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	■ LEESWIJZER

De raad stelt via de begroting de kaders vast voor het komende jaar. In de voorliggende 

begroting is dat het jaar 2021. De begroting is niet louter een financieel document, maar bevat 

ook het te voeren beleid. De gemeente kent heel veel verschillende taken en ambities. We 

kunnen in een begroting (of jaarrekening) niet ingaan op alle details. Dus worden de 

belangrijkste taken en ambities genoemd.

De begroting 2021 bestaat uit twee delen. In deel 1 worden conform het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) de zogenoemde 3 W-vragen per programma beantwoord:

1. Wat willen we bereiken: de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke 

effecten.

2. Wat gaan we daarvoor doen: de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te 

bereiken.

3. Wat gaat dit kosten: de raming van baten en lasten.

In deel 2 zijn verdere specificaties, van onder andere de financiële gegevens, opgenomen en 

de verplichte paragrafen. Beide delen vormen samen de Begroting 2021.

De cijfers in deze begroting zijn gebaseerd op al vastgesteld beleid. In programma 10 

Maatschappelijk bewust financieel beleid worden de uitgangspunten financieel beleid kort 

toegelicht. 

	■ DEEL 1

Deel 1 start met een inleiding. De inleiding geeft op hoofdlijnen weer waar de begroting over 

gaat. En hoe onze taken en ambities geplaatst kunnen worden binnen de huidige 

samenleving / context.

Na de inleiding volgt de begroting 2021 in het kort. In één oogopslag is te zien waar het geld 

vandaan komt en waar het geld aan uitgegeven wordt. Vanuit deze pagina kan doorgeklikt 

worden naar de verschillende programma’s (beleidsvelden) voor meer informatie.

In het derde hoofdstuk worden alle gemeentelijke taken besproken. Dit gebeurt conform de 

indeling in programma’s. Per programma wordt toegelicht wat we willen bereiken, wat we 

daarvoor gaan doen, en wat het gaat kosten. Zoals aangegeven kan deze beschrijving niet 

uitputtend zijn. Door een goede mix te maken tussen een toelichting op hoofdlijnen en 

specifieke doelen voor 2021 wordt toch een breed en volledig beeld gegeven. Conform het 

BBV zijn zowel de baten (opbrengsten) als de lasten (kosten) per programma opgenomen 

voor 2021. In bijlage 1 zijn zowel de baten als de lasten per programma opgenomen voor de 

jaren 2021-2024. Ter vergelijking zijn daar ook de realisatie 2019 opgenomen en de (gewijzigde) 

begroting 2020 (peildatum 1 augustus 2021).

In het hoofdstuk budgetautorisatie treft u de budgetten aan zoals de raad die kaderstellend 

autoriseert. 

Daarna volgt het vaststellingsbesluit.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2019-07-01
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Deel 1 sluit af met een aantal bijlagen:

1. Exploitatie per programma en toelichting op de budgetten.

2. Kaderstellende documenten per programma.

In bijlage 1 zijn zowel de baten als de lasten per programma opgenomen voor de jaren 2021-

2024. Ter vergelijking zijn daar ook de realisatie 2019 opgenomen en de (gewijzigde) begroting 

2020 (peildatum 1 augustus 2021). Conform het BBV wordt een toelichting op de budgetten 

gegeven.

In bijlage 2 zijn de kaderstellende documenten per programma opgenomen met een link naar 

de betreffende documenten.

	■ DEEL 2

Deel 2 start met de verplichte paragrafen conform het BBV. Deze zijn bedoeld om inzicht te 

geven in zaken die in alle programma’s (een beetje) spelen, zoals lokale heffingen en 

verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen). Deze paragrafen zijn (vak)technischer 

van aard en daardoor soms moeilijker te lezen. Het BBV schrijft de paragrafen voor en voor 

een belangrijk deel ook de inhoud er van. We proberen deze zo helder mogelijk te schrijven. 

Na de verplichte paragrafen is in hoofdstuk 3 een verdieping op de financieel technische 

onderwerpen gegeven. Het betreft een specificatie van de begrote vermogenssituatie, 

inclusief het EMU saldo. De richtlijn van onze toezichthouder vereist dat we de 

meerjarenbegroting baseren op de uitkomst van de meicirculaire van het gemeentefonds. 

Over de uitkomst van de meicirculaire 2020 hebben we u in juni van dit jaar uitgebreid 

geïnformeerd (zie RIB20.121).

De specificatie van de begrote vermogenssituatie betreft de door het BBV verplichte 

onderdelen: geprognosticeerde begin- en eindbalans en het EMU-saldo. Het EMU-saldo is  

het financieringssaldo van de gemeente. 

Deel 2 sluit af met een aantal bijlagen:

1. De bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren.

2. Een overzicht van de incidentele baten en lasten conform het BBV.

3. Een overzicht van de structurele onttrekkingen aan en stortingen in reserves conform  

het BBV.

4. Een totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen per programma.

5. Was-wordt-lijst raadsprogramma’s.

6. Een aantal kerngegevens van Zeist.

7. De begrippenlijst.

Bijlage 1 heeft tot doel de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentes te vergroten.  

Alle gegevens, m.u.v. de indicatoren behorende bij het product Ondersteuning Organisatie  

in programma 1 “Goed bestuur in betrokken samenleving”, zijn terug te vinden op 

waarstaatjegemeente.nl.

Bijlage 2, 3 en 4 zijn bedoeld om het inzicht in de financiële huishouding van de gemeente  

te verdiepen.

Bijlage 5 geeft aan onder welk nieuw raadsprogramma (conform indeling coalitieakkoord)  

de collegeproducten te vinden zijn.

Bijlage 6 en 7 bieden uitleg en achtergrondinformatie voor de lezer, als daar behoefte aan is.

Verdere bijzonderheden in het boekwerk:

• Het hoofdstuk ‘Samen aan de slag voor het klimaat’ beschrijft de acties om een duurzaam 

leefklimaat te bevorderen. Maar ook andere programma’s dragen op hun manier bij aan 

een duurzame samenleving. Daarom herkent u met een alle duurzaamheidsinitiatieven 

door de hele begroting heen.

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/8931110/2
http://www.waarstaatjegemeente.nl
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	■ INLEIDING

Graag bieden we de inwoners, ondernemers en de gemeenteraad hierbij de begroting  
2021 aan.

We staan als gemeente Zeist voor een financiële opgave. We hadden in de oude situatie al te 
maken met een tekort van 2,2 miljoen euro. Daarbovenop is een nieuw tekort ontstaan van  
2,5 miljoen euro. De belangrijkste oorzaak ligt in het feit dat steeds meer mensen gebruik 
maken van zorg en ondersteuning in het sociaal domein, terwijl het Rijk deze groei niet 
compenseert met extra middelen. Daarbovenop is een extra korting van 0,9 miljoen euro 
gekomen vanuit het Rijk met de meicirculaire. Dit maakt de huidige financiële opgave voor 
Zeist circa 5,6 miljoen euro. Met deze begroting doen wij maatschappelijk aanvaardbare en 
houdbare voorstellen om te zorgen dat we financieel in balans komen. Ook geven we met 
deze begroting een impuls aan de noodzakelijke en gewenste aanpassingen in beleid en 
investeren we in bestaande en nieuwe maatschappelijke ambities. 

We hebben met deze begroting financiële ruimte gevonden om de ambities uit de Maaltijd 
van Zeist, waarover in 2019 een besluit is genomen met de begroting, ook te kunnen 
uitvoeren. Verder investeren we in de brandweerpost Den Dolder, in de herontwikkeling van 
het gebied tussen de Meester de Klerkstraat-Voorheuvel, in de buitensportaccommodaties  
en in het wegnemen van fietsknelpunten in Zeist. 

We maken geld vrij voor betere en meer gerichte ondersteuning van kwetsbare mensen in 
Zeist. We investeren in een breder aanbod om zorg sneller en dichter bij de mens te 
organiseren. Met deze inzet op preventie en vroeg signalering geven we een impuls om de 
noodzakelijke transformatie in de jeugdzorg en WMO mogelijk te maken. We hebben 
geconstateerd dat er een groeiende vraag is naar zorg en ondersteuning. Een deel van de 
stijgende kosten komt voort uit een toename in de vraag en de indicering in duurdere zorg.

Deze begroting legt een solide basis om financieel en inhoudelijk in balans te komen.  
Het meerjarenperspectief is sluitend en er is financiële ruimte om te (blijven) investeren in  
een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven. Dat vindt het college belangrijk. 

Daarmee zijn we er nog niet. We zien een aantal uitdagingen, risico’s en ontwikkelingen op 
ons afkomen. Allereerst zullen we de financiële impact van de coronacrisis en de economische 
effecten daarvan gaan voelen. Er zal naar verwachting een groter beroep gedaan worden op 
onze sociale zekerheid en zorg. Het is onzeker of gemeenten hier structureel voor worden 
gecompenseerd door het Rijk. 

Daarnaast neemt het risicoprofiel van deze begroting toe, door onder meer de compensatie 
van 1 miljoen euro voor de jeugdzorg vanaf 2022 structureel in te zetten. Het is aan het 
volgende kabinet om daarover een definitief besluit te nemen. 
Verder zullen we vanaf 2022 te maken krijgen met tegenvallers die we nu nog niet in cijfers 
scherp hebben, zoals de herijking van het gemeentefonds. Het aan gemeenten beschikbaar 
gestelde geld zal opnieuw verdeeld worden, en de verwachting is dat middelgrote 
gemeenten als Zeist minder zullen krijgen dan nu het geval is. Daarnaast zijn de gevolgen  
van de omgevingswet nog niet exact te bepalen. 
Ook zoeken we ruimte om te kunnen blijven investeren in onze samenleving. Zo worden 
plannen ontwikkeld voor de binnensportaccommodaties, willen we stappen zetten op gebied 
van duurzaamheid en klimaatadaptatie en werken we aan een mobiliteitsvisie waar we 
uitvoering aan willen geven. 

Deze begroting vormt het financiële uitgangspunt voor de tweede fase van ‘Samen in Balans’. 
We werken waar nodig en gewenst de voorstellen uit deze begroting verder uit en gaan over 
de voorstellen met de samenleving in gesprek. Daarmee creëren we de mogelijkheid dat de 
samenleving kan reflecteren en eventueel met alternatieven kan komen. Ook biedt dit voor 
de Raad ruimte om aan de ene kant te zorgen voor een sluitend meerjarenperspectief bij de 
Begroting 2021, en anderzijds de tijd te hebben om te blijven zoeken naar betere en meer 
passende oplossingen. 

De aanpak van fase 2 van het sluitend krijgen van het meerjarenperspectief is besloten  
in het raadsvoorstel 20RV044 (‘Samen in balans’).

Het college van burgemeester en wethouders
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  BEGROTING 2021 IN HET KORT

+174.500.000
inkomsten

Overige inkomsten
€ 12.000.000

Vanuit reserves
€ 6.900.000

Werkzaamheden voor derden
€ 2.500.000 

Verhuur vastgoed (incl. Slot Zeist)
€ 2.200.000

Rente en beleggingen
€ 400.000

Van het Rijk
€ 122.900.000

Van de inwoners
€ 39.600.000

Onroerendzaakbelasting (OZB)
€ 12.400.000

Afvalstoff enheffi  ng
€ 8.600.000

Vergunningen en leges
€ 6.000.000

Rioolheffi  ng
€ 5.600.000

Parkeerinkomsten
€ 2.900.000

Graf- en begraafrechten 
en crematorium

€ 1.600.000

Sportaccommodaties 
€ 1.200.000

  Overige belastingen 
(precario, toeristen, 

markt, reclame)
€ 800.000

Eigen bijdrage 
(Wmo)

€ 500.000

–179.400.000
uitgaven

Samen aan de slag
voor het klimaat € 14.600.000
 

Waaronder
Afvalverwerking € 6.800.000
Milieubeheer € 4.300.000
Riolering € 3.500.000

Veiligheid thuis
en op straat € 7.500.000

Overige uitgaven € 7.300.000

Waaronder
Toevoegingen aan reserves € 7.300.000

Toekomstbestendig
wonen € 4.900.000
 

Waaronder
Wonen en bouwen € 4.000.000
Ruimtelijke ordening € 900.000

Maatschappelijk bewust 
fi nancieel beleid € 2.300.000

Economie
als versneller € 1.100.000

Merkbaar beter in zorg voor elkaar € 40.600.000
 

Waaronder
Jeugdwet € 20.200.000
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) € 14.100.000
Wijkteams € 6.300.000

Meedoen € 42.800.000
 

Waaronder
Bijstandsverlening € 28.300.000
Participatie en integratie € 7.400.000
Participatiewet € 5.200.000
Onderwijsbeleid € 1.900.000

Mobiliteit in beweging € 8.900.000
 

Waaronder
Verkeer en wegen € 7.100.000
Parkeren € 1.800.000

Vitale gemeenschappen € 23.500.000
 

Waaronder
Cultuur € 6.200.000
Groen € 5.200.000
Sport € 4.700.000
Onderwijshuisvesting € 3.600.000
Volksgezondheid € 2.600.000
Begraafplaats en crematorium € 1.200.000

Goed bestuur in een
betrokken samenleving € 25.900.000
 

Waaronder
Bedrijfsvoering (Huisvesting, ICT 
    Facilitair, P&O, fi nanciën) € 20.000.000
Burgerzaken € 3.100.000
Bestuurszaken € 2.800.000
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TOPICS PROGRAMMA 1

	■ Kaderstellende documenten (Bijlage 2)

	■ Verbonden partijen
• U10
> Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2  

van deze begroting.

	■ Beleidsindicatoren
• Bezetting
• Apparaatskosten
• Externe inhuur
• Overhead
> Zie verder bijlage 1 in deel 2 van deze begroting.

	■ Investeringen
• Topkrediet vervangingsbudget auto’s
• Gemeentehuis Meubilair

	■ Risico’s
> Zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

in deel 2 van deze begroting.

	■ Reserves en voorzieningen
• Reserve centrale huisvesting
• Voorziening pensioenen voormalig wethouders
• Voorziening wachtgelden personeel
• Voorziening wachtgelden bestuurders
• Voorziening spaarpremies (hypotheken)
> Zie verder bijlage 4 in deel 2 van deze begroting.

	■ PROGRAMMA 1 
GOED BESTUUR IN  
EEN BETROKKEN 
SAMENLEVING
Als college en raad willen we merkbaar bijdragen aan een 

goed leven in Zeist. Door onder andere nabij te zijn bij onze 

inwoners en ondernemers, en vertrouwen in elkaar te 

hebben dat we samen de juiste dingen doen voor een goed 

leven in Zeist. Of het nu gaat om een inwoner die een nieuw 

rijbewijs aanvraagt, iemand van groenonderhoud die even 

een praatje maakt met een omwonende, een wethouder die 

bij de opening van een onderneming is of de burgemeester 

die leiding geeft aan de crisisorganisatie; in het samenspel 

tussen de diverse betrokkenen geven we samen waarde aan 

alle facetten van het leven in Zeist. We verwachten dat de 

coronaperiode impact heeft op iedereen. Qua gezondheid, 

economisch, sociaal. De wereld verandert. Daar hebben en 

houden we als bestuur oog voor en we helpen waar nodig/

mogelijk. Juist in deze tijden is het belangrijk om persoonlijk 

contact te houden.

We willen niet van achter onze bureaus op het gemeentehuis 

werken, maar vanuit verbinding met elkaar. En we spelen 

uiteraard in op veranderende wensen en behoeften van onze 

inwoners. Zo ook in het steeds meer digitaal aanbieden van 

onze producten in de vorm van e-diensten via de website. 

Inwoners moeten met vertrouwen hun gegevens kunnen 

achterlaten. Als gemeente moeten we dus betrouwbaar, 

integer en veilig zijn. 

Kinderen en jongeren laten in Zeist hun stem horen.  

We bieden dan ook een breed platform om de stem van 

kinderen en jongeren te doen doorklinken in onze processen. 

We zetten ons al enkele jaren in voor jongeren- en kinder-

participatie, en gaan daar in 2021 onverminderd mee verder. 

We vinden het belangrijk om, net zoals bij volwassenen, 

ongevraagd en gevraagd input te ontvangen van jongeren 

en kinderen. Dit hoeft niet alleen via de formele wegen als 

Corona raakt ons allemaal.  

Laten we elkaar helpen. In kleine 

gebaren of met grootse acties. Alles 

telt. Houd moed en blijf gezond. 

Samen 
Zeist 

wij zijn 
Fia Oomen 
Geestelijk verzorger Warande
“Ik wens dat mensen verborgen  
veerkracht vinden.”

Jan van de Sluys
Eigenaar van Henny en Jan, tabak en gemak
“Ik wens ouderen deze periode extra steun toe.”

Yvonne van Lierop
Coördinator maatschappelijke dienstverlening Leger des Heils
“Blijf niet hangen in angst maar gebruik je gezonde 
verstand.”

Marianne Veenema
Dorpsondersteuner Austerlitz Zorgt
“Houd moed en blijf voor elkaar 
zorgen.”

Dick van Ginkel
Gemeenteraadslid D66 
“Laat wat van je horen als 
je iets nodig hebt.”

Ina Duit
Coördinator Wijkinloophuis Vollenhove
“Laat elkaar niet los. Ook op afstand 
bewaren we verbondenheid.” 

Robin Eerkens
Buurtsportcoach Sportief Zeist 
“De situatie kunnen we niet veranderen, hoe 
we er mee omgaan wel. Blijf in beweging!”

Neeltje Voskuyl
Vrijwilliger Stichting Met je hart
“Een klein gebaar maakt een groot verschil.”

Olaf Tigchelaar
Medewerker Boekhandel Kramer & van Doorn
“Zit je alleen thuis? Met een boek valt  
ook heel veel te beleven.”

Chakib Johnson
Medewerker bediening restaurant Taste
“Laten we in een veilige setting het 
leven gezellig blijven proeven.”

Youssef Kaaouass
Medewerker Publiekszaken Gemeente Zeist
“Dat de samenwerking tussen de  
gemeente en bewoners nog beter 
wordt in goede gezondheid.”

Tamar Huijser
Leerling 5 HAVO Christelijk Lyceum Zeist 
“Ik hoop dat alle scholieren dit jaar  
gewoon examen kunnen doen.”

Laura Hoogstraten
Wethouder Groen Links 
“Zorg goed voor elkaar en extra voor 
hen die het moeilijk hebben.”

wij 

Heb jij ook een hartekreet of wens  

in deze coronatijd? Laat het ons weten 

via zeist@zeist.nl. Dan sta jij hier  

misschien een volgende keer.

controle corona
onder 

samen 

Koos Janssen
Burgemeester Gemeente Zeist
“Laten we elkaars kracht delen. 
Samen komen we verder.”

Jantje Paasman  
Oprichter Weggeefwinkel
“Ik hoop dat we niet alleen weg- 
geven maar ook om elkaar geven.”

Maartje Simons
Adviseur Vrijwilligerscentrale
“Maak van de kleine momenten 
thuis mooie momenten.”  

Mutlu Ardag
Secretaris Turkse moskee
“Alleen samen zijn wij sterker dan corona. 
Blijf je houden aan de maatregelen.”

Harun Boz 
Eigenaar Eco-Life speciaalzaak en to go
“Ouderen moeten niet alleen zijn. 
Zoek elkaar op, juist lokaal.”

Christine Huntjens
Huisarts Widar Gezondheidscentrum Zeist
“We zijn er graag voor u om goede 
zorg te leveren.”

Julian Wassink 
Gemeenteraadslid ChristenUnie / SGP
“Als aanstaande vader hoop ik dat mijn kind 
opgroeit in een coronavrije wereld.”

Aziz Kaouass
Vrijwilliger Marokkaanse moskee
“Veel dingen zijn onbegrijpelijk.  
Met elke moeilijkheid komt verlichting.”

Stephan van der Loos
Vrijwilliger Brandweer Zeist
“Heb aandacht voor elkaar en vergeet  
ondanks corona niet te genieten.”

Linda Otterman
Initiatiefnemer Samen Oplopen
“Blijf je verbinden, ook met mensen buiten je buurt. 
Bijvoorbeeld als vrijwilliger.”

Lia van Dijk
Voorzitter KBO-PCOB Zeist
“Leef je leven, maar nu even 
anders en geniet ervan.”

Sebastian van Dijk
Kinderburgemeester Gemeente Zeist
“Ik wens iederen in de gemeente Zeist 
veel sterkte in deze moeilijke situatie.”

Laura van Dijk
Mede-eigenaar Buurtsuper van Dijk Austerlitz
“Eet gezond, blijf gezond.”

Foto’s: Willem Jan Ritman Fotografie

Alleen 

krijgen 

'Samen zijn wij Zeist', één van de publicaties in de Nieuwsbode  
om gezamenlijkheid te verbeelden tijdens de coronacrisis.
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een jongerenraad of een kinderburgemeester. Het gaat ook 

om de geluiden tussendoor. Die we bewust opzoeken in tal 

van participatietrajecten, of die via scholen onze kant op 

komen. Specifiek op het gebied van kinderparticipatie 

leggen we in 2021 nog meer de nadruk op enerzijds het 

‘recht’ van het kind, maar ook op het ‘geluid’ van het kind. 

Denk aan sessies met kinderen die zich buigen over 

ingewikkelde volwassen vraagstukken. Hun 

onbevangenheid, hun frisse blik, is onmisbaar voor onze 

volwassen gevormde blik.

	■ WAT WILLEN WE BEREIKEN?

• In samenspel met de samenleving werken we aan een 

goed leven in Zeist. We ontwikkelen nieuwe innovatieve 

vormen van samenspel, al dan niet digitaal.

• We leveren excellente dienstverlening, innovatief en 

vooruitstrevend. Toegepast op de wensen en behoeften 

van onze inwoners (meer plaats- en tijdonafhankelijk).

• We zijn voor iedereen toegankelijk, bereikbaar en goed te 

vinden. Of de inwoner nu oud is of jong, fysiek beperkt of 

kerngezond; het lukt iedereen om contact met ons op te 

nemen. Dit kan zowel persoonlijk als digitaal. Wanneer dit 

bijvoorbeeld vanwege een beperking niet volledig 

zelfstandig gaat, helpen wij.

• We zijn een betrouwbare overheid en gaan veilig om met 

persoonsgegevens.

• Meer transparantie in participatieprocessen middels een 

‘handvat’ participatie.

• We geven meer bekendheid aan de jongerenraad en 

werken samen met een derde kinderburgemeester.

• We onderzoeken hoe we op vernieuwende wijze, ter 

versterking van wat er al is, uiting kunnen geven aan het 

‘recht’ van het kind, en het ‘geluid’ van het kind. 

	■ WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

• Samen met de samenleving geven we invulling aan de 

keuzes om tot een evenwicht te komen in inkomsten en 

uitgaven. 

• In 2021 treffen we de voorbereidingen voor de implemen-

tatie van de omgevingswet. Hierdoor kunnen we burgers 

en ondernemers goed en snel begeleiden om op een 

eenvoudige manier een vergunning aan te vragen.

• We zetten waar mogelijk digitale dienstverlening in.  

Zo krijgen onze inwoners op een snelle en efficiënte 

manier contact met ons. 

Jongerendebat, voorjaar 2020

BESTUUR (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 2.720

Baten 0

Saldo –2.720
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1. In 2021 breiden we het aanbod e-diensten uit naar  

15 digitale e-diensten. Tot dan toe konden onze 

inwoners digitaal hun verhuizing doorgeven, een 

uittreksel van het BRP aanvragen en konden 

begrafenisondernemers digitaal aangifte doen van 

overlijden. Daar komen o.a. bij het aangifte doen van 

geboorte, huwelijk en partnerschap en het doorgeven 

van vermissing reisdocumenten. 

