksgezondheid en Milieu 0 0 99 0

Ter vervanging Woonwagen Hww 15947 0 69 0 0

Totaal programma Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshu-
isvesting

0 69 0 0

Diverse auto’s * 563 50 0 0

Oliepompinstallatie (object oud 503061) 0 19 0 0

Multifunctioneel meub. Trouwzaal 0 37 0 0

Totaal programma Bedrijfsvoering 563 106 0 0

Totaal Investeringen 597 196 99 0
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Hoofdstuk 5
Vaststellings-
besluit
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5 Vaststellingsbesluit

De Raad van de gemeente Zeist,
gezien vorenstaande begroting over het jaar 2016 van haar gemeente;

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet,

besluit

deze Programmabegroting vast te stellen.

______________________________________________________ (datum)

Griffier        Voorzitter
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