2. We onderzoeken de mogelijkheid van een chatbot. 

Aangestuurd door kunstmatige intelligentie geeft een 

"digitale medewerker" antwoord op eenvoudige 

vragen van websitebezoekers. De Vereniging 

Nederlandse Gemeenten ontwikkelt een chatbot voor 

alle gemeenten. We onderzoeken de mogelijkheden 

om hierbij aan te sluiten.

3. Bij een aantal gemeenten loopt een pilot voor het 

digitaal aanvragen van rijbewijzen. Op basis van de 

resultaten gaan we na wat dit voor ons betekent. 

4. Een goede website waar informatie gemakkelijk en 

tijdig te vinden is wanneer je het nodig hebt is erg 

belangrijk. Om blijvend te voldoen aan de vraag en 

wensen van de inwoner zijn we continu bezig de 

website te verbeteren. Hiervoor benutten we de 

feedback van de websitebezoekers en van de 

medewerkers van het klantcontactcentrum.

• We monitoren de klantbeleving en de kwaliteit van onze 

fysieke en digitale dienstverlening en leren hiervan op 

incident- en systeemniveau. We brengen in kaart wat de 

verwachtingen zijn van onze inwoners en passen daar 

onze dienstverlening op aan.
BURGERZAKEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 3087

Baten 1.441 

Saldo –1.646 

ONDERSTEUNING ORGANISATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 20.124 

Baten 1.187 

Saldo –18.937 

• We organiseren een dag met onze samenwerkings-

partners, uitvoeringsorganisaties en bedrijven (RMN, RSD 

etc.) om de wederzijdse verwachtingen af te stemmen 

over onze gezamenlijke dienstverlening op het gebied 

van contact maken en daarbij vertrekken vanuit de ander.

• We schrijven en praten in heldere en begrijpelijke taal.

• We hebben oog voor belangrijke levensgebeurtenissen 

en nemen dit mee in onze dienstverlening.

• We brengen onze informatiehuishouding verder op orde. 

Dit doen we door onze werkprocessen digitaal te 

optimaliseren, door zaakgericht werken nadrukkelijk in te 

zetten als methodiek. Hierdoor werken we aan het 

duurzaam ontsluiten van onze informatie.

• We geven kinderen en jongeren erkenning voor hun 

maatschappelijke bijdrage met het uitreiken van een 

kinderlintje. Kinderburgemeester en jongerenraad 

hebben meegewerkt aan het ontwerp van het lintje en 

het opstellen van een reglement voor uitreiken. 

• De jongerenraadsleden vertegenwoordigen alle 

middelbare scholen in Zeist. Door nauwgezet contact  

te onderhouden met de scholen en tijdig een actieve 

uitvraag te doen hopen we een evenredige 

vertegenwoordiging onder de jongerenraadsleden te 

bewerkstelligen. 

• De kinderburgemeester is een ambt dat kinderen zelf 

vormgeven en inkleuren. Zowel bij de selectieprocedure, 
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als bij het uitvoeren van taken, spelen kinderen de 

hoofdrol. In het jaar 2020/2021 zal er een derde 

kinderburgemeester zijn.

Kinderburgemeester 2020/2021 Sebastian van Dijk

• We benutten de frisse, wijze blik van kinderen. Er zijn veel 

gemeenten die op dit moment inzetten op het geven van 

een stem aan kinderen. Er is niet één overzicht. Er is een 

heel scala aan vormen waar kinderen aan zet zijn. Van een 

kinderburgemeester tot een kinderraad. Van een kinder-

wijkraad tot het kinderlintje. Van een kinderrechtendag, 

tot een jaarlijkse kindertrendrede. 

• Digitaal werken is veilig werken. We maken de 

dienstverlening veiliger en de inwoner en onze 

kennispartners digitaal weerbaarder. Op die manier 

verkleinen we de digitale risico’s voor iedereen. We 

sluiten hiervoor aan bij landelijke initiatieven op het 

gebied van cybercrime, met extra aandacht voor 

jongeren. Daarnaast continueren we onze lokale 

bewustwordingscampagne. We willen verantwoord 

omgaan met technologie en het gebruik van data en 

publieke waarden beschermen. Hiervoor zorgen we dat 

de digitale infrastructuur, de basisregistraties en de 

digitale identiteit van inwoners goed geregeld is.

• We zetten ons in voor informatiegelijkheid door alle 

communicatiekanalen aan te sluiten op onze kennisbank. 

Zo krijgt de inwoner altijd een correct en uniform 

antwoord. 

• We zorgen dat de digitale vaardigheid van inwoners, 

samenwerkingspartners, bedrijven, raadsleden en 

medewerkers toeneemt. Dit doen we door aan te sluiten 

bij lokale en landelijke initiatieven. We faciliteren een 

digitale manier van inwonersbijeenkomsten, via 

videobellen houdt het Sociaal Domein nauw contact met 

cliënten en we voeren sollicitatiegesprekken online. 

Inwoners en medewerkers die hier moeite mee hebben 

ondersteunen we. 

• We beschikken daarom over moderne ICT-voorzieningen, 

zorgen voor bewustzijn om veilig om te gaan met 

privacygevoelige gegevens. Daarnaast koppelen we data 

om de klant nog beter te kunnen helpen bij zijn of haar 

vragen.
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TOPICS PROGRAMMA 2

	■ Kaderstellende documenten (Bijlage 2)

	■ Verbonden partijen
• Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelland
• Stichting openbare scholengemeenschap Schoonoord
• Zwembad Dijnselburg
• Stichting Regio-cultuurcentrum IDEA
• Stichting KunstenHuis De Bilt – Zeist
• GGDrU
• Boswerf
>  Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2  

van deze begroting.

	■ Beleidsindicatoren
• Voortijdig schoolverlaters
• Absoluut verzuim
• Relatief verzuim
• Niet-sporters
> Zie verder bijlage 1 in deel 2 van deze begroting.

	■ Investeringen
• Vervangen toplaag 1 Saestum
• Vervangen Blikkenburg Toplaag Kunstgras

	■ Risico’s
> Zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

in deel 2 van deze begroting.

	■ Reserves en voorzieningen
• Reserves en voorzieningen
• Reserve bomenfonds
• Reserve fietstunnel Den Dolder
• Reserve vervangingsinvesteringen openbare ruimte SFI/VIS
• Reserve onderhoud openbare ruimte SFI/VIS

	■ PROGRAMMA 2 
VITALE GEMEENSCHAPPEN
Persoonlijk contact, bewegen, veiligheid en een fijne buiten-

ruimte. Deze aspecten zijn belangrijke voorwaarden voor een 

fijn leven. De 1,5 meter samenleving als gevolg van de 

coronacrisis is naar verwachting ook in 2021 nog van toe-

passing. Dit heeft effect op de manier waarop ontmoetingen 

en contact plaatsvinden. Tijdens het sporten, tijdens 

culturele evenementen en bij wijkcentra en in de buurt. 

Vitale gemeenschappen vragen ook om goede gezondheids-

zorg en aanbod van goed onderwijs. We maken ontmoeting 

mogelijk en moedigen samenwerking aan. We zorgen dat de 

basisvoorzieningen op orde zijn.  

	■ WAT WILLEN WE BEREIKEN?

	■ Samenwerking in de wijk

Inwoners van Zeist voelen zich thuis in hun buurt en kunnen 

naar eigen kracht een waardevolle bijdrage leveren aan de 

samenleving. Zeker tijdens de coronaperiode bleek dat 

buurtgerichte netwerken van groot belang zijn.  

Tegenstellingen worden in plaats van uitvergroot verkleind. 

Mantelzorgers worden voldoende ondersteund in de zorg 

die zij bieden voor hun naaste. 

	■ Gezondheid

Een gezonde leefstijl krijgt steeds meer aandacht en het 

belang ervan wordt steeds groter. Voor een goede 

weerstand, voor mentale gezondheid, een gezond gewicht 

en voor sociale contacten, onderdeel ergens van zijn. 

Meedoen voor iedere inwoner op zijn of haar manier is 

daarbij belangrijk. 

	■ Onderwijs

Er zijn genoeg onderwijslocaties voor alle leerlingen uit Zeist 

en deze locaties zijn van een goede kwaliteit. We vinden het 

belangrijk dat ieder kind onderwijs kan volgen op de school 

van zijn of haar keuze. In 2021 staat deze ambitie hoog op de 

agenda bij de scholen. 

Sport korfbal
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TOPICS PROGRAMMA 2 (VERVOLG)

• Reserve vervangingsinvesteringen sport SFI/VIS
• Reserve onderhoud sport SFI/VIS
• Reserve maatschappelijk rendement zwembad
• Reserve huisvesting onderwijs
• Voorziening afkoop grafonderhoud
> Zie verder bijlage 4 in deel 2 van deze begroting.]

	■ Sport

Zeist heeft een grote variatie aan sportaanbieders en 

sportvoorzieningen. Sportaanbieders worden ondersteund. 

Sportief Zeist faciliteert, ondersteunt en begeleidt 

doelgroepen die nu (nog) niet in het bestaande aanbod 

terecht kunnen. 

	■ Cultuur, recreatie en erfgoed

Cultuur, recreatie en erfgoed zijn voor iedereen; jongeren, 

ouderen, nieuwkomers en inwoners met bijzondere 

maatschappelijke achtergronden. Cultuur versterkt kwaliteit 

en aantrekkelijkheid van leven, wonen, werken en beleven in 

Zeist. Zeist biedt een breed cultuuraanbod en heeft een 

schatkamer aan erfgoed; van monumentale panden tot 

parken en streekproducten.

De hele cultuursector ondervindt veel impact van de 

coronacrisis. De samenwerking en het ondernemerschap in 

de sector worden versterkt. Onze (naams)bekendheid en 

(regionale) profilering worden vergroot.

	■ Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Ons ‘groene goud’ en de Utrechtse Heuvelrug worden 

beschermd. De diversiteit van ons kostbare culturele erfgoed 

zijn in goede staat. 

	■ Een schone leefomgeving

De inwoners van Zeist ervaren een schone en veilige 

leefomgeving, waar ontmoeten centraal staat. Een omgeving 

met een goede milieukwaliteit, voldoende groen, natuur en 

aandacht voor klimaatadaptatie. Onze riolering is van 

goede kwaliteit. Dit bevordert de duurzaamheid en verhoogt 

de (rest)levensduur van de riolering.

	■ Groen

Groen is een kernkwaliteit van Zeist. Deze kwaliteit wordt 

behouden en versterkt. Onze inwoners, ondernemers en 

bezoekers zijn tevreden over de groene, ecologische, 

landschappelijke en cultuurhistorische aspecten van de 

leefomgeving. Zeist kent een gevarieerd, gezond, 

duurzaam en veilig bomen-/groenbestand.

	■ Gemeentelijke begraafplaats en crematorium

Op een goede manier afscheid kunnen nemen van elkaar is 

onderdeel van het leven en past ook binnen een vitale 

gemeenschap. Er zijn hiertoe voldoende mogelijkheden op 

de gemeentelijke begraafplaats en het park is ontwikkeld tot 

een gedenkpark en een plek van bezinning en rust. 

	■ WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

	■ Samenwerking in de wijk

• Wij stimuleren ontmoetingen waar dit niet vanzelf gaat 

en wel nodig is. Via de huidige wijkvoorzieningen bieden 

we inwoners van Zeist een centrale ontmoetingsplek.  

We faciliteren bewonersinitiatieven.
Begraafplaats Zeister Bosrust
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• We ronden de pilot Logeerzorg voor mantelzorgers af  

en evalueren deze. We onderzoeken welke vorm van 

logeerzorg er in het reguliere aanbod van respijtzorg 

opgenomen moet worden. 

• In Zeist-West voeren we het project ‘Openbare ruimte 

Nijenheim vernieuwen we samen’ uit. 

• In Kerckebosch versterken we met bewoners het 

eigenaarschap en gezamenlijk gebruik van de openbare 

ruimte. Er komen veel nieuwe mensen in de wijk wonen. 

We ondersteunen hen waar nodig in het vormen van een 

vitale gemeenschap. 

• In Zeist-Noord gaan we met het programma ‘Vollenhove 

Vooruit’ aan de slag met het vergroten van de 

leefbaarheid in deze buurt. 

– We maken met stakeholders een gebiedsvisie. 

– Samen met de belangrijkste partners vernieuwen  

we de bestaande ontmoetingsplek in de Torenflat.  

Het wordt een plek voor alle buurtbewoners. 

– Ten minste 1 keer dit jaar organiseren we een ontmoe-

ting voor alle betrokken stakeholders van Vollenhove 

Vooruit. De participatie van bewoners wordt verder 

vergroot. We vormen wijkcoalities op onderwerpen.

– De L flat wordt gerenoveerd door Woongoed Zeist.  

Via het project Voor Lkaar worden de bewoners van 

de L-flat extra ondersteund in deze bijzondere 

periode (begeleiding en hulpverlening). 

– De gasleidingen in de L-flat worden verwijderd en  

de bewoners gaan over op elektrisch koken. 

Begroting 2021 | Gemeente Zeist | Programma 2 – Vitale gemeenschappen

– Op het gebied van gezondheid, opvoeden en 

bestaanszekerheid starten we projecten. 

– We geven uitvoering aan de afspraken, projecten, 

monitoring en verantwoording in het kader van de 

Regiodeal Vitale Wijken. 

	■ Gezondheid

• Naar verwachting zal corona ook in 2021 een rol spelen in 

gezondheidsbeleid en preventie. We werken samen met 

partners en de samenleving om de verspreiding van het 

virus te voorkomen. 

• We passen het Gezondheidsbeleid aan en sluiten nog 

meer aan op het Nationale Preventieakkoord. Naast 

alcoholpreventie en overgewicht zetten we ons in voor 

een rookvrije generatie.

• Samen met Sportief Zeist en Meander Omnium willen we 

gezondheidsachterstanden van kwetsbare inwoners 

verkleinen. 

	■ Onderwijs 

• Er staan drie uitbreidingen van scholen gepland. Eén 

school komt in aanmerking voor vervangende nieuw-

bouw. Eén school wordt aangepast voor ingebruikname. 

Twee scholen worden zodanig gerenoveerd, dat de 

kwaliteit vergelijkbaar is met die van nieuwbouw.

• Het plaatsen van leerlingen is een bevoegdheid van het 

onderwijs. Toch gaan we met scholen in gesprek over het 

aannamebeleid.

VOLKSGEZONDHEID (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 2.637 

Baten 0 

Saldo –2.637 

ONDERWIJSHUISVESTING (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 3.618 

Baten 117 

Saldo –3.501 
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	■ Sport

• In 2021 stellen we samen met het veld een lokaal 

sportakkoord op als uitwerking van en vervolg op de 

Sport- en Beweegvisie. Hierin maken we afspraken met 

alle betrokken partijen hoe we met elkaar de ambities 

willen waarmaken. 

• We onderzoeken de behoefte aan een structureel (online) 

sportplatform.

• De buurtsportcoaches van Sportief Zeist ontwikkelen in 

2021 extra (nieuwe) activiteiten voor (eenzame) ouderen, 

jongeren, verenigingsondersteuning en een gezonde 

leefstijl. 

• We leggen het Masterplan Binnensportaccommodaties 

voor aan de raad voor besluitvorming. 

• De werkzaamheden uit het Masterplan Buitensport-

accommodaties (inclusief de bijstelling) voeren we  

verder uit. 

• Zwembad Dijnselburg bestendigt en verduurzaamt 

de werkwijze en activiteiten die in 2020 zijn opgestart. 

	■ Cultuur, recreatie en erfgoed 

• De vergunningaanvragen en adviesvragen aangaande 

erfgoed beantwoorden wij adequaat.

• Met de partners van het Geheugen van Zeist maken we 

het erfgoed binnen de gehele gemeente herkenbaarder 

en beleefbaar. 

• De ambities uit het Ambitiedocument Erfgoed worden 

uitgevoerd. 

• We versterken de netwerkposities van de Bibliotheek, 

KunstenHuis, Slot Zeist en podia zoals het gemeentelijk 

(Film)theater Figi, Beauforthuis, De Peppel, Torenlaan-

theater en andere podia. 

• We reduceren de regeldruk in de uitvoering van ons 

cultuurbeleid:

– We versterken de inzet van de cultuurmakelaar en 

faciliteren deze extra met middelen voor nieuwe 

initiatieven en verdere versterking van de sector.

– We creëren meer ruimte voor (nieuwe) initiatieven  

en evenementen die een bijdrage leveren aan 

Citymarketing. 

• We betrekken actief jongeren voor meer ruimte voor 

talentontwikkeling.

• We stimuleren diversiteit in het culturele aanbod, met 

extra aandacht voor bijzondere disciplines (onder meer 

dans, theater, muziek, beeldende kunst met een 

vernieuwde beeldenroute).

• We versterken het culturele ondernemerschap door extra 

financiering van aanbod van masterclasses, workshops, 

trainingen fondsenwerving, vrijwilligersbeleid en 

bestuursondersteuning.

• In samenwerking met het KunstenHuis en IDEA onder-

steunen we cultuur- en jeugdeducatie in bibliotheken  

op school en op de naschoolse opvang in de wijken.  

We versterken de rol en inzet van de combinatiefuncties 

cultuur in het Netwerk Cultuureducatie.

SPORTBELEID EN ACTIVERING (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 872 

Baten 0 

Saldo –872 

SPORTACCOMMODATIES (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 3.781 

Baten 1.204 

Saldo –2.577 

Zeister Bos
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• We werken samen met de kinderboerderij onze plannen 

uit voor een stadsboerderij. Hierin werken we samen met 

Stadslandbouw en de Boswerf. 

• Het actieplan Recreatie & toerisme Zeist wordt verder 

uitgewerkt in hoofdstuk 9 ‘Economie als versneller’.

	■ Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

• In 2021 werken we verder aan de uitvoering van de 

Samenwerkingsagenda Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug. 

	■ Een schone leefomgeving

• We geven uitvoering aan het verbreed Gemeentelijk 

RioleringsPlan (vGRP). Riolering die aan het einde van  

de technische levensduur is, wordt vervangen. Hierbij 

stemmen we optimaal af met wegwerkzaamheden.

• Op het moment dat er wordt gewerkt in de openbare 

ruimte, onderzoeken we de mogelijkheden van afkoppe-

ling van hemelwater van de riolering. Bij vervanging van 

riolering leggen we direct een gescheiden stelsel voor 

afvalwater en hemelwater aan. Hemelwater infiltreert dan 

bij voorkeur in de bodem. 

	■ Groen

• We beheren de bomen en het openbaar groen optimaal 

met een integrale insteek. Problemen als verdroging van 

de bodem en hittestress in de wijken willen we met 

bijvoorbeeld ontstenen en waterberging voorkomen.

• Bij beplantingskeuzes houden we rekening met de 

waarde voor vogels, insecten en kleine zoogdieren.

• We benutten de kansen voor biodiversiteit. Door 

gericht ecologisch te beheren versterken we deze 

biodiversiteit. Hiermee geven we uitvoering aan de 

doelen van de Brede MilieuVisie. 

• Alle plantensoorten zijn belangrijk voor de biodiversiteit. 

Daarom bestrijden we alleen wat direct de gezondheid 

schaadt (zoals de Eikenprocessierups en de 

Reuzenberenklauw) of andere soorten verdringt (zoals de 

Japanse duizendknoop). 

• In 2021 starten we met de uitvoering van het achterstallig 

onderhoud van de landschappelijke beplantingen. 

• Ook in 2021 gaan we door met het uitvoeren van het 2016 

vastgestelde Lange Termijn Bomenbeheerplan. 

• De uitvoering van het Lange Termijn Bomenbeheerplan 

wordt in 2021 geëvalueerd en aan de raad gepresenteerd.

	■ Gemeentelijke begraafplaats en crematorium

• In 2021 is de bestemmingsplanprocedure voor het 

realiseren van de natuurbegraafplaats afgerond.

CULTUURPRESENTATIE,

CULTUURPRODUCTIE EN

CULTUURPARTICIPATIE

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 3.069 

Baten 0 

Saldo –3.069 

CULTUREEL ERFGOED (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 1.524 

Baten 539 

Saldo –985 

MEDIA (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 1.590 

Baten 0 

Saldo –1.590 

OPENBAAR GROEN EN

(OPENLUCHT)RECREATIE

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 5.248 

Baten 45 

Saldo –5.203 

BEGRAAFPLAATSEN  

EN CREMATORIA

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 1.146 

Baten 1.609 

Saldo 463 
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TOPICS PROGRAMMA 3

	■ Kaderstellende documenten (Bijlage 2)

	■ Verbonden partijen
• BIGA
• RDWI
• Stichting MeanderOmnium
> Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2 van deze 

begroting.

	■ Beleidsindicatoren
• Cliënten met een maatwerkarrangement
• Jongeren met jeugdhulp
• Jongeren met jeugdreclassering
• Jongeren met jeugdbescherming
> Zie verder bijlage 1 in deel 2 van deze begroting.

	■ Investeringen
• Geen

	■ Risico’s
> Zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

in deel 2 van deze begroting.

	■ Reserves en voorzieningen
• Reserve decentralisaties
> Zie verder bijlage 4 in deel 2 van deze begroting.

	■ PROGRAMMA 3 
MERKBAAR BETER IN 
ZORG VOOR ELKAAR

Iedereen telt mee en doet mee in Zeist en we hebben respect 

voor een ieders achtergrond en identiteit. Mensen hebben 

zelf de regie over hun leven en weten zelf het beste hoe voor 

hen die kwaliteit van leven eruit ziet. Wij bieden voor wie dit 

nodig heeft jeugdhulp en ondersteuning en durven echt 

maatwerk te leveren door aan te sluiten op het leven van 

degene die om hulp vraagt. Liever nog signaleren we pro- 

blemen voordat ze groot zijn geworden. In Zeist zijn zorg-

professionals actief voor alle leeftijden – van –9 maanden tot 

99+ jaar, maar ook veel Zeistenaren zetten zich dagelijks in 

als vrijwilliger of als mantelzorger. Hier zijn we trots op!  

Zo maken we zorgen met elkaar mogelijk.  

	■ WAT WILLEN WE BEREIKEN?

• De jeugd groeit kansrijk op. 

• Inwoners helpen elkaar waar mogelijk en hulp door 

professionals is dichtbij georganiseerd. 

• Inwoners zetten op tijd stappen om een woonsituatie  

te realiseren waar zij veilig oud kunnen worden. 

• Een veilige thuissituatie zonder huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

• Goede zorg in de wijk voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid. 

	■ Wat gaan we daarvoor doen?

De jeugd groeit kansrijk op

• Verloskundigen Zeist, CJG, jeugdgezondheidszorg, 

welzijn en Samen Oplopen werken samen om alle 

(aanstaande) jonge kinderen en hun ouders een kansrijke 

start te geven. Bijvoorbeeld door het organiseren van 

ont-moeting tussen jonge/ aanstaande ouders in 

Kerckebosch en Vollenhove. Ook kunnen 25 kwetsbare 

zwangeren (bijvoorbeeld tienermoeders) tijdens de 

zwangerschaps fase en in de eerste periode daarna (de 

eerste 1.000 dagen) ondersteuning krijgen van een 

vrijwilliger. 

• Kwetsbare zwangere vrouwen krijgen via het weten-

schappelijk effectief bewezen programma Voorzorg 

intensieve hulp van een jeugdverpleegkundige. Alle 

aanstaande ouders in Zeist kunnen een laagdrempelige 

online cursus volgen, die hen voorbereidt op het ouder  - 

schap. 

• Medewerkers van het CJG en de kinderopvang signaleren 

vroegtijdig knelpunten in de ontwikkeling van kinderen 

van 0 tot 7 jaar. In een gezamenlijke expertisegroep 

bespreken zij met ouders ontwikkelingsvragen van jonge 

kinderen om duurzame en passende oplossingen te 

vinden voor opvang en onderwijs.
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• We creëren opvang plus voor jonge kinderen met een 

beperking. 

• Op elke school in Zeist werkt een school-CJG’er. Deze 

biedt laagdrempelige toegang voor hulpvragen op het 

gebied van ontwikkeling en opvoeding en daarmee 

vroegtijdige signalering en ondersteuning voor 

leerlingen/gezinnen. Deze school-CJG’er versterkt ook de 

samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs. 

• Gezamenlijke financiering van (jeugd)hulp voor kinderen 

op speciaal onderwijs, zoals een coach of trainingen voor 

leerlingen met een laag verstandelijke beperking of 

autisme.

Het CJG willen we meer bekendheid geven

Inwoners helpen elkaar waar mogelijk en hulp door 

professionals is eenvoudig en dichtbij georganiseerd

• In elke wijk in Zeist zijn medewerkers van het CJG en 

Sociaal team aanwezig om inwoners op maat te onder-

steunen bij kleine en grote hulpvragen. CJG en Sociaal 

team hebben een kort lijntje met huisartsen. We ge - 

bruiken samen een beveiligde app zodat patiënten, 

mantelzorgers en zorgverleners elkaar snel en effectief 

kunnen informeren.

• We geven uitvoering aan de regionale transformatie-

agenda Jeugd. We creëren mogelijkheden voor 

gezinsondersteuning, zodat jongeren thuis kunnen 

blijven wonen. Samen met hulpverleners leren we van 

complexe casussen en zoeken we naar structurele 

oplossingen. 

• We hebben afspraken met zorgaanbieders over hoe 

gezinnen zelf de regie kunnen voeren over de hulp die  

zij krijgen. Als de problematiek complex is, niet veilig is  

of het gezin te kwetsbaar is om zelf de regie te voeren, 

ondersteunen medewerkers van het CJG en Sociaal team 

met coördinatie op de zorg.

• We werken regionaal aan efficiëntere en effectievere 

inkoop van zorg. De nieuwe overeenkomsten voor 

Jeugdhulp en Wmo begeleiding gaan in op 1 juli 2021.  

We ontwikkelen tegelijkertijd pilots die gericht zijn op 

transformatie van zorg en een doelmatige inzet van 

middelen. 

WIJKTEAMS (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 6.308 

Baten 0 

Saldo –6.308 

MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO) (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 1.925 

Baten 0 

Saldo –1.925 

MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 12.039 

Baten 491 

Saldo –11.548 

MAATWERKDIENSTVERLENING 18– (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 14.076 

Baten 0 

Saldo –14.076 

GEËSCALEERDE ZORG 18+ (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 108 

Baten 0 

Saldo –108 

GEËSCALEERDE ZORG 18– (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 6.118 

Baten 0 

Saldo -6.118 
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• We gaan de Wegwijscafés ook inzetten om mensen met 

een laag inkomen te ondersteunen: alle inkomens-

ondersteunende regelingen op 1 plek.

Inwoners zetten op tijd stappen om een woonsituatie te 

realiseren waar zij veilig oud kunnen worden

• We werken aan een duurzame aanpak tegen eenzaam-

heid. Hier ligt een grote rol voor de samenleving.  

We geven bekendheid aan het Signaalpunt Zeist tegen 

Eenzaamheid. Hiervoor benutten we de kanalen van 

maatschappelijke partners zoals kerken, zorgaanbieders 

en supermarkten. 

• We onderzoeken de mogelijkheden voor een efficiëntere 

inzet van hulpmiddelen, zoals het delen van scoot-

mobielen. Dat doen we op plekken waar dat haalbaar is.

• We werken nauw samen met instellingen voor 

ouderenzorg, huisartsen en het Zilveren Kruis om de zorg 

en ondersteuning voor kwetsbare ouderen die thuis 

wonen te versterken, bijvoorbeeld na een ziekenhuis-

opname. Of via de pilot respijtzorg. 

• We ontwikkelen slimmere en voordeligere inzet van het 

doelgroepenvervoer – waaronder de regiotaxi – waarbij 

we mobiliteit zien als belangrijke randvoorwaarde om 

mee te doen.  

Een veilige thuissituatie zonder huiselijk geweld en 

kindermishandeling

• Jongerenwerkers, huisartsen en leerkrachten zijn alert op 

signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Deze kunnen zij melden via de speciale Meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. 

• Eén of twee medewerkers van SAVE werken in 2021 lokaal 

in het CJG. Door deze effectievere samenwerking willen 

we voorkomen dat problemen escaleren of kinderen uit 

huis geplaatst moeten worden. 

Goede zorg in de wijk voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid

• We geven vervolg aan het project GGZ in de wijk.  

In iedere wijk is GGZ-expertise beschikbaar in het Sociaal 

team. Zij hebben korte lijnen met GGZ-instellingen.  

Zo kan de ondersteuning van kwetsbare mensen met 

psychische en psychiatrische problemen, een licht 

verstandelijke beperking of multi-problematiek slag-

vaardig georganiseerd worden.

• De decentralisatie van de taken maatschappelijke opvang 

en beschermd wonen wordt de komende negen jaar 

stapsgewijs ingevoerd. Vanaf 2022 wordt elke gemeente 

verantwoordelijk voor nieuwe cliënten die gebruik maken 

van deze vorm van begeleiding. We bereiden deze eerste 

overgang in 2021 voor met de gemeente Utrecht en lokale 

partnerorganisaties op het gebied van zorg, wonen, 

inkomen en dagbesteding. 

Aandacht en zorg voor (kwetsbare) ouderen willen we 
verbeteren

Wethouder Marcel Fluitman in gesprek met Annette van Biezen, 
regiomanager bij Accoladezorg Zeist, over de impact van 
corona op verzorgingshuis De Wijngaard



19

Begroting 2021
INHOUDSOPGAVE INLEIDINGLEESWIJZER PROGRAMMA’S BUDGET-

AUTORISATIE
BEGROTING 2020

IN HET KORT
VASTSTELLINGS-

BESLUIT BIJLAGEN

Begroting 2021 | Gemeente Zeist | Programma 4 – Toekomstbestendig wonen

TOPICS PROGRAMMA 4

	■ Kaderstellende documenten (Bijlage 2)

	■ Verbonden partijen
• ODRU
• Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
• WOM
• Fonds Hart van de Heuvelrug (Provinciale Bestuurscommissie)
>  Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2 van deze 

begroting.

	■ Beleidsindicatoren
• Demografische druk 
• Woonlasten éénpersoonshuishouden
• Woonlasten meerpersoonshuishouden
• Gemiddelde WOZ-waarde woningen
• Nieuwbouw woningen
> Zie verder bijlage 1 in deel 2 van deze begroting.

	■ Investeringen
• Progr. Sociaal en leefbaar Kerckebosch
• (ZRP) gebiedsvisie Utrechtseweg Noord

	■ Risico’s
> Zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

in deel 2 van deze begroting.

	■ PROGRAMMA 4 
TOEKOMSTBESTENDIG 
WONEN

Wonen in een prettige leefomgeving moet voor iedereen 

zijn. Dit vraagt om een passend en evenwichtig 

woningaanbod. Ook vraagt dit om de kwaliteit van de 

leefomgeving goed af te stemmen op de maatschappelijke 

behoeften. Hierin kunnen we het verschil maken door verder 

te kijken dan alleen het dak boven het hoofd. Het gaat om 

samenhang van het leefgebied en de sociale aspecten die 

daar spelen. Het gaat om het samenbrengen van belangen 

en inspiratie en om het verzilveren van kansen voor nieuwe 

concepten. Dit doen we samen en in een veranderende tijd. 

Dit is soms complex, maar de nieuwe omgevingswet helpt 

ons daarbij. We bouwen verder aan een vitale leef-

omgeving die toekomstbestendig is, duurzaam en inclusief 

voor iedereen. Dat is waar de gemeente Zeist voor staat.

	■ WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Wonen voor iedereen 

Iedereen moet prettig kunnen wonen in Zeist, ongeacht 

inkomen, leeftijd of huishoudenssamenstelling. Voor de 

meeste inwoners is dit al het geval, zij wonen prettig of 

vinden zelf een passende woning. Voor andere doelgroepen 

is er niet zomaar een passende woning beschikbaar. Het gaat 

dan om groepen als starters, middeninkomens, spoedzoekers 

(bijvoorbeeld na scheiding) en mensen met een zorgvraag. 

Voor deze groepen zetten we ons daarom extra in, zodat ook 

zij meer kans hebben op een woning die past bij hun 

inkomen en woonbehoeften. 

2. Vitale wijken 

Zeist heeft te maken met een vergrijzende bevolking.  

Dit vraagt voldoende voorzieningen en een toegankelijke 

woning en woonomgeving. We stimuleren doorstroming 

door toegankelijke nieuwbouw. 

Daarnaast kunnen mensen hun woning (laten) aanpassen via 

de Wmo of de Blijverslening. We leren hoe deze instrumenten 

effectief en kostenbewust kunnen worden ingezet. 

Tegelijkertijd willen we ook starters en (jonge) gezinnen  

in onze gemeente kansen bieden. 

We faciliteren de uitstroom uit beschermd wonen en de 

maatschappelijke opvang, en het voorkomen dat mensen 

instromen in die opvang. Daarmee bieden we meer kansen 

aan kwetsbare inwoners om volwaardig mee te doen in de 

samenleving. Dit vraagt om passende woningen, in combi-

natie met voldoende zorg en ondersteuning. Hierin werken 

huisvesters (vooral corporaties) en sociaal team/CJG, zorg- en 

welzijnsorganisaties samen. Een voorbeeld is Seyster Veste 

aan de Zeisteroever, waarin bewoners die soms wat hulp 
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TOPICS PROGRAMMA 4 (VERVOLG)

	■ Reserves en voorzieningen
• Reserve zelfregulerende projecten
• Reserve voormalig ISV projecten 
• Bestemmingsreserve leges
• Reserve zorgeloos wonen
• Reserve revolving fund sociale woningbouw
• Reserve vastgoedfonds
• Reserve grondbedrijf
• Voorziening exploitatietekort Harmonielaan
• Voorziening exploitatietekort Austerlitz
• Voorziening exploitatietekort Geiserlaan
> Zie verder bijlage 4 in deel 2 van deze begroting.

Wethouder Laura Hoogstraten feliciteert de eerste bewoonster 
van een tiny house in het Waterwinpark

nodig hebben, samenwonen met bewoners die deze hulp 

graag willen geven. 

3. Toekomstbestendig ruimtelijk ontwikkelen

Samen werken aan duurzame plannen in een wijk kan 

ingewikkeld zijn. We kijken in de volle breedte naar opgaven 

en willen slim kansen benutten, zoals mogelijkheden voor 

trans formatie van bijvoorbeeld kantoren, of toevoegen van 

nieuwe woonmogelijkheden in gebiedsplannen zoals 

Vollenhove Vooruit. Bij het aanvragen van toestemming voor 

bouwen of verbouwen moet er ook goed naar de samen-

hang en de regelgeving worden gekeken. 

Een belangrijke ontwikkeling is die van de nieuwe  

omgevingswet. We werken aan het complementeren 

hiervan, waardoor er vanuit de gemeente meer oog komt 

voor het betrekken van alle belangen bij plannen en 

initiatieven. We nemen bij de ontwikkeling al onze 

ervaringen mee, ook van ontwikkelingen en processen die 

moeizamer liepen dan vooraf gedacht. Daarin wordt niet 

alleen vanuit ruimtelijk perspectief gekeken naar plannen, 

maar bijvoorbeeld ook vanuit sociaal perspectief. Met het 

werken volgens de nieuwe Omgevingswet versterken we 

inclusiviteit op buurt- en wijkniveau. 

	■ WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

1. Wonen voor iedereen

• Bij nieuwbouw zetten we in op een gedifferentieerd 

woonprogramma. Nieuwbouwprojecten moeten kansen 

bieden voor verschillende doelgroepen, zowel in 

inkomen als in huishoudenssamenstelling. Daarbij is het 

belangrijk dat woningen in het goedkope en midden-

segment ook op langere termijn betaalbaar blijven. 

• We zetten de versnellingsopgave voort. We realiseren 

versneld woningtypen waarvan het aanbod beperkt is. 

Dat zijn vooral kleinere woningen voor één- en twee-

persoonshuishoudens in de goedkope en de middeldure 

categorie. Ook transformeren we kantoorpanden naar 

woningen voor dit doel.

RUIMTELIJKE ORDENING (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 848 

Baten 170 

Saldo –678 

GRONDEXPLOITATIE  

(NIET-BEDRIJVENTERREINEN)

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 495 

Baten 0 

Saldo –495 

WONEN EN BOUWEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 3.517 

Baten 4.744 

Saldo 1.227 
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• In samenwerking met corporaties werken we aan de 

beschikbaarheid van woningen voor spoedzoekers. We 

maken afspraken over loting voor woningen, het tijdelijk 

verhuren van te slopen woningen aan spoedzoekers uit 

Zeist en bieden ruimte voor spoedzoekers bij nieuwe 

ontwikkelingen. 

• We verkennen met corporaties de rol die zij kunnen 

spelen in het aanbod voor lage middeninkomens, 

woningen tot circa € 900,- huur per maand. In de praktijk 

zien we dat marktpartijen onvoldoende aanbod creëren 

in dit segment. Daarbij richten marktpartijen zich vooral 

op kleine, middeldure woningen geschikt voor één- en 

tweepersoonshuishoudens, niet geschikt voor gezinnen. 

2. Vitale wijken

• We maken prestatieafspraken met lokale corporaties over 

onderwerpen als wonen en zorg, leefbare buurten, 

duurzaamheid en het voorkomen van huisuitzet-

tingen door schulden. Samen werken we aan diverse 

projecten die bijdragen aan prettig wonen en leven in 

Zeist.

• We laten mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, 

wat ze meer regie geeft over hun leven. Hierbij past ook 

het faciliteren van de uitstroom uit instellingen 

(beschermd wonen, maatschappelijke opvang en 

jeugdzorg). Mensen die zorg ontvangen blijven met 

begeleiding vaker in de wijk wonen, in plaats van in een 

instelling. We zoeken hiervoor de samenwerking met 

corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties.

• We stimuleren het toevoegen van levensloopbestendige 

woningen.

• We bekijken de mogelijkheden, voorafgaand aan de 

verkoop van onze gemeentelijke woningen, of we deze 

zonder al te veel ingrepen tijdelijk kunnen inzetten voor 

spoedzoekers. Hiervoor zoeken we ook de samenwerking 

met verhuurders, zoals corporaties.

• Bij nieuwe projecten geven we meer aandacht aan 

toegankelijkheid en inclusiviteit. Een voorbeeld waar dit 

gebeurt is Eikenstein, zie hieronder.

3. Toekomstbestendig ruimtelijk ontwikkelen

• Bij de ontwikkeling van Eikenstein werken we toe naar 

een inclusieve woonbuurt, met ruimte voor verschillende 

doelgroepen. Het gemeentelijk monument van de 

voormalige jeugdgevangenis krijgt daarin een centrale 

positie, als ontmoetingsplek voor iedereen. In de 

planontwikkeling is aandacht voor natuur-inclusief 

bouwen en het realiseren van gemeenschappelijke 

openbare ruimte. De transformatie van het monument 

start in 2021, zodat de eerste woningen in 2022 worden 

opgeleverd. Dit doen we samen met de eigenaren 

(Fakton Capital & PlegtVos) en met RK Woningbouw-

vereniging, Abrona en Kwintes.

Het monumentale pand van voormalig jeugdgevangenis Eiken-
stein wordt getransformeerd naar een inclusieve woonbuurt
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• Bij het ontwikkelen van woongebieden hebben we 

altijd extra aandacht voor de leefomgeving, duurzaam-

heid en ontmoeting. Sport, onderwijs en overige 

voorzieningen zijn hierbij belangrijk.

• Binnen de versnellingsopgave werken we over meerdere 

jaren aan de realisatie van 1.250 extra woningen. In 2021 

zullen ca. 300 goedkope en middeldure huurwoningen 

worden opgeleverd. Ruim de helft hiervan betreft het 

goedkope segment. De woningbouwmonitor geeft 

jaarlijks inzicht in de actuele stand van zaken.

• In het project Vollenhove Vooruit werken we aan ambities 

voor een eigentijdse wijk met een vitale gemeenschap, 

open en groen, waar diversiteit geldt als kwaliteit. Na heel 

veel voorbereiding en participatie kan in 2021 de feitelijke 

uitvoering starten. 

• De omgevingswet is een jaar uitgesteld en gaat nu in op  

1 januari 2022. Wel werken we in 2021 al aan het digitale 

stelsel en het loket. We maken duidelijk welke regels van 

toepassing zijn op een aanvraag en waar deze aanvraag 

kan worden ingediend. Doel is het werken als 1-overheid 

met waterschappen en provincies. In de tussentijd passen 

we de principes van de nieuwe omgevingswet in de 

opgaven voor 2021 ook al toe. Dit komt tot uiting in de 

pilot omgevingsplan die in 2021 wordt opgestart. 

Vollenhove



23

Begroting 2021
INHOUDSOPGAVE INLEIDINGLEESWIJZER PROGRAMMA’S BUDGET-

AUTORISATIE
BEGROTING 2020

IN HET KORT
VASTSTELLINGS-

BESLUIT BIJLAGEN

Begroting 2021 | Gemeente Zeist | Programma 5 – Veilig thuis en op straat

TOPICS PROGRAMMA 5

	■ Kaderstellende documenten (Bijlage 2)

	■ Verbonden partijen
• Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
> Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2  

van deze begroting.

	■ Beleidsindicatoren
• Winkeldiefstal
• Diefstal uit woning
• Geweldsmisdrijven
• Vernieling en beschadiging
• Verwijzingen Halt
>  Zie verder bijlage 1 in deel 2 van deze begroting.

	■ Investeringen
• Geen

	■ Risico’s
> Zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

in deel 2 van deze begroting.

	■ Reserves en voorzieningen
• Egalisatiereserve FLO Brandweer
> Zie verder bijlage 4 in deel 2 van deze begroting.

	■ PROGRAMMA 5 
VEILIG THUIS EN  
OP STRAAT

Voor het goede leven is het heel belangrijk hoe veilig je je 

voelt. En dat veiligheidsgevoel wordt voor een belangrijk 

deel bepaald door de directe leefomgeving en door de  

privé situatie waarin je verkeert. Vaak wijken de harde cijfers 

af van het veiligheidsgevoel. De leefbaarheid in  de wijken, 

het gevoel van saamhorigheid, het kennen van je buren  

en het doorbreken van anonimiteit zijn daarbij essentieel. 

Integriteit en het veilig kunnen uitvoeren van de publieke 

taak zijn van belang voor het waarborgen van de rechtstaat. 

Dit vraagt om een samenspel tussen samenleving, partners 

en gemeente. De coronacrisis zal zijn sporen nalaten, ook in 

2021. In het kader van veiligheid anticiperen we daarop.

In 2019 hebben wij het Meerjaren Veiligheidsbeleid 2020-2023 

opgesteld. 

	■ WAT WILLEN WE BEREIKEN?

• Minder criminaliteit. Verdere daling van het aantal 

misdrijven, globaal met 2,5% per jaar.

• Beter veiligheidsgevoel. Bij de burgerpeiling 2019 (mei 

2020) geven de inwoners de sociale veiligheid een rapport- 

cijfer 7,3. Het doel van de volgende peiling in 2021 is een 7,5.

	■ WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

	■ Veilige buurten / high impact crime 

• We versterken de burgerkracht via WhatsAppgroepen 

veiligheid en lidmaatschap van Waaks! (alerte honden-

bezitters en wandelaars). Het contact met de beheerders 

en deelnemers blijft een aandachtspunt. In 2021 gaan we 

de burgerkracht versterken, waar deze nu nog achter-

loopt. Regelmatig zijn we met onze partners op straat  

om mensen alert te maken. 

• We focussen per buurt op de dagelijkse problematiek 

en op de knelpunten die uit de Burgerpeiling 2019 zijn 

gebleken. 

• We gaan in 2021 meer data gedreven sturen. Met de 

politie maken we een verdiepingsslag op een aantal 

soorten delicten om meer inzicht te krijgen in daders, 

slachtoffers en locaties van de delicten.

• In 2021 investeren we ook in de brandweerpost Den 

Dolder, zodat de brandweerzorg in Den Dolder ook  

in de toekomst op niveau blijft.
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	■ Jongeren 

• Het wijkteam (waaronder jongerenwerk, wijkboa en 

wijkagent) kent én begrijpt de inwoners in hun wijk, ook 

de jongeren. Het wijkteam spreekt regelmatig met de 

jongerengroepen. Bij overlast kan het wijkteam snel en 

slagvaardig optreden. 

• In 2021 zetten we in op verdere verbetering van de 

zichtbaarheid van het wijkteam en zorgen we dat de 

jongeren en het wijkteam elkaar ook via social media 

weten te vinden. 

	■ Horeca

In 2020 is de situatie in en rond de horeca anders dan we 

gewend waren, mede als gevolg van de coronaperiode.  

Er is door sluitingen minder horeca in de Tweede Dorpsstraat. 

Mogelijk ontstaat daardoor meer drukte elders, zoals in de 

Steynlaan. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen zetten we in 2021 in op:

• het uit de anonimiteit halen van overlast gevende 

jongeren via gesprekken en waar nodig 

verblijfsontzeggingen;

• gericht toezicht in het weekend in de horecagebieden  

op overlast en naleving van de 18 min regel;

• het Jongproefonderzoek naar schenkgedrag ten aanzien 

van 18 minners.

	■ Zorg en Veiligheid

• Door aan de voorkant actief te zijn voorkomen we dat er 

alleen nog een strafrechtelijke aanpak van betrokkenen 

mogelijk is. Dit doen we in samenwerking met interne en 

externe partners. We hebben korte lijnen met scholen.  

Zo verzorgen we met de scholen voorlichting over 

bijvoorbeeld polarisatie, loverboys en alcohol/drugs  - 

gebruik.

• Binnen de persoonsgerichte aanpak in Zeist maken we 

samen met de betrokkene zelf en met veiligheids- en 

zorgpartners een plan om overlast en terugvallen in 

criminaliteit te voorkomen. We meten het effect van de 

aanpak en interventies op leefgebieden, stellen bij waar 

nodig.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 2.325 

Baten 211 

Saldo –2.114 

Burgemeester Koos Janssen op bezoek  
bij brandweerpost Den Dolder 
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• De Hogeschool Utrecht heeft ‘Startbaan’ onderzoek 

gedaan naar de effectiviteit van de aanpak van criminele 

jongvolwassenen. De aanbevelingen uit dat onderzoek 

implementeren we in 2021 in onze aanpak. De Regionale 

Sociale Dienst (RSD) begeleidt dan bijvoorbeeld jongeren 

naar werk en betrekt daar ook de werkgever bij. Met 

structuur en nuttige dagbesteding hebben jongeren 

meer kans om op het rechte pad blijven.

	■ Ondermijning

Ondermijning is een vorm van criminaliteit waarbij groepen 

mensen zich onttrekken aan legale manieren om geld te 

verdienen. Dat ondermijnt het normaal functioneren van  

de samenleving en is een slecht voorbeeld voor anderen. 

Vaak zijn er criminele samenwerkingsverbanden bij betrok- 

ken. Deze ‘onderwereld’ heeft soms hulp nodig van de 

‘bovenwereld’ op het gebied van adressen, huisvesting/

vastgoed dan wel contracten/ koopovereenkomsten. 

Verschijningsvormen zijn onder andere: hennepteelt, 

witwassen, adresfraude, arbeidsuitbuiting. 

• In 2021 onderzoeken we of we het BIBOB-instrument 

(Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar 

bestuur) breder kunnen inzetten dan alleen bij de horeca. 

Dan denken we bijvoorbeeld ook aan vastgoedtrans-

acties, subsidies en omgevingsvergunningen. Aan de 

hand van een BIBOB-toets kunnen we beoordelen of een 

ondernemer antecedenten heeft, die in de weg staan om 

met die ondernemer in zee te gaan.  

Met de Wet BIBOB wil de overheid voorkomen dat een 

verleende vergunning wordt misbruikt voor criminele 

activiteiten. 

• Daarnaast pakken we casussen op vanuit het signale-

rings overleg. Dat doen we aan de hand van eigen observa- 

ties, signalen uit de samenleving of waar nemingen van 

onze partners bij mogelijke verdenkingen van onder-

mijning. Het gevolg kan zijn dat een vergunning wordt 

ingetrokken of dat ondernemingen en/of woningen 

worden gesloten. De overtreders worden ook straf-

rechtelijk vervolgd.

• Verder geven we een vervolg aan de aanpak van crimi-

nali teit in de autobranche en drugscriminaliteit. Dit is een 

prioriteit in de regio Midden-Nederland. 

• We gaan verder met het weerbaar maken en het ver-

groten van de bewustwording van de samenleving en de 

interne organisatie rond het thema ondermijning.

	■ Cybercrime

De aanpak van cybercrime is een prioriteit van de gemeen- 

ten, het openbaar ministerie en de politie in de regio 

Midden-Nederland. Ook in Zeist zien we signalen en aan-

giftes van cybercrime, zoals phishing. 

• Samen met het openbaar ministerie en de politie werken 

we aan inzicht, analyse van de cijfers, opsporing en 

vervolging.

Sluiting woning

CRISISBEHEERSING  

EN BRANDWEER

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 5.206 

Baten 0 

Saldo –5.206 
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• Met voorlichting en delen van praktijkervaringen maken 

we de samenleving bewust van deze vorm van 

criminaliteit. 

Ook als organisatie zijn we ons ervan bewust dat we vatbaar 

zijn voor de gevaren van cybercrime. Om die reden zetten we 

in op vergroting van de bewustwording bij medewerkers.  

We doen dat door de alertheid te vergroten en het vier-

ogenprincipe toe te passen.

Burgemeester Koos Janssen blust symbolisch een brandje in een vuurkorf uit bij de nieuwe tankautospuit van post Den Dolder.  
Op de achtergrond postcommandant Eric Vos.
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TOPICS PROGRAMMA 6

	■ Kaderstellende documenten (Bijlage 2)

	■ Verbonden partijen
• Coöperatie ParkeerService (CPS)
> Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2  

van deze begroting.

	■ Beleidsindicatoren
• Geen

	■ Investeringen
• Parkeerinstallaties garages
• Vol-meldinstallaties parkeren
• Centrumplan

	■ Risico’s
> Zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

in deel 2 van deze begroting.

	■ Reserves en voorzieningen
• Geen

	■ PROGRAMMA 6 
MOBILITEIT IN BEWEGING
Zeist streeft een veilige en leefbare woonomgeving na. 

Hierin past een veilige, uniforme, duidelijke en herkenbare 

inrichting van de verkeersinfrastructuur. We gaan tijdig het 

gesprek aan met inwoners, organisatie en politiek, over de 

ambities, wensen en uitdagingen. Zo werken we gezamenlijk 

naar een inrichting van de weg die het juiste verkeersgedrag 

stimuleert. 

Rond hinderlijk en grensoverschrijdend gedrag ligt een 

gezamenlijke opgave met de samenleving. Denk aan te hard 

autorijden, negeren van verkeersborden, geen voorrang 

verlenen en fietsers op voetpaden. 

Om het fietsgebruik te stimuleren blijven we aandacht 

geven aan fietsveiligheid en fietscomfort. We ondersteunen 

de ‘Ik Fiets’- fietsstimuleringscampagne van de provincie 

actief. We trekken samen op met vele Utrechtse gemeenten. 

Zo werken we aan de mobiliteitsvraagstukken in regionaal 

verband (U10), met name op het gebied van Openbaar 

Vervoer (OV) en Fiets. 

	■ WAT WILLEN WE BEREIKEN?

We willen Zeist leefbaar, veilig en bereikbaar houden.  

De basis is het integraal meerjarenprogramma van Beheer 

Openbare Ruimte (BOR). Dat geeft inzicht in welke wijken en 

buurten de komende jaren onderhouds- en vervangings-

werkzaamheden noodzakelijk zijn vanuit technisch 

perspectief.

Via gesprek met de wijken, organisatie en politiek krijgen 

ambities een plek in de Mobiliteitsvisie met een concreet 

uitvoeringsplan voor de komende jaren. Als ergens groot 

onderhoud of rioolwerkzaamheden plaatsvinden, benutten 

we dat moment om verkeersveilige buitenruimten met een 

Duurzaam Veilige weginrichting te creëren. 

Het aantal fietsers neemt toe in combinatie met de steeds 

grotere onderlinge snelheidsverschillen op het fietspad.  

Dat noodzaakt ons om fietspaden te verbreden, te egaliseren 

en knelpunten aan te pakken. Snelle fietsverbindingen 

vormen een goed alternatief voor de auto, met name in het 

woon-werkverkeer. Veilige oversteeksituaties zijn belangrijk 

om ongelukken tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer te 

voorkomen. We investeren in een samenhangend en com-

fortabel fietsnetwerk. Daarbij willen we ook graag inspelen 

op de diverse subsidieregelingen vanuit de provincie (fiets, 

OV, verkeersveiligheid) en het Rijk (verkeersveiligheid), die in 

2020 opengesteld zijn. 

Comfort bereiken we ook met goede faciliteiten voor het  

parkeren van fietsen, bijvoorbeeld bij de OV-fiets-

overstaphalte Jordanlaan. Deelfietsen kunnen een oplossing 

zijn voor de last-mile-verplaatsingen vanaf belangrijke 

bushaltes of grotere parkeerterreinen.



28

Begroting 2021
INHOUDSOPGAVE INLEIDINGLEESWIJZER PROGRAMMA’S BUDGET-

AUTORISATIE
BEGROTING 2020

IN HET KORT
VASTSTELLINGS-

BESLUIT BIJLAGEN

Begroting 2021 | Gemeente Zeist | Programma 6 – Mobiliteit in beweging

Zeist loopt voorop in het elektrisch rijden: zowel het aantal 

elektrische auto’s als het aantal laadpalen ligt boven het 

landelijk gemiddelde. De vraag naar oplaadplekken zet 

onverminderd door; in 2020 is het aantal oplaadlocaties naar 

verwachting verdubbeld en de groei zal in 2021 doorzetten. 

Het wordt echter steeds moeilijker om voldoende geschikte 

nieuwe locaties voor laadpalen aan te wijzen. We verwachten 

dat daardoor de aanleg van nieuwe palen duurder wordt, 

bijvoorbeeld omdat er zo nu en dan nieuwe parkeervakken 

voor aangelegd moeten worden.

	■ WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

• Meerdere ontwikkelingen in de openbare ruimte hebben 

effecten op de mobiliteit in Zeist. Onder andere de 

nieuwe ontsluiting in Den Dolder, met daarbij het 

afsluiten van de spoorwegovergang in Den Dolder.  

Deze ontwikkeling benutten we om de veiligheid van de 

weggebruiker in Den Dolder te verbeteren. De effecten 

hiervan reiken verder, zoals de aanleg van de snelfiets-

route Utrecht-Amersfoort en het mobiliteitsvraagstuk in 

Bosch en Duin. 

Ook sluiten we aan op de ontwikkelingen in Vollenhove, 

‘Vollenhove vooruit’. Zie programma 2.

• Om goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in de 

verkeersstromen en parkeerdruk, gaan we jaarlijks 

tellingen uitvoeren. 

• De mobiliteitsvisie (auto, fiets, openbaar vervoer, 

voetganger) wordt afgerond en uitgewerkt in een 

uitvoeringsplan voor de komende jaren. We volgen 

hierbij de principes uit de routekaart Nieuwe energie.  

Zie programma 8.

	■ Herinrichting wegen en paden

• We gaan bestaande fietspaden verbeteren en onderling 

verbinden, binnen bestaande en eventuele nieuwe 

subsidiestromen. Het project snelfietsroute (Utrecht USP 

– Amersfoort) is daar onderdeel van. Deze snelfietsroute 

gaan we, afhankelijk van de ontwikkelingen rond de 

nieuwe aansluiting in Den Dolder in 2021 afronden. 

• We werken verder aan het oplossen van de fiets - 

knel puntenlijst.

• We gaan een aantal straten duurzaam inrichten,  

met aandacht voor groen en infiltratie van regenwater. 

Bijvoorbeeld de Laan van Beek en Rooijen, Kouwen-

hovenselaan en de Kroostweg (deel tussen Griftlaan en 

Oirschotlaan). 

 In 2021 starten we met de uitvoering van de herinrichting 

van Couwenhoven. Het ontwerp hiervoor is samen met 

de bewoners tijdens een intensief participatietraject 

gemaakt. 

 Daarnaast start de voorbereiding voor het groot 

onderhoud rond de Dr. s ’Jacoblaan; ook hier gaan we de 

verkeersveiligheid verbeteren en komt er extra aandacht 

voor groen en infiltratie van regenwater.
Een foto van de eerste en tweede fase van de herinrichting  
van de Oude Arhemseweg.

VERKEER EN WEGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 7.047 

Baten 649 

Saldo –6.398 
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• Bij de oversteek van de Dreef – Kromme Rijnlaan komt 

een ongelijkvloerse verbinding. Daarmee realiseren we 

een ongehinderde, veilige en comfortabele verbinding 

voor langzaam en kwetsbaar verkeer. Dit doen we in 

samenwerking met de provincie.

• We starten met de voorbereidingen voor het herinrichten 

van de Oude Arnhemseweg, vanaf de rotonde met de 

Schaerweijdelaan tot aan de rotonde met de 

Montaubanstraat. 

• Er komt een rotonde op de Woudenbergseweg (N224) bij 

de aansluiting met de Austerlitzseweg ten behoeve van 

de ontsluiting van Austerlitz. De start van de uitvoerende 

werkzaamheden staat nu gepland in het voorjaar 2021. De 

provincie Utrecht draagt voor een groot deel bij aan de 

kosten. 

	■ Onderhoud wegen en paden

• Ook in 2021 gaan we een deel van de halfverharde paden 

(grind/split voetpaden) voorzien van een nieuwe 

verharding (Gravilyn). 

• Jaarlijks schouwen we de wegen in Zeist. Aan de hand 

van de schadebeelden bepalen we welke wegen we 

moeten voorzien van een nieuwe dek- of slijtlaag. Met dit 

preventief onderhoud wordt de weg geconserveerd, 

zodat deze voor een periode van gemiddeld vijf jaar geen 

onderhoud behoeft.

• Kleine plaatselijke herstelwerkzaamheden aan bestrating 

worden opgepakt door een strategenmakersploeg. Zij 

herstellen ook schades veroorzaakt door boomwortels.

Wethouder Wouter Catsburg op de vernieuwde kruising op de Kromme-Rijnlaan.
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• Het verleddingsprogramma zetten we in 2021 voort. 

Masten met armaturen die hun technische levensduur 

hebben bereikt, worden vervangen door LED en daar 

waar zinvol voorzien van een dimmogelijkheid.

• Ook in projecten waar de verlichting moet worden 

aangepast dan wel aan vervanging toe is, wordt LED 

toegepast.

• De wijkverkeersplannen in Lyceumkwartier, Wilhelmina-

park en Jagerlaan en omgeving hebben de consequenties 

voor de verkeersstromen door het vernieuwde centrum 

in beeld gebracht. In overleg met bewoners voeren we de 

nodige verkeersmaatregelen uit. 

• In overleg met winkeliers, bewoners en gebruikers van de 

Slotlaan vindt een verkenning plaats naar de vorm van de 

pilot waarin delen van de Slotlaan kunnen worden 

afgesloten. 

	■ Parkeren

We zien dat tijdens de coronaperiode minder mensen er op 

uit gaan, waardoor er minder wordt geparkeerd in het 

centrum. Dat heeft een negatieve invloed op de inkomsten 

uit parkeren.

• In de Mobiliteitsvisie hebben we het parkeerbeleid 

verbonden met thema’s als wonen, duurzaamheid en een 

gastvrij centrum. We gaan de doelen uit de Mobiliteits-

visie uitwerken in een nieuwe parkeernota. We gaan de 

huidige parkeercapaciteit in ons centrum beter benutten. 

Daarnaast zijn we scherp op de parkeernormen bij het 

bouwen van nieuwe woningen en bij het transformeren 

van bijvoorbeeld winkels naar woningen. 

• We streven ernaar om in het eerste half jaar van 2021 alle 

parkeervergunningen te digitaliseren. Dat betekent dat 

alle kentekens van vergunninghouders in het systeem 

van de Coöperatie Parkeerservice worden opgenomen. 

Voor de vergunninghouder betekent dit meer comfort  

en gemak. 

• Coöperatie Parkeerservice heeft de afgelopen jaren de 

’basis op orde gebracht’. Nu is het tijd om door te 

ontwikkelen. Dat doet de coöperatie door samen met 

haar leden een Visie 2025 op te stellen. Meer hierover 

leest u in de paragraaf Verbonden partijen.

PARKEREN (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 1.831 

Baten 0 

Saldo –1.831 

PARKEERBELASTING (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 0 

Baten 2.909 

Saldo 2.909 
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TOPICS PROGRAMMA 7

	■ Kaderstellende documenten (Bijlage2)

	■ Verbonden partijen
• BIGA
• RDWI
• Stichting MeanderOmnium
> Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2  

van deze begroting.

	■ Beleidsindicatoren
• Jeugdcriminaliteit
• Banen
• Netto arbeidsparticipatie
• Personen met een bijstandsuitkering
• Aantal re-integratie voorzieningen
• Kinderen in armoede
• Jeugdwerkloosheid
> Zie verder bijlage 1 in deel 2 van deze begroting.

	■ Investeringen
• Geen

	■ Risico’s
> Zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

in deel 2 van deze begroting.

	■ Reserves en voorzieningen
• Reserve decentralisaties
> Zie verder bijlage 4 in deel 2 van deze begroting.

	■ PROGRAMMA 7 
MEEDOEN
Mee kunnen doen in de maatschappij is belangrijk voor een 

goed leven. De meeste mensen zijn prima in staat hun weg te 

vinden. Anderen ondervinden belemmeringen door 

taalachterstand, armoede, eenzaamheid of gebrek aan 

huisvesting. We zorgen voor een goede samenwerking en 

samenhang tussen welzijn, bestaanszekerheid, jeugdzorg en 

onderwijs.

	■ WAT WILLEN WE BEREIKEN?

• Alle kansen bieden voor onderwijs op alle niveaus en 

voor iedereen. 

• We pakken taalachterstanden aan.

• Inwoners die economisch zelfstandig kunnen leven.

• Minimaregelingen zijn beter bekend bij en toegankelijk 

voor inwoners die dat (tijdelijk) hard nodig hebben. 

• Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen 

meedoen, zowel op als buiten school.

• Alle inwoners van Zeist behalen een startkwalificatie 

(voldoende diploma’s om te starten op de arbeidsmarkt).

• Alle leerlingen in Zeist kunnen naar school reizen. 

• We zetten in op een meer inclusieve samenleving, waarin 

iedereen – met of zonder beperking – mee kan doen. 

	■ WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

	■ Alle kansen bieden voor onderwijs op alle niveaus  

 en voor ieder kind 

Het bieden van goed onderwijs is niet de primaire 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Wel werken we 

samen met het onderwijs.

• Voor peuters richten we ons op de doorgaande leerlijn op 

taal- en ontwikkelingsvraagstukken via voorschoolse 

educatie. We focussen op het versterken van de samen-

werking tussen peuteropvang, onderwijs en jeugdhulp. 

Zo krijgen kinderen en gezinnen snel de ondersteuning 
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die nodig is en kunnen kinderen direct naar de meest 

passende onderwijsvoorziening. 

• We geven met o.a. Halt en de GGD, voorlichting aan 

jongeren om ze weerbaarder te maken tegen 

bijvoorbeeld lover boys, eenzaamheid, alcohol en drugs. 

Dit doen we in groepsverband en zo nodig individueel, 

samen met het onderwijs en CJG. 

• Leerlingen en hun gezinnen krijgen zo snel en goed 

mogelijk extra ondersteuning en (jeugd)hulp die nodig is 

voor het volgen van onderwijs. We doen dit in gezamen-

lijkheid met het onderwijs. We experimenteren met pilots 

waarin we ondersteuning gezamenlijk financieren. In het 

hoofdstuk ‘Merkbaar beter in zorg voor elkaar’ staat hier 

meer informatie over. 

• We streven ernaar dat er volgend jaar geen leerlingen 

thuis zitten. We gaan verder met doorbraaktafels voor 

(dreigende) thuiszitters.

• Hiaten in het onderwijs of dagbesteding ondervangen 

we. We organiseren hiervoor aanbod of we lossen ze op 

met een passende individuele aanpassing op maat. Dit 

doen we samen met het onderwijs. Waardoor er voor  

elke jongere een vervolgplek is. 

	■ We bereiken meer laaggeletterden en stimuleren  

 taalvaardigheid

• Inwoners met een taalachterstand bieden we een 

passend en praktijkgericht taaltraject aan.

• We bereiden ons samen met de RDWI voor op de nieuwe 

Wet Inburgering (1 juli 2021). Naast het leren van de 

Nederlandse taal stimuleren we inburgeraars om zo snel 

mogelijk mee te doen, het liefst via betaald werk. 

	■ Inwoners kunnen economisch zelfstandig leven  

• De sociale teams zijn alerter op inwoners met 

(beginnende) financiële problemen en bieden daarbij 

hulp op maat aan.

• Formulieren voor schuldhulpverlening en inkomens-

ondersteuning zijn begrijpelijk, eenduidig en hebben een 

uitnodigend taalgebruik.

• Inwoners met een grote afstand tot betaald werk leiden 

we, samen met lokale partners zoals MeanderOmnium en 

BIGA-groep, toe naar actieve deelname aan de maat-

schappij in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

• De coronacrisis leidt naar verwachting tot een toename 

van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering.  

De RSD zet in op begeleiding van werk naar werk om 

deze effecten te dempen. 

• Mensen met een arbeidsbeperking die vallen onder  

de ‘banenafspraak’ begeleiden de RSD en de Biga in 

regionaal verband naar passend werk.

• In samenwerking met de kerngroep minima komt er een 

toegankelijke website met een overzicht van de minima-

regelingen en een verduidelijking van de aanvraag - 

procedures. 

INKOMENSREGELINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 28.338 

Baten 18.560 

Saldo –9.778 
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• We maken het mogelijk voor kinderen van ouders met 

een laag inkomen om mee te doen aan schoolactiviteiten, 

om te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten. 

	■ Alle leerlingen in Zeist kunnen naar school reizen 

• Het is niet voor alle leerlingen mogelijk om zelfstandig 

naar school te reizen. Voor een deel van deze leerlingen is 

er een reiskostenvergoeding of ze worden naar school 

gebracht. Wij werken nauw samen met ouders, 

medewerkers van het CJG en Leerplicht in gevallen waar 

maatwerk nodig is, zodat elke leerling naar school kan 

reizen, ook als zij geen beroep kunnen doen op een 

voorziening van de gemeente. 

 Onze ambitie is om met zo min mogelijk financiële 

middelen ervoor te zorgen dat geen enkel kind ‘thuis’ 

blijft, omdat hij of zij niet in staat is om naar school te 

reizen.

	■ Alle inwoners van Zeist behalen startkwalificatie 

• Om schooluitval te voorkomen werken wij samen met  

de scholen aan een vloeiende overgang tussen peuter-

opvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. We 

doen dit door een goede registratie en warme overdracht 

van leerlingen die extra zorg in en om het onderwijs 

nodig hebben. Samen met het onderwijs in de regio 

Utrecht hebben wij afspraken om leerlingen te begelei-

den bij de overstap van het voortgezet onderwijs naar 

het MBO (De Overstap). 

• Leerlingen hebben vanaf hun 5e jaar recht op onderwijs. 

Onze leerplichtambtenaren bewaken dit recht. Zij gaan in 

gesprek met leerlingen die ongeoorloofd verzuimen, en 

eventueel met hun ouders en de school. Waar nodig 

schakelen zij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in. 

Pas als interventies niet het gewenste effect hebben 

omdat leerlingen zich niet houden aan de afspraken die 

zij hebben gemaakt met de leerplichtambtenaren, gaan 

zij over tot handhaving. Onze ambitie is om zo min 

mogelijk over te gaan tot handhaving en zoveel mogelijk 

in te zetten op preventie en aanpak van de oorzaken van 

het schoolverzuim.

• Leerplicht en CJG werken samen met de scholen en 

werkgevers om het onderwijs beter aan te laten sluiten 

op de arbeidsmarkt en jongeren te helpen bij het vinden 

van een stage of (leerwerk)baan. Extra begeleiding van 

school naar werk is voor jongeren in kwetsbare posities 

(praktijkonderwijs en speciaal onderwijs met een 

registratie in het doelgroepenregister) nodig vanwege 

hun beperkingen.  

Wanneer jongeren toch voortijdig uitvallen uit het 

onderwijs, kunnen zij terecht bij onze trajectbegeleiders 

RMC (regionaal meld- en coördinatiefunctie) om een 

opleiding of betaald werk te vinden. Resultaat is dat meer 

jongeren het onderwijs pas verlaten als zij een start-

kwalificatie (diploma HAVO/VWO of MBO minimaal 

niveau 2) hebben behaald en hun kansen op de 

arbeidsmarkt vergroten.

ONDERWIJSBELEID EN  

LEERLINGENZAKEN

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 1.856 

Baten 363 

Saldo –1.493 
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• Jongeren die langer dan een jaar geen onderwijs volgen, 

geen startkwalificatie en geen inkomen hebben (oud 

voortijdig schoolverlaters) gaan wij actief benaderen en 

waar mogelijk begeleiden naar werk, opleiding en/of een 

zorgtraject. Dit doen wij in samenwerking met de 

Regionale Dienst Werk en Inkomen. 

	■ We zetten in op een meer inclusieve samenleving 

In de Zeister samenleving zijn er veel initiatieven om te 

zorgen dat iedereen mee kan doen. Als gemeente 

ondersteunen we dit, onder meer via de Inclusieagenda 

Zeist:

• We hebben een toegankelijke gemeentelijke website, we 

streven naar de inzet van mensen met een arbeids- 

beperking, we zorgen voor documenten die toegankelijk 

en begrijpelijk zijn en werken aan de fysieke 

toegankelijkheid van onze gemeentelijke gebouwen.

• In Zeist is een brede bewustwording in gang gezet via de 

campagne ‘Meedoen in Zeist’

• Gebouwen zijn beter toegankelijk voor mindervaliden. 

We onderzoeken locaties op toegankelijkheid. De 

aanpassingen stimuleren we via een financiële regeling.

• We zorgen dat in het centrum voldoende openbare en 

toegankelijke toiletten zijn, zodat iederéén het centrum 

kan bezoeken.

We organiseren thematafels over inclusief onderwijs en 

inclusieve arbeidsmarkt met als doel het vinden van 

innovatieve oplossingen en samenwerking op deze thema’s.

Politiebureau Zeist ontvangt, als eerste politiebureau in 
Nederland, uit handen van wethouder Laura Hoogstraten  
het Zilveren Keurmerk voor Toegankelijkheid

SAMENKRACHT EN  

BURGERPARTICIPATIE

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 5.236 

Baten 28 

Saldo –5.208 

BEGELEIDE PARTICIPATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 4.817 

Baten 0 

Saldo –4.817 

ARBEIDSPARTICIPATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 2.598 

Baten 10 

Saldo –2.588 
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TOPICS PROGRAMMA 8

	■ Kaderstellende documenten (Bijlage 2)

	■ Verbonden partijen
• ODRU
• Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
• RMN
> Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2  

van deze begroting.

	■ Beleidsindicatoren
• Huishoudelijk restafval
• Hernieuwbare elektriciteit
> Zie verder bijlage 1 in deel 2 van deze begroting.

	■ Investeringen
• Geen

	■ Risico’s
> Zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

in deel 2 van deze begroting.

	■ Reserves en voorzieningen
• Voorziening vervanging riolering
• Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing
• Voorziening egalisatie rioolheffing
> Zie verder bijlage 4 in deel 2 van deze begroting.

	■ PROGRAMMA 8 
SAMEN AAN DE SLAG 
VOOR HET KLIMAAT
We willen in Zeist een zo goed mogelijk leefklimaat voor 

onze inwoners. Activiteiten laten we niet ten koste gaan van 

de aarde, zodat we haar in goede staat kunnen doorgeven 

aan volgende generaties. Om klimaatverandering te 

beperken veranderen we onze leefstijl en verkleinen we onze 

voetafdruk. We investeren in energiebesparing en schakelen 

over van fossiele naar duurzame energie. We stimuleren 

hergebruik, zijn zuinig op onze grondstoffen, bevorderen 

deelinitiatieven en investeren in een circulaire economie. 

De ambities voor een groen en duurzaam Zeist zijn 

beschreven in de Brede Milieu Visie. De Routekaart Nieuwe 

Energie stelt het doel om zo spoedig mogelijk 

energieneutraal te zijn, uiterlijk in 2050. Voor de 

gemeentelijke organisatie houden we onverminderd vast aan 

de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. 

We willen als gemeente ook voorbereid zijn op de gevolgen 

van extremer weer; langdurige droogte wordt opgevolgd 

door hevige neerslag. We zorgen voor een goede 

waterbeheersing en hittebestrijding door samen met 

inwoners onze leefomgeving te vergroenen en de (openbare) 

ruimte slim in te richten. 

De transitie naar een duurzaam Zeist is een complexe en 

uitdagende opgave voor iedereen in de samenleving. Het 

raakt aan keuzes voor hoe we wonen, werken, eten, reizen. 

We investeren daarom in een krachtig partnerschap met 

onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties. De energietransitie is van ons allemaal. Samen 

geven we vorm aan een betaalbare en haalbare route naar 

een gezond en duurzaam Zeist. 

Elektrisch rijden
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	■ WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

• Een afname van CO2 doordat inwoners en bedrijven hun 

huizen en bedrijfspanden verder verduurzamen

• Alle inwoners van Zeist houden ook op de lange termijn 

toegang tot betaalbare warmte en energie 

• Het vergroten van het partnerschap met inwoners en 

bedrijven in het samen vormgeven aan de transitie naar 

een duurzaam Zeist 

• Als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld 

geven: een verdere verduurzaming van onze 

bedrijfsvoering 

• Een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving 

• Alle inwoners van Zeist gaan zorgvuldig om met 

grondstoffen, restafval wordt tot een minimum beperkt 

	■ WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 

Naar een energieneutraal Zeist 

• De routekaart ‘Nieuwe energie voor Zeist’ is onze agenda. 

We informeren de inwoners over de voortgang.

• We vergroten het aandeel duurzame energie door zon op 

dak te stimuleren en nader onderzoek te doen naar 

mogelijkheden voor duurzame elektriciteitsopwekking in 

de A12/spoorzone. 

• In regionaal verband leveren we een eerste Regionale 

Energie strategie (RES) op. 

• We maken een energiebesparingsstrategie. 

• Vanuit het label Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijf 

ondersteunen we inwoners en ondernemers in het

 verduurzamen van hun woning of bedrijfspand. 

• We beschrijven de route naar een aardgasvrij Zeist in de 

eerste Transitievisie Warmte. Samen met onze 

woningcorporaties, Stedin en Stichting Energie Zeist 

hebben we de alternatieve manieren om Zeist te 

verwarmen onderzocht. We beschrijven de opties per 

buurt en ook het tempo. We starten in de eerste 

verkenningsbuurten met het maken van een 

uitvoeringsplan om ‘aardgasvrij (ready)’ te worden. Eén 

van de verkenningsbuurten is Vollenhove, waar vanuit 

het bredere programma Vollenhove Vooruit de ambitie  

is gesteld uiterlijk in 2035 aardgasvrij te zijn. 

  

MILIEUBEHEER (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 4.270 

Baten 0 

Saldo –4.270 
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	■ Partnerschap versterken 

• We zoeken actief de samenleving op en faciliteren 

inwonersinitiatieven met de netwerkorganisatie Samen 

Duurzaam Zeist. 

• We verstevigen de samenwerking met al bekende 

partners als Stichting Energie Zeist en de duurzame 

energie coöperatie. 

• We zoeken ook nieuwe partnerschappen met bedrijven 

en inwoners, bijvoorbeeld door deelname aan het 

tweede Impact Event Duurzaam Zeist, door samen-

werking met specifieke sectoren (zoals scholen, zorg, 

sportverenigingen) en in het verduurzamen van 

evenementen.

• We formuleren op alle pijlers van de Brede Milieu Visie 

heldere actielijnen voor de gemeente. 

• We benutten de contactmomenten vanuit Vergunning, 

Toezicht en Handhaving om het gesprek over 

energiebesparing bij bedrijven op de agenda te zetten.

	■ Duurzaam omgaan met grondstoffen 

• We gaan verder met uitvoering geven aan ‘Afval 

scheiden: de volgende stap’ en aanvullende maatregelen, 

zoals het invoeren van toegangscontrole bij het recycling-

station en experimenteren met gft-scheiding bij hoog - 

bouw. 

• We actualiseren het handboek Inrichting openbare 

ruimte om ook bij de inrichting van de openbare ruimte 

steeds vaker te kiezen voor circulaire materialen en al in 

de ontwerpfase duurzaamheid als uitgangspunt te 

nemen. 

• Ook actualiseren we de notitie Duurzaam Bouwen, met 

naast aandacht voor energieneutraal ook handvatten 

voor circulair bouwen.

	■ Klimaatbestendig en waterrobuuste leefomgeving

• We gaan verder uitvoering geven aan onze ambitie om te 

komen tot een klimaatbestendige en waterrobuuste 

leefomgeving. We hebben de ambitie om zoveel mogelijk 

hemelwater af te koppelen van de riolering. Hemelwater 

infiltreert bij voorkeur in de bodem. In samenwerking met 

het regionale Netwerk Water en Klimaat gaan we aan de 

slag met een uitvoeringsprogramma. 

	■ Het goede voorbeeld

• We monitoren de CO2 footprint van de gemeentelijke 

organisatie en investeren in CO2 besparende 

maatregelen. 

• We starten met het project Duurzaam Meerjaren 

Onderhoudsplan 2.0. Door in 2021–2023 met enkele cases 

in het gemeentelijk kernvastgoed ervaring op te doen 

investeren we in innovatie en ontwikkelen we kennis en 

inzicht over wat nodig is voor het verder verduurzamen 

en aardgasvrij maken van ons vastgoed.

RIOLERING (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 3.516 

Baten 5.588 

Saldo 2.072 

AFVAL (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 6.861 

Baten 8.650 

Saldo 1.789 

Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis
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TOPICS PROGRAMMA 9

	■ Kaderstellende documenten (Bijlage 2)

	■ Verbonden partijen
• Geen 

	■ Beleidsindicatoren
• Vestigingen
• Functiemenging
> Zie verder bijlage 1 in deel 2 van deze begroting.

	■ Investeringen
• Geen

	■ Risico’s
> Zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

in deel 2 van deze begroting.

	■ Reserves en voorzieningen
• Geen

	■ PROGRAMMA 9 
ECONOMIE ALS 
VERSNELLER

Zeist is een echte werkgemeente. Het bedrijfsleven in Zeist 

laat al enige jaren een stabiele groei zien. Het aantal 

bedrijven en het aantal arbeidsplaatsen is de afgelopen jaren 

toegenomen. Deze vitale economie biedt een goede basis 

voor onze inwoners en de maatschappelijke voorzieningen 

en daarmee een belangrijke bijdrage aan een goed leven in 

Zeist. Ook in tijden van crisis. Daarom investeren we in onze 

economische positie.

De wereld om ons heen verandert. Hier zullen we als 

samenleving op in moeten spelen. Het coronavirus heeft dit 

bij uitstek laten zien. Voor onze economie betekent dit dat 

we ruimte moeten bieden aan economische activiteiten en 

economische ontwikkelingen, en dat we moeten inspelen  

op nieuwe vragen en uitdagingen. Op deze manier kan onze 

economie tegen een stootje, kunnen bestaande bedrijven 

groeien en nieuwe initiatieven plaats vinden. Zo dragen we 

er aan bij dat ook in de toekomst mensen in Zeist een goede 

boterham kunnen verdienen en hier naar tevredenheid 

kunnen wonen, werken en recreëren. 

De gemeentelijke inzet op economie zit niet per definitie op 

grote budgetten. De basis is onze personele inzet via het 

accountmanagement. We verbinden en faciliteren bedrijven 

en organisaties, zodat zij optimaal kunnen ondernemen en 

hun bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.

	■ WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Op vijf thema’s willen we het verschil maken:

1. Een wervend vestigingsklimaat met moderne  

 werklocaties

We zien de voorkeuren van bedrijven veranderen. 

OV-bereikbaarheid wordt belangrijker. Er is steeds meer 

vraag naar flexibele bedrijfshuisvesting, niet alleen bij 

starters, maar ook bij grote bedrijven. Monofunctionele 

werklocaties zijn uit de tijd; functiemenging met voor-

zieningen en wonen zorgt voor levendiger werklocaties.  

Om voldoende werkgelegenheid te kunnen blijven bieden, 

moeten we daarom onze werklocaties vernieuwen. Zo 

kunnen we bedrijven en ondernemers aan Zeist blijven 

binden.

2. Een aantrekkelijk centrum

Het centrum is één van de belangrijkste visitekaartjes van 

Zeist. De ‘huiskamer’ van Zeist. Hier zijn voorzieningen, hier is 

levendigheid en kunnen inwoners en bezoekers recreëren. 

Een aantrekkelijk centrum draagt bij aan een prettig woon- 

en werkklimaat én zorgt voor werkgelegenheid. Door 

verschillende ontwikkelingen (internet, meer vrije tijd) 

veranderen stads- en dorpscentra steeds meer van 
Centrum Slotlaan
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aankoopplaatsen naar verblijfsplaatsen. Dat zien we ook in 

Zeist. De vraag naar fysieke winkels neemt af, maar horeca en 

leisure- of vrijetijdsconcepten komen meer in de belang-

stelling. Ook zien we steeds meer (vraag naar) evenementen. 

We willen inspelen op deze ontwikkelingen om inwoners en 

bezoekers en aantrekkelijke huiskamer te bieden. 

3. Versterking van de toeristisch-recreatieve sector

Zeist en de regio trekken veel recreanten en toeristen. Van 

dichtbij en van verder weg. We hebben veel te bieden: van 

groen tot erfgoed en van aantrekkelijke horeca tot stedelijke 

voorzieningen. De bezoekers zorgen voor levendigheid én 

economische activiteit. Dit draagt bij aan het goede leven in 

Zeist. Ook hebben we zo inkomsten voor instandhouding en 

onderhoud van onze ‘voorzieningen’. Bovendien zorgt het 

voor werkgelegenheid.

4. Krachtige en innovatieve ondernemersnetwerken

Voortdurende vernieuwing is noodzakelijk voor een goed 

functionerende economie. Vernieuwing ontstaat als mensen 

elkaar ontmoeten. Samenwerking als sleutel. Contacten 

tussen ondernemers onderling leiden tot nieuwe (economi-

sche) activiteiten, en dus werkgelegenheid. Ondernemers 

kunnen in netwerken ook samenwerken aan maatschappe-

lijke opgaven en maatschappelijke initiatieven stimuleren. 

Denk aan duurzame mobiliteit, sponsoring van cultuur  

of sport of aan het bieden van kansen aan mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.

5. Excellente dienstverlening aan ondernemers

We vragen soms veel aan ondernemers, bijvoorbeeld in de 

vorm van regelgeving. Deze regels kunnen en/of willen we 

niet altijd veranderen of aanpassen. Wel kunnen we 

ondernemers met onze dienstverlening op andere manieren 

verder helpen en nabijheid tonen. Zo willen we bijdragen 

aan het prettig (kunnen) ondernemen in Zeist. Een tevreden 

ondernemer is een goede ambassadeur voor Zeist.

	■ WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

	■ Een wervend vestigingsklimaat met moderne  

 werklocaties

• We zijn voortdurend in overleg met eigenaren van 

bedrijfsvastgoed over vernieuwing. Zo kennen we hun 

wensen en plannen. Vrijkomende werklocaties laten we 

niet transformeren naar andere functies, maar naar 

eigentijdse werklocaties. Hierbij houden we rekening met 

trends in bedrijfsvastgoed als flexibilisering en behoefte 

aan goede voorzieningen. Door het bieden van goede 

locaties, weten we bedrijven beter aan Zeist te binden, 

wat positief is voor de werkgelegenheid.

• We organiseren bijeenkomsten op werklocaties en 

leggen individuele bedrijfsbezoeken af. Zo zijn we 

voortdurend in contact met ondernemers over 

verbetering van het vestigingsklimaat. Van starters en 

start-ups tot de al lange tijd gevestigde mkb-er en het 

grootbedrijf. Hoe beter we de vraag kennen, hoe beter 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 971 

Baten 0 

Saldo –971 

BEDRIJFSLOKET EN  

BEDRIJFSREGELINGEN

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 127 

Baten 109 

Saldo –18 
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we een verbindende en faciliterende rol kunnen spelen 

en ondernemers aan Zeist kunnen binden. 

Het bedrijfspand van Genmab

• We brengen Zeist actief onder de aandacht als 

vestigingsplaats. Samen met vastgoedeigenaren en 

gebruikers werken we hiervoor aan een heldere 

positionering en profilering van de belangrijkste 

werklocaties.

• We trekken samen met gemeenten en andere partners in 

de regio op om de regio Utrecht te promoten als dé regio 

voor Gezond Stedelijk Leven. We presenteren Zeist als 

onlosmakelijk onderdeel van deze groeiregio.

	■ Een aantrekkelijk centrum

• We zetten de goede samenwerking met marktpartijen 

voort, zoals winkeliers, horecaondernemers, vastgoed-

eigenaren en marktondernemers. Dit doen we onder 

andere door onze deelname aan Hart van Zeist. Samen 

zorgen we voor een aantrekkelijk en levendig centrum, 

ieder vanuit zijn eigen rol.

• We stimuleren en begeleiden het proces van trans-

formatie van winkels naar woningen in de aanloop-

gebieden en verhuizing van winkels van de aanloop - 

straten naar het kernwinkelgebied. Zo ontstaat een 

compact en aantrekkelijk centrum.

• We besteden aandacht aan de aankleding van het 

centrum en het onderhoud, zoals het groen in de nieuwe 

bloembakken. Dit draagt bij aan de sfeer en gezelligheid.

	■ Versterking van de toeristisch-recreatieve sector

• In een netwerksamenwerking met ondernemers en 

organisaties werken we aan een sterk merk van en voor 

Zeist. Dit netwerk is breed, met partijen uit groen, cultuur, 

erfgoed, regio, horeca, centrum en sport. De samen-

werking in dit netwerk moet leiden tot vernieuwing van 

het aanbod. Dit is afgestemd op het nieuwe beleid voor 

evenementen. Dit vernieuwde aanbod is aantrekkelijk 

voor inwoners en bezoekers. 

ECONOMISCHE PROMOTIE (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 0 

Baten 336 

Saldo 336 
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	■ Krachtige en innovatieve ondernemersnetwerken

• Via het accountmanagement ondersteunen we onder-

nemerscollectieven in de winkelcentra en op bedrijven-

terreinen/werklocaties. Verbinding en samenwerking 

leiden tot betere (werk-/vestigings-) locaties en vergroten 

ook de kans op nieuwe economische activiteit.

• We stimuleren crossovers en contacten tussen onder-

nemers in uiteenlopende sectoren en tussen grote 

bedrijven, het MKB en starters. Dit doen we door het 

organiseren van ten minste 7 ondernemersbijeen-

komsten, zowel themabijeenkomsten ( over bijv. 

veiligheid, duurzaamheid, ondernemerschap) als 

bijeenkomsten op werklocaties.

• We brengen Zeister ondernemerscollectieven en 

individuele ondernemers in contact met de in 2020 

opgerichte Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) 

en andere netwerken in de regio. Dit stimuleert de 

samenwerking en innovatie.

	■ Excellente dienstverlening aan ondernemers

• Op allerlei manieren bieden we dienstverlening aan 

ondernemers: telefonisch, digitaal (onder andere via 

social media), via bedrijfsbezoeken (ca. 100 per jaar) en 

netwerkevents/ondernemersbijeenkomsten. Zo halen  

we op wat voor ondernemers belangrijk is, kunnen we 

ondernemers met vragen snel verder helpen en kunnen 

we ondernemers verbinden aan andere ondernemers of 

relevante netwerken.

Collegebezoek aan bedrijvenpark Seyst

• Wij zetten in op snelle vergunningverlening aan onder-

nemers. We begeleiden ondernemers soepel door onze 

regels en procedures zodat ze meer tijd hebben om 

lekker te ondernemen.



42

Begroting 2021
INHOUDSOPGAVE INLEIDINGLEESWIJZER PROGRAMMA’S BUDGET-

AUTORISATIE
BEGROTING 2020

IN HET KORT
VASTSTELLINGS-

BESLUIT BIJLAGEN

Begroting 2021 | Gemeente Zeist | Programma 9 – Economie als versneller

• We bevorderen lokaal inkopen. Zowel binnen de 

gemeentelijke organisatie als bij het lokale bedrijfsleven. 

Gemeentelijke uitgaven blijven hierdoor binnen de 

gemeente en hebben een positief effect op de 

werkgelegenheid. Ook zorgt lokaal inkopen in het 

algemeen voor minder vervoersbewegingen.

	■ HOE STAAN WE ERVOOR?

Er is geen eenduidige maatstaf voor de stand van de lokale 

economie. We kunnen wel verschillende indicatoren aan-

geven die iets te maken hebben met de economie, al zeggen 

ze nog weinig over prestaties. Laat staan dat het iets zegt 

over de gemeentelijke inzet op economie. Daarvoor is de 

gemeentelijke rol te beperkt. Deze is vooral faciliterend en 

verbindend. Het zijn de ondernemers en bedrijven die 

moeten ondernemen. Om enigszins een beeld te krijgen van 

de lokale economie, is een aantal cijfers in het overzicht 

hiernaast opgenomen.

LOKALE ECONOMIE IN CIJFERS

Aantal bedrijven (2019) 7.086 

Arbeidsplaatsen (2019) 36.180 

Werkloosheid (2019) 3,2% 

Omvang bedrijventerreinen (2019) 78,5 ha (bruto) / 69,9 ha (netto) 

Keurmerk Veilig Ondernemen (2020) 3 (Zeist West, Fornhese, Centrum Den Dolder) 

Wethouder Sander Jansen reikt het Keurmerk Veilig Ondernemen uit in Den Dolder
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TOPICS PROGRAMMA 10

	■ Kaderstellende documenten (Bijlage 2)

	■ Verbonden partijen
• BghU
• Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)
• BNG
• Dataland
• Vitens
> Zie verder de paragraaf Verbonden partijen in deel 2  

van deze begroting.

	■ Beleidsindicatoren
• Geen

	■ Investeringen
• Geen

	■ Risico’s
> Zie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

in deel 2 van deze begroting.

	■ Reserves en voorzieningen
• Vrije reserve
• Algemene reserve met inkomensfunctie
• Reserve weerstandsvermogen
• Reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen
• Reserve dekking investeringen 
• Reserve egalisatiesystematiek
• Reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ)
• RIOZ gelabeld deel Kerckebosch
• RIOZ gelabeld deel Austerlitz
• Voorziening risico’s
• Voorziening onderhoud woningen algemene dienst
• Voorziening dubieuze debiteuren
> Zie verder bijlage 4 in deel 2 van deze begroting.

	■ PROGRAMMA 10 
MAATSCHAPPELIJK 
BEWUST FINANCIEEL 
BELEID

De financiële situatie vraagt onze aandacht. De kosten-

ontwikkeling in het sociaal domein zorgt voor veel druk  

op de begroting. Vanuit de rijksoverheid krijgen we niet de 

middelen die nodig zijn voor de uitvoering. Een sluitende 

begroting is daarom geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet 

als de coronacrisis structurele gevolgen met zich meebrengt. 

We gaan uit van onze eigen kracht. We zoeken ruimte om ook 

onze plannen waar te maken. Ambities die we hebben gefor- 

muleerd, houden we vast. Dit vraagt om keuzes maken. Wat 

gaan we wel doen, wat kan anders en waar gaan we mee 

stoppen? Wat kan slimmer of anders? In Zeist doen we dat in 

samenspel, met de inwoners en onze maatschappelijke part- 

ners. Dit traject is in de zomer 2020 gestart en zal doorlopen tot 

het voorjaar 2021 waarin we de Kadernota 2022 voorbereiden.

Onze uitvoering moet op een zorgvuldige manier gebeuren. 

We noemen dat rechtmatigheid. Dit betekent dat we hande-

len volgens de regels. In het verleden controleerde de 

accountant dat, maar vanaf 2021 gaat het college zelf deze 

verklaring afgeven. Dit gebeurt op basis van intern 

onderzoek.

Als gemeente hebben we een aantal panden in bezit die we 

onder ons kernvastgoed scharen. Denk hierbij aan eigen 

huisvesting, cultuur, welzijn, sport en parkeergarages. Tevens 

is de gemeente economisch eigenaar van schoolgebouwen, 

daar waar de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het 

onderhoud en de bezetting. Hier gaan we zorgvuldig mee 

om en zetten we in voor onze maatschappelijke opgaven.

	■ WAT WILLEN WE BEREIKEN?

• Een robuuste financiële huishouding volgens 

onderstaande 4 kaders, zodat we minder verrast worden 

door financiële tegenvallers.

• Verantwoording door het college over rechtmatigheid, 

waardoor duidelijk wordt of we als gemeente volgens de 

regels werken. 

• Bezit en beheer van een (kern)vastgoedportefeuille die 

past binnen onze kerntaken.

1. Toezichtskader 

De regels uit het toezichtskader van de toezicht- 

houder worden meegenomen als spelregels 

(structureel en reëel in evenwicht).

2. Financiële Houdbaarheid 

Het vaststellen van financiële kengetallen met 

bijbehorende normen zodat de financiële 
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huishouding gezond op peil blijft (bv. bescherming 

van de juiste balanswaarden).

3. Financiële Discipline 

Het inrichten van het financiële proces. Dit is een 

onderdeel dat relatie heeft met zowel de kaders en 

spelregels voor de lange termijn (hoe worden deze 

geabsorbeerd in het proces) maar ook voor de korte 

termijn (geen verrassingen, continue monitoring 

(plan, do, check, act)). We laten hier ook zo veel 

mogelijk de doorontwikkeling van de P&C- 

producten op aansluiten.

4. Financiële Robuustheid 

Bij gelijkblijvend beleid het beter voorspellen van de 

exploitatierekening. Het gaat hier niet om financiële 

doorvertalingen maar om beleidsregels (bv. een 

optimaal beheerplan, SFI/VIS, garantiestellingen, 

risicomanagement, Tax control framework).

	■ WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

• We stellen een structureel sluitende meerjarenbegroting 

op. In samenspel met de samenleving komen we tot 

afwegingen welke ambities kunnen worden ingevuld en 

wat daarvoor in onze huidige activiteiten kan vervallen.  

In het voorjaar van 2021 komen we tot keuzes voor de 

volgende begrotingsjaren.

• We stimuleren het lerend vermogen door de planning- en 

controlcyclus (plan, do, check, act) stap voor stap te 

verbeteren. We verwoorden onze doelen en activiteiten 

concreet, zodat we ook krachtig kunnen rapporteren over 

de voortgang. Waar mogelijk gebruiken we indicatoren 

om dit te volgen. In 2021 ontwikkelen we een nieuw 

model voor onze begroting waarin de samenhang tussen 

doelen, activiteiten en indicatoren beter inzichtelijk 

wordt.

• We ontwikkelen in 2021 een dashboard met 

stabiliteitscriteria en signaalwaarden, zodat we op tijd 

zicht krijgen op financiële afwijkingen en tijdig kunnen 

bijsturen.

• We komen met een plan om het weerstandsvermogen te 

versterken, zodat onze weerstandsratio uiterlijk in 2023 op 

minimaal 1,0 komt.

• We richten onze interne processen in, zodat het college 

de rechtmatigheidsverklaring vanaf 2021 kan afgeven.

• We verkopen onroerend goed dat niet noodzakelijk is 

voor onze overheidstaken op het moment dat zich 

daarvoor een gelegenheid voordoet. De gemeente heeft 

nog 30 oude dienstwoningen in bezit. Deze stoten we af 

via vrije verkoop zodra ze vrijkomen door huuropzegging. 

Jaarlijks stoten we gemiddeld 2 tot 3 van dergelijke 

woningen af.

• We hebben een actueel meerjarig onderhoudsplan voor 

onze eigendommen. Het onderhoud doen we tijdig (niet 

eerder dan noodzakelijk, maar ook niet later dan 

gewenst) en prijsbewust, met altijd aandacht voor 

verduurzaming. Zie voor detailuitleg over de 

onderhoudsaanpak de paragraaf Kapitaalgoederen in 

boek 2. 

BEHEER OVERIGE GEBOUWEN  

EN GRONDEN

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 1.308 

Baten 1.203 

Saldo –105 

TREASURY (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 94 

Baten 378 

Saldo 284 

OZB WONINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 455 

Baten 7.272 

Saldo 6.817 

OZB NIET-WONINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 222 

Baten 5.119 

Saldo 4.897 

BELASTINGEN OVERIG (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 38 

Baten 339 

Saldo 301 
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ALGEMENE UITKERING EN OVERIGE  

UITKERINGEN GEMEENTEFONDS"

(BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 0 

Baten 104.319 

Saldo 104.319 

OVERIGE BATEN EN LASTEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Lasten 214 

Baten 0 

Saldo –214 

	■ UITGANGSPUNTEN 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 daarop volgende jaren).

• De begroting is opgezet naar constante prijzen op het 

prijsniveau van 2021. Dit betekent dat voor de jaren 2022 

tot en met 2024 gerekend wordt met hetzelfde prijspeil 

als in 2021.

• Ter vergelijking zijn in veel tabellen realisatiebedragen 

over 2019 en begrote bedragen over 2020 opgenomen. 

De gerealiseerde bedragen van 2019 stemmen overeen 

met de cijfers gebruikt voor de jaarrekening 2019.  

De begrote bedragen voor 2020 zijn de actuele budget-

ten op basis van raadsbesluiten per 1 augustus 2020.

• De prijsindex voor 2021 bedraagt 1,5%.

• De loonkostenindex wordt gebaseerd op de index ‘prijs 

overheidsconsumpties / beloning werknemers’ van het 

Centraal Planbureau. Dit is dezelfde index die vroeger 

door het Rijk werd gehanteerd in de circulaires. Het rijk is 

gestopt dit in de circulaires te doen en verwijst de 

gemeenten naar deze index. Bij de berekening van de 

loonkostenindex wordt ook gekeken naar de toegepaste 

loonkostenindex in voorgaande jaren (het zogenoemde 

dakpannensysteem), dat we ook voor de prijsindex 

hanteren. De loonkostenindex 2021 komt uit op 5,0%  

en is als volgt berekend: 

ONTWIKKELING LOONINDEX 

2017 2018 2019 2020 2021

Index begroting 2017 2,30%

CPB/mei.circ. 2017 2,20% 2,40%

Correctie bij begroting 2018 0,30%

Index begroting 2018 3,00%

CEP/mei.circ. 2018 3,00% 2,50% 3,00%

Correctie bij begroting 2019 0,80% 0,10% 0,40%

Index begroting 2019 3,40%

CEP/mei.circ. 2019 0,70% 3,10% 2,50% 1,90%

Correctie bij begroting 2020 –2,30% 0,60% –0,50% –2,20%

Index begroting 2020 –0,30%

CEP/mei.circ. 2020 2,60% 4,50% 2,60% 2,80%

Correctie bij begroting 2021 –0,50% 2,00% 0,70% 2,20%

Index begroting 2021 5,00%
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• Op de te verstrekken subsidies is eveneens de prijsindex 

van 1,5% toegepast.

• In de begroting 2021 zijn de gevolgen van de meicirculaire 

verwerkt.

• Het percentage voor de renteomslag is 0,8%. Dit percen-

tage wordt toegepast op alle activa in de gemeentelijke 

begroting, met uitzondering van de grondexploitaties 

(1,04%). Meer informatie hierover is te vinden in de 

paragraaf Financiering in deel 2 van deze begroting.

• In de meerjarenbegroting is jaarlijks € 386.000 gereser-

veerd voor onvoorziene ontwikkelingen en manifest 

wordende risico’s.

• Een aantal tarieven c.q. gemeentelijke belastingen is 

aangepast met de door de raad vastgestelde prijsindex 

van 1,5%. 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 deel 2 

van deze begroting.

• De overheadkosten van de gemeente zijn zichtbaar in 

een specifiek collegeproduct: ondersteuning organisatie 

(programma 1 Goed bestuur in een betrokken 

samenleving). Dit betekent dat bij de overige 

programma’s de lasten exclusief deze overheadkosten 

zijn opgenomen.

• Het financiële startperspectief van de begroting 2021 is 

gelijk aan het eindperspectief van de besluitvorming bij 

de kadernota 2021.
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	■ TOTALE BEGROTING

De verdeling van de totale lasten in 2021 (€ 179,4 mln.) over de programma’s is opgenomen  

in onderstaande grafiek.

Begroting 2021 – Lasten
(Totaal € 179,4 mln.)

Goed bestuur in een betrokken samenleving

Vitale gemeenschappen 

Merkbaar beter in zorg voor elkaar

Toekomstbestendig wonen

Veilig thuis en op straat

Mobiliteit in beweging

Meedoen

Samen aan de slag voor het klimaat

Economie als versneller

Maatschappelijk bewust financieel beleid

Stortingen in de reserves

25,9

23,5

40,6

4,87,5

8,9

42,9

14,6

1,4
2,3 7,3

In onderstaande grafiek is te zien hoe de totale lasten 2021 worden gedekt.

Begroting 2021 – Baten
(Totaal € 174,5 mln.)

Algemene belastingen

Exploitatie (Programma 1 t/m 10)

Gemeentefonds

Onttrekkingen uit de reserves

12,96,9

50,4

104,3
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	■ Algemene lokale heffingen

Onder de algemene lokale heffingen vallen de onroerend-

zaakbelasting, toeristenbelasting en precario. Deze worden 

verder toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen in deel 2 

van deze begroting.

	■ Exploitatie (programma’s 1 t/m 10)

Uit de exploitatie volgen ook baten. Zie hiervoor de 

programma’s 1 t/m 10.

	■ Gemeentefonds

De meerjarenbegroting 2020 is, net als voorgaande jaren  

en conform de richtlijn van onze toezichthouder, geba - 

seerd op de uitkomst van de meicirculaire 2020 van het 

gemeente fonds. Over de uitkomst van de meicirculaire is  

de gemeenteraad van Zeist begin juli 2019 geïnformeerd  

met raadsinformatiebrief nummer 20.121.   

	■ Exploitatie- en financieel resultaat

De ramingen van de per saldo benodigde budgetten voor 

uitvoering van de programma’s 1 t/m 10 zijn weergegeven in 

onderstaande tabel. Dit saldo wordt het exploitatiesaldo 

genoemd. Voor inzicht in de ontwikkeling van het saldo zijn 

ook de saldi van de jaarrekening 2019 en de lopende 

begroting 2020 (peildatum 1 augustus 2020) weergegeven.

EXPLOITATIERESULTAAT (BEDRAGEN X € 1.000) 

Programma 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

1. Goed bestuur in betrokken samenleving –22.091 –22.410 –23.303 –23.417 –23.429 –23.104

2. Vitale gemeenschappen –19.717 –21.249 –19.971 –19.464 –19.046 –19.201

3. Merkbaar beter in zorg voor elkaar –39.866 –41.402 –40.083 –39.596 –40.697 –40.693

4. Toekomstbestendig wonen –2.741 –2.030 54 191 581 585

5. Veilig thuis en op straat –6.935 –7.260 –7.320 –7.310 –7.310 –7.310

6. Mobiliteit in beweging –6.255 –5.346 –5.320 –5.406 –5.467 –5.457

7. Meedoen –23.287 –24.419 –23.884 –24.040 –24.046 –24.003

8. Samen aan de slag voor het klimaat –548 –1.170 –409 –254 2 2

9. Economie als versneller –975 –781 –653 –553 –452 –452

10. Maatschappelijk bewust financieel beleid 113.195 112.291 116.299 116.669 116.783 117.601

Totaal –9.220 –13.776 –4.590 –3.180 –3.081 –2.032

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/8931110/2
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Na het verwerken van de begrote stortingen in en ont trek-

kingen aan reserves wordt vanuit het exploitatieresultaat het 

financieel resultaat berekend. Dit financieel resultaat vormt 

het begrotingssaldo van de begroting 2020. 

SALDO VAN DE BEGROTING (BEDRAGEN X € 1.000) 

Omschrijving 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Begrotingsresultaat voor mutaties  –9.220 –13.776 –4.590 –3.180 –3.081 –2.032

Storting in Reserves (–) –22.762 –9.842 –7.251 –7.767 –8.055 –8.866

Onttrekking aan Reserves (+) 30.769 24.382 6.889 7.091 6.577 6.279

Saldo –1.213 764 –4.952 –3.856 –4.559 –4.619

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in de jaren 2021 tot en met 

2024 (planperiode) per saldo € 5,1 miljoen wordt gestort aan 

het vermogen (de reserves) van de gemeente Zeist.
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	■ BUDGETAUTORISATIE
	■ INLEIDING

In dit hoofdstuk treft u de budgetten aan, zoals de raad die 

kaderstellend autoriseert. In overeenstemming met het 

dualisme, stelt de raad de budgetten op programmaniveau 

vast, de lasten en de baten. Het gaat dan om de exploitatie-

budgetten en de investeringsbudgetten. De raad autoriseert 

de budgetten voor 2021 via deze begroting. Binnen deze 

budgetten is het college geautoriseerd de begroting uit te 

voeren. Het college kan binnen het kader van de programm-

budgetten zelf de onderverdeling in de budgetten per 

product vaststellen en indien nodig wijzigen. Wanneer de 

budgetten op programmaniveau wijzigen (ook als baten en 

lasten budgetneutraal 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.

	■ AUTORISATIE EXPLOITATIEBUDGETTEN  

 PER PROGRAMMA

De lasten en baten (beide per programma) in de kolom 2021 

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 autori-

satie en dus de mogelijkheid deze meerjarige budgetten te 

gebruiken vindt niet plaats in de begroting 2021. Die volgt bij 

latere begrotingen. 

EXPLOITATIEBUDGETTEN PER PROGRAMMA – LASTEN (BEDRAGEN X € 1.000) 

Programma 2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

1. Goed bestuur in betrokken samenleving 25.931 26.045 26.057 25.732

2. Vitale gemeenschappen 23.485 22.995 22.594 22.749

3. Merkbaar beter in zorg voor elkaar 40.574 40.087 41.188 41.184

4. Toekomstbestendig wonen 4.860 4.721 4.331 4.327

5. Veilig thuis en op straat 7.531 7.521 7.521 7.521

6. Mobiliteit in beweging 8.878 8.964 9.025 9.015

7. Meedoen 42.845 43.001 43.007 42.964

8. Samen aan de slag voor het klimaat 14.647 14.726 14.704 14.948

9. Economie als versneller 1.098 998 897 897

10. Maatschappelijk bewust financieel beleid 2.331 2.230 2.269 1.855

Totaal budget lasten 172.180 171.288 171.593 171.192
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EXPLOITATIEBUDGETTEN PER PROGRAMMA – BATEN (BEDRAGEN X € 1.000) 

Programma 2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

1. Goed bestuur in betrokken samenleving 2.628 2.628 2.628 2.628

2. Vitale gemeenschappen 3.514 3.531 3.548 3.548

3. Merkbaar beter in zorg voor elkaar 491 491 491 491

4. Toekomstbestendig wonen 4.914 4.912 4.912 4.912

5. Veilig thuis en op straat 211 211 211 211

6. Mobiliteit in beweging 3.558 3.558 3.558 3.558

7. Meedoen 18.961 18.961 18.961 18.961

8. Samen aan de slag voor het klimaat 14.238 14.472 14.706 14.950

9. Economie als versneller 445 445 445 445

10. Maatschappelijk bewust financieel beleid 118.630 118.899 119.052 119.456

Totaal budget baten 167.590 168.108 168.512 169.160

Totaal exploitatieresultaat ( baten -/- lasten ) –4.590 –3.180 –3.081 –2.032

Behalve de baten en lasten per programma, autoriseert de 

raad eveneens de in deze begroting opgenomen stortingen 

en onttrekkingen aan reserves. De stortingen en onttrek-

kingen aan de reserves vallen binnen de kaders die de raad 

over deze reserves heeft vastgesteld.

SALDO VAN DE BEGROTING (BEDRAGEN X € 1.000) 

Omschrijving 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Begrotingsresultaat voor mutaties  –9.220 –13.776 –4.590 –3.180 –3.081 –2.032

Storting in Reserves (–) –22.762 –9.842 –7.251 –7.767 –8.055 –8.866

Onttrekking aan Reserves (+) 30.769 24.382 6.889 7.091 6.577 6.279

Saldo –1.213 764 –4.952 –3.856 –4.559 –4.619
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	■ AUTORISATIE INVESTERINGEN

De raad autoriseert de geplande investeringen voor 2021.  

De investeringen van de latere jaren zijn ter informatie 

bijgevoegd. Het grootste deel van de geplande investeringen 

zijn vervangingsinvesteringen. De rente- en afschrijvings-

asten van deze investeringen maken deel uit van de exploi-

tatiebudgetten 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 Strategisch Huisvestingsplan aan de raad 

voorgelegd. De dekking van deze investeringen wordt 

gevormd door de bestemmingsreserve Huisvestings-

voorzieningen onderwijs. 

(VERVANGINGS)INVESTERINGEN (BEDRAGEN X € 1.000) 

Investeringsbedragen 2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Topkrediet vervangingsbudget auto's U 0 130 106 52

Vervangen Gemeentehuis meubilair U 0 0 734 0

Totaal Goed bestuur in een betrokken samenleving 0 130 840 52

Verv Slot/blikkenb Toplaag Kunstgrasveld U 0 184 0 0

Totaal Vitale gemeenschappen 0 184 0 0

Parkeerinstallaties garages U 0 92 0 317

Vol-meldinstallaties parkeren U 0 0 103 0

Totaal Mobiliteit in beweging 0 92 103 317

Totaal investeringen 0 406 943 369
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	■ VASTSTELLINGSBESLUIT

De Raad van de gemeente Zeist,

gezien vorenstaande begroting over het jaar 2021 van haar gemeente;

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet,

besluit

deze Programmabegroting vast te stellen.

Zeist,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (datum)

Griffier                                                                Voorzitter
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	■ BIJLAGE 1 
EXPLOITATIE PER PROGRAMMA  
EN TOELICHTING OP BUDGETTEN

	■ PROGRAMMA 1 GOED BESTUUR  

 IN BETROKKEN SAMENLEVING 

De kosten voor het product Bestuur waren in 2019 incidenteel 

hoger door een extra toevoeging aan de voorziening voor 

pensioenen van (voormalig) wethouders als gevolg van de 

lage rekenrente die wettelijke moet worden toegepast.

In de Kaderbrief 2021 is aangegeven dat de toerekening van 

(met name) de overheadkosten momenteel niet op een juiste 

wijze plaatsvindt. Daarom is de toerekening van de loon-

kosten geactualiseerd, waarbij de richtlijnen van het wettelijk 

kader (BBV) zijn gevolgd. Bij het product Bestuur zorgt dit 

voor een groot verschil in de toegerekende loonkosten. 

Allerlei ambtelijke uren die worden ingezet ter onder-

steuning van het bestuur, moeten conform BBV onderge-

bracht worden in de overhead, en verschuiven daardoor naar 

het product Ondersteuning organisatie. De herverdeling van 

de loonkosten over de diverse producten wordt separaat 

toegelicht in boek 2 van de begroting.

Bij het product Burgerzaken zijn de opbrengsten in 2019 

verlaagd op basis van de besluitvorming bij de eerste bestuur 

rapportage 2019 en bleek bij de jaarrekening dat de werke-

lijke opbrengsten lager uitvielen.

EXPLOITATIE PROGRAMMA 1 (BEDRAGEN X € 1.000) 

Lasten/Baten/Saldo per product 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Bestuur L 5.777 4.508 2.720 2.721 2.721 2.721

B 9 0 0 0 0 0

S –5.768 –4.508 –2.720 –2.721 –2.721 –2.721

Burgerzaken L 2.760 2.868 3.087 3.153 3.190 3.024

B 932 1.419 1.441 1.441 1.441 1.441

S –1.828 –1.449 –1.646 –1.712 –1.749 –1.583

Ondersteuning organisatie L 14.948 17.127 20.124 20.171 20.146 19.987

B 453 674 1.187 1.187 1.187 1.187

S –14.495 –16.453 –18.937 –18.984 –18.959 –18.800

Programma Goed bestuur  
in betrokken samenleving

L 23.485 24.503 25.931 26.045 26.057 25.732

B 1.394 2.093 2.628 2.628 2.628 2.628

S –22.091 –22.410 –23.303 –23.417 –23.429 –23.104
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Bij het product Ondersteuning organisatie is in 2020 sprake 

van extra incidentele lasten als gevolg van meegenomen 

budgetten vanuit 2019 via de reserve egalisatiesystematiek.

Om dezelfde redenen waren in 2019 de lasten juist lager 

uitgevallen.

In de Kaderbrief 2021 is aangegeven dat de toerekening van 

(met name) de overheadkosten momenteel niet op een juiste 

wijze plaatsvindt. Daarom is de toerekening van de 

loonkosten geactualiseerd, waarbij de richtlijnen van het 

wettelijk kader (BBV) zijn gevolgd. Bij het product Onder-

steuning organisatie zorgt dit voor een groot verschil in de 

toegerekende loonkosten. Allerlei ambtelijke uren die 

worden ingezet ter ondersteuning van het bestuur en alle 

managementtaken moeten conform BBV ondergebracht 

worden in de overhead, en verschuiven daardoor naar het 

product Ondersteuning organisatie. De herverdeling van de 

loonkosten over de diverse producten wordt separaat 

toegelicht in boek 2 van de begroting.
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	■ PROGRAMMA 2 VITALE GEMEENSCHAPPEN

De lasten van het product Onderwijshuisvesting kennen per 

jaar een wisselend verloop. Dit komt omdat de kapitaallasten 

(rente en afschrijving van investeringen) en de uitgaven  

voor onderhoud een jaarlijks wisselend niveau hebben.  

Deze (wisselende) lasten worden afgerekend met de reserve 

onderwijshuisvesting. In 2019 zijn een aantal lasten ten laste 

van de exploitatie geboekt, die eenmalig waren (tijdelijke 

huisvesting) of die nog moeten worden verrekend met 

komende investeringen uit het strategisch huisvestingsplan. 

Ook deze lasten zijn afgerekend met de reserve onderwijs - 

huisvesting.

Bij het product Sportaccommodaties kennen de onderhouds-

kosten een jaarlijks wisselend verloop, net als de kapitaal-

lasten van investeringen. Voor zowel de onderhoudkosten als 

de kapitaallasten zijn reserves ingesteld bij het vaststellen 

van het Masterplan Buitensport. De kosten voor groot onder-

houd van de overige sportaccommodaties lopen via de 

reserve meerjarig onderhoud kapitaalgoederen.

De lasten van het product Cultureel erfgoed omvat onder 

andere de kapitaallasten en onderhoudskosten van het Slot 

en de Oude begraafplaats. Deze kosten kennen een door de 

jaren heen wisselend niveau en worden, voor wat betreft 

onderhoud, afgerekend met een daarvoor bestemde reserve.

In 2019 waren de lasten voor het product Openbaar groen en 

(openlucht)recreatie incidenteel hoger vanwege de aanpak 

van het groen rond het winkelcentrum Kerckebosch.  

EXPLOITATIE PROGRAMMA 2 (BEDRAGEN X € 1.000) 

Lasten/Baten/Saldo per product 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Onderwijshuisvesting L 4.214 3.758 3.618 3.550 3.493 3.561

B 239 105 117 117 117 117

S –3.975 –3.653 –3.501 –3.433 –3.376 –3.444

Sportbeleid en activering L 859 899 872 872 872 872

B 0 0 0 0 0 0

S –859 –899 –872 –872 –872 –872

Sportaccommodaties L 3.466 4.387 3.781 3.609 3.635 3.525

B 1.815 1.187 1.204 1.204 1.204 1.204

S –1.651 –3.200 –2.577 –2.405 –2.431 –2.321

Cultuurpresentatie, cultuurproductie  
en cultuurparticipatie

L 3.018 3.069 3.069 3.069 3.069 3.069

B 22 0 0 0 0 0

S –2.996 –3.069 –3.069 –3.069 –3.069 –3.069

Cultureel erfgoed L 1.258 1.191 1.524 1.400 1.023 1.227

B 519 548 539 539 539 539

S –739 –643 –985 –861 –484 –688

Media L 1.523 1.568 1.590 1.590 1.590 1.590

B 0 0 0 0 0 0

S –1.523 –1.568 –1.590 –1.590 –1.590 –1.590

Openbaar groen en (openlucht) recreatie L 5.647 5.721 5.248 5.271 5.262 5.256

B 115 39 45 50 53 53

S –5.532 –5.682 –5.203 –5.221 –5.209 –5.203

Volksgezondheid L 2.295 2.616 2.637 2.474 2.476 2.476

B 0 0 0 0 0 0

S –2.295 –2.616 –2.637 –2.474 –2.476 –2.476
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Deze kosten zijn gedekt uit het voor Kerckebosch gelabelde 

deel van het RIOZ. Daarnaast zijn in 2019 en 2020 extra lasten 

begroot in het kader van het bomenbeheerplan, die worden 

gedekt uit het Bomenfonds. Enkele eenmalige projecten 

binnen het groenonderhoud / renovatie zijn niet (geheel)  

in 2019 uitgevoerd, dit budget is via de reserve egalisatie-

systematiek doorgeschoven naar 2020.

De lasten en baten van het product Begraafplaatsen en 

crematoria laten een stijgend verloop zien. Dit komt door  

de bouw van het crematorium. Op basis van een kosten-

dekkende tariefsberekening volgens de uitgangspunten van 

de kaderbrief stijgen de opbrengsten. Het saldo van tussen 

baten en lasten dient ter dekking van de overheadkosten 

(deze kosten zijn volgens het wettelijk kader / BBV opge-

nomen in het collegeproduct Ondersteuning organisatie).  

In de Kaderbrief 2021 is aangegeven dat de overhead 

gemeentebreed als een opslag op de directe salariskosten 

wordt doorberekend. Bij de begraafplaats en het crema-

torium is eerder een beperktere definite van de overhead 

toegepast bij de tariefsberekening.

EXPLOITATIE PROGRAMMA 2 (VERVOLG) (BEDRAGEN X € 1.000) 

Lasten/Baten/Saldo per product 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Begraafplaatsen en crematoria L 942 1.062 1.146 1.160 1.174 1.173

B 795 1.143 1.609 1.621 1.635 1.635

S –147 81 463 461 461 462

Programma Vitale gemeenschappen L 23.222 24.271 23.485 22.995 22.594 22.749

B 3.505 3.022 3.514 3.531 3.548 3.548

S –19.717 –21.249 –19.971 –19.464 –19.046 –19.201
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	■ Programma 3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar

Bij het product Wijkteams zijn in 2020 en 2021 incidentele 

budgetten opgenomen voor preventie.

Bij het product Maatwerkdienstverlening 18+ wordt uitgegaan 

van in de toekomst stijgende kosten op basis van een groter 

gebruik van voorzieningen.

Bij het product Maatwerkdienstverlening 18– was in 2019 

sprake van een overschrijding op basis van gestegen gebruik. 

In 2020 zijn eenmalige kosten opgenomen van het Trans-

formatiefonds regio Zuid Oost Utrecht. In het meerjaren-

perspectief 2021 – 2024 wordt rekening gehouden met 

stijgende kosten op basis van stijgend gebruik.

EXPLOITATIE PROGRAMMA 3 (BEDRAGEN X € 1.000) 

Lasten/Baten/Saldo per product 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Wijkteams L 5.175 6.640 6.308 5.508 5.508 5.508

B 161 0 0 0 0 0

S –5.014 –6.640 –6.308 –5.508 –5.508 –5.508

Maatwerkvoorzieningen (WMO) L 2.000 1.971 1.925 1.917 1.912 1.908

B 26 0 0 0 0 0

S –1.974 –1.971 –1.925 –1.917 –1.912 –1.908

Maatwerkdienstverlening 18+ L 12.812 12.233 12.039 12.150 13.206 13.207

B 513 340 491 491 491 491

S –12.299 –11.893 –11.548 –11.659 –12.715 –12.716

Maatwerkdienstverlening 18– L 15.289 14.976 14.076 14.286 14.336 14.335

B 1 0 0 0 0 0

S –15.288 –14.976 –14.076 –14.286 –14.336 –14.335

Geëscaleerde zorg 18+ L 142 206 108 108 108 108

B 0 0 0 0 0 0

S –142 –206 –108 –108 –108 –108

Geëscaleerde zorg 18– L 5.149 5.716 6.118 6.118 6.118 6.118

B 0 0 0 0 0 0

S –5.149 –5.716 –6.118 –6.118 –6.118 –6.118

Programma Merkbaar beter  
in zorg voor elkaar

L 40.567 41.742 40.574 40.087 41.188 41.184

B 701 340 491 491 491 491

S –39.866 –41.402 –40.083 –39.596 –40.697 –40.693
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	■ PROGRAMMA 4 TOEKOMSTBESTENDIG WONEN

De lasten van het product Ruimtelijke ordening zijn in 2019 

hoger uitgekomen en in 2020 hoger begroot vanwege 

verwachte kosten voor de invoering van de omgevingswet. 

De baten betreffen de leges voor wijziging van bestemmings - 

plannen op verzoek van een belanghebbende. Deze op - 

brengsten worden zo reëel mogelijk begroot. Omdat het 

gaat om kleine aantallen en een relatief hoog tarief kan een 

bestemmingsplanwijziging meer of minder een groot 

verschil betekenen.

De lasten van het product Grondexploitaties betreffen alleen 

de toegerekende uren voor de algemene werkzaamheden 

voor deze taak. Bij de actualisatie van de toerekening van de 

loonkosten vanaf 2021 komt hier een stijging naar voren 

vanwege de huisvestingsopgave van de gemeente en de 

toegenomen inzet richting vastgoedeigenaren om te komen 

tot gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De specifieke 

kosten en opbrengsten van de grondexploitatieprojecten 

worden conform BBV toegerekend aan de balans (onder-

handen werk) en zijn daarom niet zichtbaar in dit product. 

Voor de lasten en baten van de grondexploitatieprojecten is 

het door de raad vastgestelde MPSO 2020 (meerjaren 

perspectief stedelijke ontwikkeling) het financieel kader. 

Voor verdere toelichting zie ook de paragraaf Grondbeleid.

EXPLOITATIE PROGRAMMA 4 (BEDRAGEN X € 1.000) 

Lasten/Baten/Saldo per product 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Ruimtelijke ordening L 900 1.077 848 850 850 850

B 263 149 170 170 170 170

S –637 –928 –678 –680 –680 –680

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) L 388 363 495 497 497 497

B 25 0 0 0 0 0

S –363 –363 –495 –497 –497 –497

Wonen en bouwen L 5.131 5.995 3.517 3.374 2.984 2.980

B 3.390 5.256 4.744 4.742 4.742 4.742

S –1.741 –739 1.227 1.368 1.758 1.762

Programma Toekomstbestendig wonen L 6.419 7.435 4.860 4.721 4.331 4.327

B 3.678 5.405 4.914 4.912 4.912 4.912

S –2.741 –2.030 54 191 581 585
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Het product Wonen en bouwen bevat twee onderdelen. 

Enerzijds vallen hieronder de ruimtelijke projecten. Deze 

projecten kennen een zeer wisselend niveau van baten en 

lasten. De begrote baten en lasten van deze projecten 

worden begroot op basis van raadsbesluiten en door de raad 

goedgekeurde (begrotings)wijzigingen. In 2019 waren er 

lasten en baten voor diverse projecten: De Clomp, de 

afwikkeling van Rozenheuvel, onderzoekskosten Drieluik 

Den Dolder, de start van Vollenhove Vooruit, het Walkart-

paviljoen, Dijnselburg, Austerlitz (dorpshuis en grond-

opbrangt Austerlitz-Noord), bijdrage programmabureau Hart 

van de Heuvelrug, Utrechtseweg Noord, het Hofje van Zeist 

(Dalweg). Daarnaast zijn de voorzieningen voor de verlies-

latende grondexploitaties op het juiste niveau gebracht en 

heeft tussentijdse winstneming plaatsgevond bij winst-

gevende grondexploitaties. Deze boekingen zijn verplicht 

vanuit het BBV.

In 2020 staan er lasten en baten begroot voor De Clomp, de 

afwikkeling van het project Rozenheuvel, onderzoekskosten 

Drieluik Den Dolder, de start van Vollenhove Vooruit, het 

Walkartpaviljoen, Dijnselburg, Austerlitz (dorpshuis en 

woningbouw binnen de grondexploitatie), bijdrage 

programmabureau Hart van de Heuvelrug, Utrechtseweg 

Noord, het Hofje van Zeist (Dalweg) en de verduurzaming 

van flat 11 in Kerckebosch. Voor de jaren van 2021 en verder 

zijn lasten geraamd voor de bijdrage aan programmabureau 

Hart van de Heuvelrug en voor het project Utrechtseweg 

Noord.

Anderzijds bevat het collegeproduct de lasten en baten voor 

de omgevingsvergunningen. De baten van de leges 

omgevingsomgeving worden zo reëel mogelijk begroot, 

maar zijn in werkelijkheid (sterk) wisselend. In 2019 was de 

opbrengst lager dan begroot. Voor de meerjarenbegroting 

2021 – 2025 is de raming van de opbrensten berekend op 

basis van een lager verwacht aantal vergunningen en een 

verwachte lagere gemiddelde bouwsom (de basis van de 

heffing van de leges) De wisseling in de gerealiseerde 

opbrengst wordt opgevangen via een egalisatiereserve.
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	■ PROGRAMMA 5 VEILIG THUIS EN OP STRAAT

De lasten op het product Crisisbeheersing en brandweer zijn 

afgestemd op de meerjarige begroting van de VRU 

(Veiligheids Regio Utrecht).

In 2019 waren de lasten iets lager op het product Openbare 

orde en veiligheid. Dit kwam door het niet volledig benutten 

van de middelen voor wijkgericht werken. Conform afspraak 

met de raad zijn de resterende budgetten meegenomen naar 

2020 (egalisatiesystematiek), waardoor in 2020 juist een iets 

hoger budget staat.

EXPLOITATIE PROGRAMMA 5 (BEDRAGEN X € 1.000) 

Lasten/Baten/Saldo per product 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Crisisbeheersing en brandweer L 4.915 5.108 5.206 5.192 5.192 5.192

B 70 0 0 0 0 0

S –4.845 –5.108 –5.206 –5.192 –5.192 –5.192

Openbare orde en veiligheid L 2.164 2.359 2.325 2.329 2.329 2.329

B 74 207 211 211 211 211

S –2.090 –2.152 –2.114 –2.118 –2.118 –2.118

Programma Veilig thuis en op straat L 7.079 7.467 7.531 7.521 7.521 7.521

B 144 207 211 211 211 211

S –6.935 –7.260 –7.320 –7.310 –7.310 –7.310
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	■ PROGRAMMA 6 MOBILITEIT IN BEWEGING

Bij het product Verkeer en wegen was in 2019 sprake van 

hogere uitgaven. De belangrijkste redenen waren de 

afronding van de buitenruimte op Beukbergen en de acties 

rond de verkeerssituatie in het centrum.

Bij het product Parkeren kennen de lasten kleine schomme-

lingen tussen de jaren door de jaarlijks wisselende kosten  

van onderhoud aan de garages en het verloop van rente en 

afschrijvingen van gedane investeringen uit vroegere jaren.

EXPLOITATIE PROGRAMMA 6 (BEDRAGEN X € 1.000) 

Lasten/Baten/Saldo per product 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Parkeerbelasting L –1 0 0 0 0 0

B 2.854 2.867 2.909 2.909 2.909 2.909

S 2.855 2.867 2.909 2.909 2.909 2.909

Verkeer en wegen L 7.736 6.966 7.047 7.153 7.199 7.192

B 565 640 649 649 649 649

S –7.171 –6.326 –6.398 –6.504 –6.550 –6.543

Parkeren L 1.975 1.887 1.831 1.811 1.826 1.823

B 36 0 0 0 0 0

S –1.939 –1.887 –1.831 –1.811 –1.826 –1.823

Programma Mobiliteit in beweging L 9.710 8.853 8.878 8.964 9.025 9.015

B 3.455 3.507 3.558 3.558 3.558 3.558

S –6.255 –5.346 –5.320 –5.406 –5.467 –5.457
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	■ PROGRAMMA 7 MEEDOEN 

De baten van het product Onderwijsbeleid en leerlingzaken 

betreft een subsidie vanuit het Ministerie inzake Onderwijs 

Achterstanden Beleid. Deze baat wordt jaarlijks door het 

ministerie bepaald en uitgekeerd. We begroten deze baat en 

dus ook de lasten pas wanneer de uitkering van het minis-

terie bekend is. Daarom staat (voorlopig) in 2021 en verder 

een lager bedrag voor baten en lasten in de begroting.  

De budgetten in 2021 zijn lager dan de jaren er voor op de 

post leerlingenvervoer. Het huidige contract liet een stijging 

van de kosten zien, die alleen voor de contractduur is bij 

geraamd. In 2021 start een nieuwe contractperiode met een 

nieuwe aanbesteding.

Onder het product Samenkracht en burgerparticipatie vallen 

onder andere de speeltuinen. In 2020 zijn de lasten hoger dan 

in volgende jaren vanwege gepland (groot) onderhoud aan 

de speeltuingebouwen.

Bij het product Inkomensregelingen waren er in 2019 lagere 

lasten dan begroot vanwege gunstige ontwikkelingen in het 

cliëntenbestand. Er was een besaparing op de uitkeringen als 

gevolg van ÏmpulZ voor Zeist”. En door een generieke daling 

van het cliëntenbestand hoefden de aangehouden risico-

buffers niet te worden aangesproken. Vanaf 2021 is sprake 

van lagere begrote lasten voor de apparaatskosten van de 

RDWI, als uitvloeisel van het verbeterplan.

Het product Arbeidsparticipatie kent in 2019 hogere lasten 

vanwege de uitgaven voor het project Werk voor Zeist.  

In 2020 zijn de lasten hoger vanwege de inzet op de aanpak 

van jeugdwerkeloosheid.

EXPLOITATIE PROGRAMMA 7 (BEDRAGEN X € 1.000) 

Lasten/Baten/Saldo per product 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken L 2.882 3.556 1.856 1.857 1.857 1.857

B 1.504 1.641 363 363 363 363

S –1.378 –1.915 –1.493 –1.494 –1.494 –1.494

Samenkracht en burgerparticipatie L 5.135 5.514 5.236 5.227 5.226 5.221

B 66 27 28 28 28 28

S –5.069 –5.487 –5.208 –5.199 –5.198 –5.193

Inkomensregelingen L 27.032 28.130 28.338 28.338 28.338 28.338

B 18.171 18.560 18.560 18.560 18.560 18.560

S –8.861 –9.570 –9.778 –9.778 –9.778 –9.778

Begeleide participatie L 4.968 4.703 4.817 4.757 4.682 4.596

B 0 0 0 0 0 0

S –4.968 –4.703 –4.817 –4.757 –4.682 –4.596

Arbeidsparticipatie L 3.163 2.754 2.598 2.822 2.904 2.952

B 152 10 10 10 10 10

S –3.011 –2.744 –2.588 –2.812 –2.894 –2.942

Programma Meedoen L 43.180 44.657 42.845 43.001 43.007 42.964

B 19.893 20.238 18.961 18.961 18.961 18.961

S –23.287 –24.419 –23.884 –24.040 –24.046 –24.003
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	■ PROGRAMMA 8 SAMEN AAN DE SLAG  

 VOOR HET KLIMAAT

Het product Riolering kent een stijgende lijn van lasten en 

baten. Dit is het gevolg van het gemeentelijk rioleringsplan 

(vGRP). Op de middellange termijn worden grote investe-

ringen verwacht voor de vervangingen van het riool, met 

name in Zeist-West. Via een spaarconstructie wordt hier 

langzaam naar toe gegroeid.

Het product Afval kent stijgende kosten als gevolg van 

ontwikkelingen in de afvalverwerking en de toenemende 

heffingenen die op (rest)afval worden geheven. Via het tarief 

worden deze lasten doorberekend in de baten.

Bij beide producten geldt een gesloten systeem. Wanneer op 

basis van realisatie blijkt dat de baten hoger zijn dan de 

lasten, dan wordt het overschot gestort in een egalisatie-

voorziening en via de tarieven weer terug gegeven aan de 

burger.

Binnen het product Milieubeheer vormen de budgetten van 

het programma Duurzaamheid een belangrijk onderdeel, 

naast de reguliere milieutaken, die voor een groot deel zijn 

belegd bij de ODRU. De budgetten voor het programma 

Duurzaamheid zijn in 2020, 2021 en 2022 hoger en lopen 

daarna iets terug. Dit heeft te maken met allerlei (wettelijke) 

deadlines die de gemeente moet behalen als stappen naar 

verduurzaming.

EXPLOITATIE PROGRAMMA 8 (BEDRAGEN X € 1.000) 

Lasten/Baten/Saldo per product 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Riolering L 3.384 3.231 3.516 3.762 4.018 4.286

B 4.919 5.263 5.588 5.833 6.090 6.357

S 1.535 2.032 2.072 2.071 2.072 2.071

Afval L 5.403 6.369 6.861 6.852 6.828 6.804

B 7.064 7.877 8.650 8.639 8.616 8.593

S 1.661 1.508 1.789 1.787 1.788 1.789

Milieubeheer L 3.751 4.710 4.270 4.112 3.858 3.858

B 7 0 0 0 0 0

S –3.744 –4.710 –4.270 –4.112 –3.858 –3.858

Programma Samen aan de slag  
voor het klimaat

L 12.538 14.310 14.647 14.726 14.704 14.948

B 11.990 13.140 14.238 14.472 14.706 14.950

S –548 –1.170 –409 –254 2 2



65

Begroting 2021
INHOUDSOPGAVE INLEIDINGLEESWIJZER PROGRAMMA’S BUDGET-

AUTORISATIE
BEGROTING 2020

IN HET KORT
VASTSTELLINGS-

BESLUIT BIJLAGEN

Begroting 2021 | Gemeente Zeist | Bijlage 1 – Exploitatie per programma en toelichting op budgetten

	■ PROGRAMMA 9 ECONOMIE ALS VERSNELLER

Het product Economische ontwikkeling kent in 2019, 2020 en 

2021 hogere (begrote) lasten vanwege de aanpak van de 

aanloopstraten, de onderzoekskosten voor het V&D-pand, 

het economisch kompas, stimulering van bezoek van het 

centrum en de retailvisie.

EXPLOITATIE PROGRAMMA 9 (BEDRAGEN X € 1.000) 

Lasten/Baten/Saldo per product 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Economische ontwikkeling L 1.385 1.080 971 871 770 770

B 68 0 0 0 0 0

S –1.317 –1.080 –971 –871 –770 –770

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen L 138 139 127 127 127 127

B 96 107 109 109 109 109

S –42 –32 –18 –18 –18 –18

Economische promotie L 0 0 0 0 0 0

B 384 331 336 336 336 336

S 384 331 336 336 336 336

Programma Economie als versneller L 1.523 1.219 1.098 998 897 897

B 548 438 445 445 445 445

S –975 –781 –653 –553 –452 –452
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	■ PROGRAMMA 10 MAATSCHAPPELIJK BEWUST  

 FINANCIEEL BELEID

Bij het product Beheer overige gebouwen en gronden worden 

de wisselende bedragen voor de lasten veroorzaakt door de 

jaarlijks wisselende kosten voor onderhoud.  

Dit wordt meerjarig geëgaliseerd via de reserve egalisatie 

onderhoud kapitaalgoederen. De hogere baten in 2019 

betreffen de eenmalige opbrengst van de verkoop van 

gemeentelijk onroerend goed. Deze extra baten worden 

gestort in het vastgoedfonds en de reserve revolving fund 

sociale woningbouw op basis van afspraken met de raad.

Bij het product Treasury wordt de hogere baat in 2019 vooral 

veroorzaakt door de hogere dividenduitkering van de BNG. 

Voor het overige kent het product verlopende baten en 

lasten: de opbrengst van hypotheekrente van ambtenaren 

neemt af (uitsterfconstructie), maar tegelijkertijd neemt de 

toe te rekenen rente aan gevormde voorzieningen (bijvoor-

beeld de spaarvoorziening riool) toe. Per saldo zorgt dit voor 

een geleidelijke daling van het resultaat van dit product.

Bij de producten OZB en Belasting overig stijgen de op -

brengsten als gevolg van het toepassen van de prijscompen-

satie, net als de overige belastingen. De kosten betreffen 

vooral de uitvoering van het opleggen en innen van aan-

slagen door de BghU. Bij het product Belasting overig dalen 

deze vanaf 2023 door de afschaffing van de hondenbelasting. 

Conform contract moeten deze kosten tot en met 2022 nog 

worden betaald.

EXPLOITATIE PROGRAMMA 10 (BEDRAGEN X € 1.000) 

Lasten/Baten/Saldo per product 2019 
realisatie

2020 
begroting

2021
begroting

2022 
begroting

2023 
begroting

2024 
begroting

Beheer overige gebouwen en gronden L 1.545 2.436 1.308 1.230 1.251 1.369

B 3.120 1.205 1.203 1.203 1.233 1.233

S 1.575 –1.231 –105 –27 –18 –136

Treasury L 233 100 94 171 283 441

B 859 432 378 370 363 357

S 626 332 284 199 80 –84

OZB woningen L 450 440 455 484 491 498

B 7.021 7.164 7.272 7.272 7.272 7.272

S 6.571 6.724 6.817 6.788 6.781 6.774

OZB niet woningen L 221 219 222 239 245 250

B 5.136 5.044 5.119 5.119 5.119 5.119

S 4.915 4.825 4.897 4.880 4.874 4.869

Belastingen overig L 38 36 38 38 3 3

B 354 347 339 339 339 339

S 316 311 301 301 336 336

Algemene uitkering en overige  
uitkeringen gemeentefonds

L 0 0 0 0 0 0

B 99.151 100.534 104.319 104.596 104.726 105.136

S 99.151 100.534 104.319 104.596 104.726 105.136

Overige baten en lasten L –15 –796 214 68 –4 –706

B 1 0 0 0 0 0

S 16 796 –214 –68 4 706

Vennootschapsbelasting (VpB) L –25 0 0 0 0 0

B 0 0 0 0 0 0

S 25 0 0 0 0 0

Programma Maatschappelijk bewust 
financieel beleid

L 2.447 2.435 2.331 2.230 2.269 1.855

B 115.642 114.726 118.630 118.899 119.052 119.456

S 113.195 112.291 116.299 116.669 116.783 117.601
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Het product Gemeentefonds kent een wisselend verloop op 

basis van de circulaires van het rijk. De uitkomst van het 

gemeentefonds is voor de gemeente niet beïnvloedbaar en 

is gerelateerd aan de omvang van de rijksbegroting (samen 

de trap op en de trap af systematiek). Iedere circulaire wordt 

uitgebreid toegelicht via raadsinformatiebrieven.

Het product Overige baten en lasten bevat een beperkt aantal 

stelposten en taakstellingen op basis van eerdere besluit-

vorming van de raad. Voorbeelden hiervan zijn de stelpost 

onvoorzien, het terugstorten van middelen in de Algemene 

reserve, die daar tijdelijk uit zijn voorgeschoten en de taak-

stelling voor te behalen efficiency door samenwerking 

(opgelegd door het rijk). Omdat diverse stelposten een 

oplopend of aflopend karakter hebben, zorgt het totaal 

ervan voor een wisselend patroon van lasten. De baten en 

lasten bij de realisatie in 2019 worden veroorzaakt door 

afwikkeling van gemeentebrede posten zoals transitoria en 

het saldo op de totale loonkosten van het ambtelijk apparaat.
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	■ BIJLAGE 2 
KADERSTELLENDE DOCUMENTEN

WETGEVING EXTERN LINK

Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2020-07-01

Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01

Winkeltijdenwet http://wetten.overheid.nl/BWBR0007952/2013-07-01

Drank- en Horecawet http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2017-12-31

Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2020-12-01

Wet personenvervoer 2000 https://wetten.overheid.nl/BWBR0011470/2020-07-30

Besluit administratieve 
bepalingen wegverkeer 
(BABW)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004826/2020-09-04

Wet administratiefrechtelijke 
handhaving 
verkeersvoorschriften

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/2020-07-25

Algemene wet inzake 
rijksbelastingen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2020-10-01

Invorderingswet 1990 https://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2020-07-01

Leidraad Invordering 2008 https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01

Wet op het primair onderwijs https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2020-07-01

Wet op het voortgezet 
onderwijs

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2020-11-01

Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk  
onderzoek

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01

Wet educatie en 
beroepsonderwijs

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2020-09-01

Leerplichtwet 1969 http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2018-07-28

Wet kinderopvang https://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2020-12-01

WETGEVING EXTERN LINK

Wet harmonisatie 
kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk

http://wetten.overheid.nl/BWBR0039656/2018-02-28

Wijzigingswet Mediawet 2008 http://wetten.overheid.nl/BWBR0037768/2017-01-01

Telecommunicatiewet https://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2020-10-01

Wet op het specifiek 
cultuurbeleid

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005904/2016-07-01

Participatiewet https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2020-07-01

Regeling Participatiewet, 
IOAW en IOAZ

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015738/2020-11-19

Jeugdwet https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01

Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01

Wet inburgering https://wetten.overheid.nl/BWBR0020611/2020-07-01

Burgerlijk Wetboek https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2019-01-29

Drinkwaterwet http://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01

Wet op de lijkbezorging http://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01

Wet ruimtelijke ordening http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2018-07-01

Besluit ruimtelijke ordening http://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/2017-07-01

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-07-28

Leegstandwet http://wetten.overheid.nl/BWBR0003403/2018-06-13

Woningwet https://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/2020-10-01

Uitvoeringswet huurprijzen 
woonruimte

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014315/2019-07-01

Huisvestingswet 2014 https://wetten.overheid.nl/BWBR0035303/2019-07-01

Huursubsidiewet hhttps://wetten.overheid.nl/BWBR0008597/1997-07-01

Wet op de huurtoeslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0008659/2020-01-01

Wet bevordering 
eigenwoningbezit

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011919/2020-01-01

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2020-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007952/2013-07-01
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https://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2020-10-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2020-11-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2020-09-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2018-07-28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2020-12-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0039656/2018-02-28
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037768/2017-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2020-10-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005904/2016-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015738/2020-11-19
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020611/2020-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2019-01-29
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2018-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0023798/2017-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2018-07-28
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003403/2018-06-13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/2020-10-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0014315/2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035303/2019-07-01
hhttps://wetten.overheid.nl/BWBR0008597/1997-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008659/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011919/2020-01-01
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WETGEVING EXTERN LINK

Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevens- 
bescherming (AVG)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2019-02-19

Besluit begroting en 
verantwoording (BBV) 
provincies en gemeenten

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2019-07-01

Wet gemeenschappelijke 
regelingen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2020-01-01

Wet op de omzetbelasting 
1968

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002629/2020-01-01

Wet op het BTW 
compensatiefonds

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013817/2015-01-01

Besluit accountantscontrole 
decentrale overheden (BADO)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015524/2017-12-09

Financiële verhoudingswet http://wetten.overheid.nl/BWBR0008290/2018-03-22

Aanpassingswet Wet op de 
vennootschapsbelasting

https://wetten.overheid.nl/BWBR0021409/2007-03-09

Wet financiering decentrale 
overheden (FIDO)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011987/2013-12-15

WETGEVING EXTERN LINK

Bouwbesluit 2012 https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2020-10-01

Omgevingswet https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Regeling rechtspositie 
burgemeesters

Regeling vervallen

Rechtspositiebesluit 
burgemeesters

Regeling vervallen

Regeling rechtspositie 
wethouders

Regeling vervallen

Rechtspositiebesluit 
wethouders

Regeling vervallen

Rechtspositiebesluit raads-  
en commissieleden

Regeling vervallen

Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/2019-02-03

Wet rechten burgerlijke stand https://wetten.overheid.nl/BWBR0001851/2019-02-16

Wet openbaarheid van 
bestuur

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28

Ambtenarenwet https://wetten.overheid.nl/BWBR0001947/2020-01-01

CAR/UWO http://car-uwo.nl/car-uwo-integraal

Pensioenwet https://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2020-01-01

Arbeidsomstandighedenwet https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01

Arbeidstijdenwet https://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/2020-01-01

Wet op de ondernemings - 
raden

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2020-01-01

Fiscale verzamelwet 2010 http://wetten.overheid.nl/BWBR0029324/2011-07-01

Mededingingswet https://wetten.overheid.nl/BWBR0008691/2019-01-01

Wet Markt en Overheid http://wetten.overheid.nl/BWBR0029818/2012-07-01

Wet normering topinkomens https://wetten.overheid.nl/BWBR0032249/2020-07-01

Europese aanbestedingsregels https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/
aanbesteden-internationaal

Aanbestedingswet 2012 https://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2019-04-18

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2019-02-19
https://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002629/2020-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013817/2015-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015524/2017-12-09
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008290/2018-03-22
https://wetten.overheid.nl/BWBR0021409/2007-03-09
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011987/2013-12-15
https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2020-10-01
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
https://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/2019-02-03
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001851/2019-02-16
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/2018-07-28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001947/2020-01-01
http://car-uwo.nl/car-uwo-integraal
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2020-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0029324/2011-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008691/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0029818/2012-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032249/2020-07-01
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/aanbesteden-internationaal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/aanbesteden-internationaal
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2019-04-18
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REGELGEVING INTERN LINK

Algemene plaatselijke 
verordening (APV) 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-102455.html

Veiligheidsplan 2020-2023 https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-
en-regelgeving/visiedocumenten

Begroting VRU 2019 https://www.vru.nl/attachments/article/1212/AB20200706-
07-7%20Bijlage%20F%20-%20Begroting%20VRU%202021,%20
geactualiseerde%20begroting%20VRU%202020.pdf

Jaarrekening VRU 2018 https://www.vru.nl/images/Documenten_standaard/
Besluiten_en_publicaties/Definitieve_jaarstukken_VRU_2019.
pdf

Waarstaatjegemeente.nl https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard

vGRP (verbeterd gemeentelijk 
rioleringsplan) Zeist 2016-2021

https://zeist.raadsinformatie.nl/
document/4594743/1/01-16RV055_Bijlage_1_vGRP_2016-2021

Strategisch financieel 
instrumentarium voor 
vervangingsinvesteringen 
(SFI/VIS)

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/3573027/1

Strategisch Mobiliteitsplan 
provincie Utrecht 2014-2028

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/
mobiliteitsplan-2014-2028#:~:text=Met%20het%20nieuwe%20
Mobiliteitsplan%20wil,het%20bevordert%20een%20
duurzame%20leefomgeving.

Programma Dynamisch 
Verkeersmanagement 
2017-2020

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we
b&cd=2&ved=2ahUKEwjS9-2xudjcAhXGKFAKHfUGC40QFjABeg
QICRAC&url=https%3A%2F%2Fonline.ibabs.
eu%2Fibabsapi%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3Dutrecht%
26id%3Db3f6b189-4639-44ff-9a12-81f5475f998f&usg=AOvVaw2J
jUx9Pm3FLdDKzh959C5G

Algemene plaatselijke 
verordening (APV) 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-102455.html

Besluit betaald parkeren Zeist 
2021

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-300611.
html

REGELGEVING INTERN LINK

Groenstructuurplan (2011) https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_
nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_
organisatie/Visiedocumenten/Groenstructuurplan/
Groenstructuurplan_deel_I_en_samenvatting.pdf

Lange Termijn 
Bomenbeheerplan ZEIST 
2016-2041

https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_
nieuwe_bestandenboom/Afval__groen_en_water/Bomen/
Lange_termijn_bomenbeheerplan_Zeist_2016_2041_
bijlagen_01.pdf

Bomenverordening Zeist 2016 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-96996.
html#

Economisch Kompas 2018 https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-
en-regelgeving/visiedocumenten

Marktverordening 2011 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/103957/103957_1.html

Marktreglement http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/CVDR111596/CVDR111596_1.html

Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs 
gemeente Zeist 2015

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/357596/357596_1.html

Integraal huisvestingsplan 
(IHP) 2018 

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6197841/1/
RIB18_009_Informatie_reserve_onderwijshuisvesting

Verordening leerlingenvervoer 
gemeente Zeist 2014

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/337200/337200_1.html

Verordening Bestuurlijk 
Overleg Lokaal 
Onderwijsbeleid Zeist (BOLOZ)

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/CVDR9752/CVDR9752_1.html

Educatieve Agenda Zeist 
2015-2018

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/ 
4594620/1/16RV031_Jaarrekening_2015_-_LEA_2015-2018_Zeist_
definitief

Toelichtingsdocument 
SchoolWerkt-agenda

https://www.schoolwerkt.nl/shared/content/uploads/2018/04/
SchoolWerkt-Agenda-Toelichtingsdocument1.pdf

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-102455.html
https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-en-regelgeving/visiedocumenten
https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-en-regelgeving/visiedocumenten
https://www.vru.nl/attachments/article/1212/AB20200706-07-7%20Bijlage%20F%20-%20Begroting%20VRU%202021,%20geactualiseerde%20begroting%20VRU%202020.pdf
https://www.vru.nl/attachments/article/1212/AB20200706-07-7%20Bijlage%20F%20-%20Begroting%20VRU%202021,%20geactualiseerde%20begroting%20VRU%202020.pdf
https://www.vru.nl/attachments/article/1212/AB20200706-07-7%20Bijlage%20F%20-%20Begroting%20VRU%202021,%20geactualiseerde%20begroting%20VRU%202020.pdf
https://www.vru.nl/images/Documenten_standaard/Besluiten_en_publicaties/Definitieve_jaarstukken_VRU_2019.pdf
https://www.vru.nl/images/Documenten_standaard/Besluiten_en_publicaties/Definitieve_jaarstukken_VRU_2019.pdf
https://www.vru.nl/images/Documenten_standaard/Besluiten_en_publicaties/Definitieve_jaarstukken_VRU_2019.pdf
http://Waarstaatjegemeente.nl
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4594743/1/01-16RV055_Bijlage_1_vGRP_2016-2021
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4594743/1/01-16RV055_Bijlage_1_vGRP_2016-2021
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/3573027/1
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/mobiliteitsplan-2014-2028#
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/mobiliteitsplan-2014-2028#
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjS9-2xudjcAhXGKFAKHfUGC40QFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fonline.ibabs.eu%2Fibabsapi%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3Dutrecht%26id%3Db3f6b189-4639-44ff-9a12-81f5475f998f&usg=AOvVaw2JjUx9Pm3FLdDKzh959C5G
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjS9-2xudjcAhXGKFAKHfUGC40QFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fonline.ibabs.eu%2Fibabsapi%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3Dutrecht%26id%3Db3f6b189-4639-44ff-9a12-81f5475f998f&usg=AOvVaw2JjUx9Pm3FLdDKzh959C5G
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjS9-2xudjcAhXGKFAKHfUGC40QFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fonline.ibabs.eu%2Fibabsapi%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3Dutrecht%26id%3Db3f6b189-4639-44ff-9a12-81f5475f998f&usg=AOvVaw2JjUx9Pm3FLdDKzh959C5G
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjS9-2xudjcAhXGKFAKHfUGC40QFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fonline.ibabs.eu%2Fibabsapi%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3Dutrecht%26id%3Db3f6b189-4639-44ff-9a12-81f5475f998f&usg=AOvVaw2JjUx9Pm3FLdDKzh959C5G
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjS9-2xudjcAhXGKFAKHfUGC40QFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fonline.ibabs.eu%2Fibabsapi%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3Dutrecht%26id%3Db3f6b189-4639-44ff-9a12-81f5475f998f&usg=AOvVaw2JjUx9Pm3FLdDKzh959C5G
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjS9-2xudjcAhXGKFAKHfUGC40QFjABegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fonline.ibabs.eu%2Fibabsapi%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3Dutrecht%26id%3Db3f6b189-4639-44ff-9a12-81f5475f998f&usg=AOvVaw2JjUx9Pm3FLdDKzh959C5G
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-102455.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-300611.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-300611.html
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Visiedocumenten/Groenstructuurplan/Groenstructuurplan_deel_I_en_samenvatting.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Visiedocumenten/Groenstructuurplan/Groenstructuurplan_deel_I_en_samenvatting.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Visiedocumenten/Groenstructuurplan/Groenstructuurplan_deel_I_en_samenvatting.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Visiedocumenten/Groenstructuurplan/Groenstructuurplan_deel_I_en_samenvatting.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Afval__groen_en_water/Bomen/Lange_termijn_bomenbeheerplan_Zeist_2016_2041_bijlagen_01.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Afval__groen_en_water/Bomen/Lange_termijn_bomenbeheerplan_Zeist_2016_2041_bijlagen_01.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Afval__groen_en_water/Bomen/Lange_termijn_bomenbeheerplan_Zeist_2016_2041_bijlagen_01.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Afval__groen_en_water/Bomen/Lange_termijn_bomenbeheerplan_Zeist_2016_2041_bijlagen_01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-96996.html#
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-96996.html#
https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-en-regelgeving/visiedocumenten
https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-en-regelgeving/visiedocumenten
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/103957/103957_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/103957/103957_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR111596/CVDR111596_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR111596/CVDR111596_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/357596/357596_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/357596/357596_1.html
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6197841/1/RIB18_009_Informatie_reserve_onderwijshuisvesting
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6197841/1/RIB18_009_Informatie_reserve_onderwijshuisvesting
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/337200/337200_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/337200/337200_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR9752/CVDR9752_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR9752/CVDR9752_1.html
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4594620/1/16RV031_Jaarrekening_2015_-_LEA_2015-2018_Zeist_definitief
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4594620/1/16RV031_Jaarrekening_2015_-_LEA_2015-2018_Zeist_definitief
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4594620/1/16RV031_Jaarrekening_2015_-_LEA_2015-2018_Zeist_definitief
https://www.schoolwerkt.nl/shared/content/uploads/2018/04/SchoolWerkt-Agenda-Toelichtingsdocument1.pdf
https://www.schoolwerkt.nl/shared/content/uploads/2018/04/SchoolWerkt-Agenda-Toelichtingsdocument1.pdf
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REGELGEVING INTERN LINK

Sport- en beweegvisie Zeist 
2015-2020

https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-
en-regelgeving/visiedocumenten

Masterplan 
Buitensportaccommodaties

https://www.zeist.nl/sport-en-recreatie/sport/
masterplan-buitensportaccommodaties

Cultuurvisie Zeist 2017-_2021 https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-
en-regelgeving/visiedocumenten

Algemene 
subsidieverordening 
gemeente Zeist 2015

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/CVDR372977/CVDR372977_1.html

Brede Sociale Visie Zeist (2012) https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_
nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_
organisatie/
Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/BREDE_SOCIALE_
VISIE_ZEIST_S_12uit03624_3.pdf

Beleidsregels voorzieningen 
maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 2017 
gemeente Zeist

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/CVDR458691/CVDR458691_1.html

Transformatieagenda 
2018/2019 Jeugdhulp Regio 
Zuidoost Utrecht

https://www.zorginzou.nl/documenten/9-
transformatieagenda-en-ontwikkelingen/305-
transformatieagenda-2018-2019-jeugdhulp-regio-zuidoost-
utrecht/file

Algemene 
subsidieverordening 
gemeente Zeist 2015

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/CVDR372977/CVDR372977_1.html

Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Zeist 2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77825.html

Besluit maatschappelijke 
ondersteuning Zeist 2015 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/CVDR349045/CVDR349045_1.html

Verordening Jeugdhulp Zeist 
2015 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77824.html

Besluit Jeugdhulp Zeist 2015 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77827.pdf

REGELGEVING INTERN LINK

Regeling vervoersvoorziening 
jeugdhulp gemeente Zeist 
2015

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/CVDR366178/CVDR366178_1.html

Participatie en inkomen in de 
regio Kromme Rijn Heuvelrug

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/ 
6572485/1/140905_Bijlage_1_Strategische_Kaders

Subsidieregeling 
Peuteropvang en Voor – en 
Vroegschoolse Educatie 
gemeente Zeist 2018

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/CVDR458642/CVDR458642_1.html

Kadernota Integraal 
Gezondheidsbeleid Zeist 
2017–2020

https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_
nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_
organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/
Kadernota_Integraal_Gezondheidsbeleid_2017-2020_def.pdf

Brede Milieuvisie Zeist (2016) https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_
nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_
organisatie/
Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Brede_Milieuvisie_
Zeist_vastgesteld_4_oktober_2016.pdf

Strategisch financieel 
instrumentarium voor 
vervangingsinvesteringen 
(SFI/VIS)

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/3573027/1

vGRP (verbeterd gemeentelijk 
rioleringsplan) Zeist 2016-2021

https://zeist.raadsinformatie.nl/
document/4594743/1/01-16RV055_Bijlage_1_vGRP_2016-2021

Afvalstoffenverordening van 
de gemeente Zeist

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
actueel/Zeist/CVDR644110.html

Regionaal afvalbeleidsplan 
2014-2018

https://www.ijsselstein.nl/mozard/document/docnr/118477

Beheersverordening 
Gemeentelijke begraafplaats 
Zeist  2018

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-77938.pdf

Centrumvisie https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-
en-regelgeving/visiedocumenten/centrumvisie

https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-en-regelgeving/visiedocumenten
https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-en-regelgeving/visiedocumenten
https://www.zeist.nl/sport-en-recreatie/sport/masterplan-buitensportaccommodaties
https://www.zeist.nl/sport-en-recreatie/sport/masterplan-buitensportaccommodaties
https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-en-regelgeving/visiedocumenten
https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-en-regelgeving/visiedocumenten
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR372977/CVDR372977_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR372977/CVDR372977_1.html
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/BREDE_SOCIALE_VISIE_ZEIST_S_12uit03624_3.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/BREDE_SOCIALE_VISIE_ZEIST_S_12uit03624_3.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/BREDE_SOCIALE_VISIE_ZEIST_S_12uit03624_3.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/BREDE_SOCIALE_VISIE_ZEIST_S_12uit03624_3.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/BREDE_SOCIALE_VISIE_ZEIST_S_12uit03624_3.pdf
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR458691/CVDR458691_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR458691/CVDR458691_1.html
https://www.zorginzou.nl/documenten/9-transformatieagenda-en-ontwikkelingen/305-transformatieagenda-2018-2019-jeugdhulp-regio-zuidoost-utrecht/file
https://www.zorginzou.nl/documenten/9-transformatieagenda-en-ontwikkelingen/305-transformatieagenda-2018-2019-jeugdhulp-regio-zuidoost-utrecht/file
https://www.zorginzou.nl/documenten/9-transformatieagenda-en-ontwikkelingen/305-transformatieagenda-2018-2019-jeugdhulp-regio-zuidoost-utrecht/file
https://www.zorginzou.nl/documenten/9-transformatieagenda-en-ontwikkelingen/305-transformatieagenda-2018-2019-jeugdhulp-regio-zuidoost-utrecht/file
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR372977/CVDR372977_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR372977/CVDR372977_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77825.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR349045/CVDR349045_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR349045/CVDR349045_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77824.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77827.pdf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR366178/CVDR366178_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR366178/CVDR366178_1.html
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6572485/1/140905_Bijlage_1_Strategische_Kaders
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR458642/CVDR458642_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR458642/CVDR458642_1.html
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Kadernota_Integraal_Gezondheidsbeleid_2017-2020_def.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Kadernota_Integraal_Gezondheidsbeleid_2017-2020_def.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Kadernota_Integraal_Gezondheidsbeleid_2017-2020_def.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Kadernota_Integraal_Gezondheidsbeleid_2017-2020_def.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Brede_Milieuvisie_Zeist_vastgesteld_4_oktober_2016.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Brede_Milieuvisie_Zeist_vastgesteld_4_oktober_2016.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Brede_Milieuvisie_Zeist_vastgesteld_4_oktober_2016.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Brede_Milieuvisie_Zeist_vastgesteld_4_oktober_2016.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Brede_Milieuvisie_Zeist_vastgesteld_4_oktober_2016.pdf
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/3573027/1
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4594743/1/01-16RV055_Bijlage_1_vGRP_2016-2021
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4594743/1/01-16RV055_Bijlage_1_vGRP_2016-2021
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Zeist/CVDR644110.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Zeist/CVDR644110.html
https://www.ijsselstein.nl/mozard/document/docnr/118477
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-77938.pdf
https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-en-regelgeving/visiedocumenten/centrumvisie
https://www.zeist.nl/gemeente-bestuur-en-organisatie/wet-en-regelgeving/visiedocumenten/centrumvisie
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REGELGEVING INTERN LINK

Woonvisie Zeist https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_
nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_
organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/
Woonvisie_vastgestelde_versie.pdf

Verordening Starterslening 
gemeente Zeist (2017)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-80269.html

Verordening Blijverslening 
gemeente Zeist (2017)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-80220.html

Gedragscode bestuurlijke 
integriteit Zeist

https://zeist.raadsinformatie.nl/
document/6071042/1/01-18RV012_Gedragscode_en_protocol_
integriteit_Bijlage_1_Gedragscode_integriteit

Sociaal statuut gemeente Zeist 
2007

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/
Actueel/Zeist/CVDR102536.html

Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/
Historie/Zeist/622200/CVDR622200_1.html

Archiefvisie 2017–2020 https://zeist.raadsinformatie.nl/
document/5442624/1/01-17RV050_Bijlage_01_Archiefvisie_
Zeist_v1_0

Financiële verordening 2017 
gemeente Zeist

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-211065.html

Nota reserves en 
voorzieningen 2017 gemeente 
Zeist

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/ 
5787675/1/17RV072_Nota_reserves_en_
voorzieningen_2017_%28gewijzigd%29

Controleverordening 
gemeente Zeist

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/CVDR76042/CVDR76042_1.html

Mandaatregeling http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
actueel/Zeist/CVDR637989.html

https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Woonvisie_vastgestelde_versie.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Woonvisie_vastgestelde_versie.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Woonvisie_vastgestelde_versie.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Gemeente__bestuur_en_organisatie/Wet-en_regelgeving/Visiedocumenten/Woonvisie_vastgestelde_versie.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-80269.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-80220.html
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6071042/1/01-18RV012_Gedragscode_en_protocol_integriteit_Bijlage_1_Gedragscode_integriteit
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6071042/1/01-18RV012_Gedragscode_en_protocol_integriteit_Bijlage_1_Gedragscode_integriteit
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6071042/1/01-18RV012_Gedragscode_en_protocol_integriteit_Bijlage_1_Gedragscode_integriteit
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zeist/CVDR102536.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zeist/CVDR102536.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zeist/622200/CVDR622200_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zeist/622200/CVDR622200_1.html
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5442624/1/01-17RV050_Bijlage_01_Archiefvisie_Zeist_v1_0
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5442624/1/01-17RV050_Bijlage_01_Archiefvisie_Zeist_v1_0
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5442624/1/01-17RV050_Bijlage_01_Archiefvisie_Zeist_v1_0
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-211065.html
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5787675/1/17RV072_Nota_reserves_en_voorzieningen_2017_%28gewijzigd%29
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5787675/1/17RV072_Nota_reserves_en_voorzieningen_2017_%28gewijzigd%29
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR76042/CVDR76042_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR76042/CVDR76042_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Zeist/CVDR637989.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Zeist/CVDR637989.html
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