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■ LEESWIJZER

De jaarrekening is het verantwoordingsdocument binnen de gemeentelijke planning-  

en controlcyclus. Waar de raad via de begroting de kaders vaststelt, stelt de raad via de 

jaarrekening en het daarin opgenomen jaarverslag de verantwoording vast. Dit op basis van 

de uitvoering van de geplande activiteiten door het college in 2019. Daarmee is het jaarverslag 

niet alleen een financieel document, het bevat ook de verantwoording over het uitgevoerde 

beleid. Nu kent een gemeente heel veel verschillende taken. In de begroting en de jaar-

rekening kan nooit op alle details worden ingegaan. De toelichting spitst zicht dan ook toe  

op de belangrijkste prestaties en de belangrijkste (financiële) afwijkingen.

Na de inleiding begint de jaarrekening van de gemeente Zeist met een samenvatting van  

het financieel resultaat. Is het gelukt om de taken (als totaal) binnen de beschikbare en 

begrote middelen uit te voeren? En wat zijn de belangrijkste afwijkingen (voor- en nadelig) 

ten opzichte van de begroting?

In het tweede hoofdstuk worden alle gemeentelijke taken besproken en verantwoord.  

Dit gebeurt conform de indeling in programma’s. Per programma wordt toegelicht wat  

er is bereikt en wat daarvoor is gedaan. Zoals aangegeven: deze beschrijving kan nooit 

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

specifieke bijzonderheden uit 2019 wordt toch een breed en volledig beeld gegeven.

Ieder programma sluit af met een financiële tabel, waarin zowel de baten (opbrengsten) als 

lasten (kosten) zijn opgenomen. Conform het BBV (besluit begroting en verantwoording) 

worden de cijfers van 2018 (als vergelijking), de primitieve begroting 2019 (de cijfers uit de 

vastgestelde begroting), de begroting na wijziging, de realisatie en het verschil weergegeven. 

De raad heeft de mogelijkheid gedurende het jaar begrotingswijzigingen vast te stellen, om 

de begroting aan te passen aan actualiteiten.  

Daarmee is de begroting na wijziging het officiële door de raad vastgestelde kader, waarop 

wordt gerapporteerd. Onder iedere tabel staat het verschil tussen de begroting (na wijziging) 

en de realisatie toegelicht. Soms wordt een afwijking verrekend met een reserve, ook dit 

wordt benoemd onder het programma. Zo komt ieder programma tot een ‘netto’ resultaat.

In het tweede boek van de jaarrekening worden de financiële afwijkingen verder in detail 

toegelicht. Hierbij worden de cijfers uitgesplitst naar collegeproducten. Gezien de omvang 

van de gemeentelijke begroting en jaarrekening (circa € 150 mln.) worden kleine verschillen 

niet allemaal toegelicht. Deze diverse kleine verschillen samen zullen per collegeproduct niet 

meer bedragen dan € 100.000.

Na de toelichting op de programma’s komen in hoofdstuk 3 de verplichte paragrafen conform 

het BBV. Deze zijn bedoeld om inzicht te geven in zaken die in alle programma’s (een beetje) 

spelen, zoals bedrijfsvoering en verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen).  

Deze paragrafen zijn (vak)technischer van aard, en daarmee soms moeilijker te lezen.  

Het BBV schrijft de paragrafen voor en voor een belangrijk deel ook hun inhoud. Juist deze 

vaktechnische onderdelen moeten hun eigen podium krijgen, zodat ze gevolgd kunnen 

worden. Wij proberen ze zo helder mogelijk te verwoorden.

In hoofdstuk 4 wordt de financiële uitkomst van de gemeentelijke jaarrekening samengevat. 

De cijfers uit het tweede hoofdstuk worden gebundeld en gemeentebreed gepresenteerd. 

Dit hoofdstuk is een echt financieel hoofdstuk: veel tabellen waarin de baten en lasten, de 

verschillen met de begroting en de verrekening met de reserves langs komen. Ook is de tabel 

opgenomen met de belangrijkste oorzaken van het jaarrekeningresultaat. In dit hoofdstuk 

staat weinig inhoudelijke toelichting: die worden in hoofdstuk 2 en verder in boek 2 verder in 

detail behandeld.
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Ook in dit hoofdstuk staan verplichte onderdelen conform het BBV, zoals de incidentele baten 

en lasten en de structurele onttrekkingen uit de reserves. Deze onderdelen zijn bedoeld om 

het inzicht in de financiële huishouding van de gemeente te verdiepen.

De balanspositie van de gemeente wordt toegelicht in hoofdstuk 5. De balans bestaat uit de 

activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Daarbij wordt de balanspositie 

van 31 december 2019 vergeleken met die van 31 december 2018.

Bij de activa wordt toegelicht op welke onderdelen onze bezittingen groeien (door nieuwe 

investeringen) of dalen (door afschrijvingen of verkoop). Een bijzonder actief is de portefeuille 

van personeelshypotheken. Deze groeit niet meer omdat we wettelijk geen nieuwe 

personeelshypotheken mogen verstrekken, en daalt wel fors omdat het relatief voordelig is 

om over te stappen naar de commerciële hypotheekmarkt, waar de rente momenteel laag is.

Aan de passivakant blijkt dat de gemeente weinig schulden (opgenomen leningen) heeft en 

een groot eigen vermogen (reserves). Ook hier worden de belangrijkste mutaties uit 2019 

toegelicht.

In het korte hoofdstuk 6, onderhanden werk, wordt aangegeven in hoeverre werkzaamheden 

nog niet zijn afgerond en doorschuiven naar 2020. Voor een deel zijn dit openstaande 

investeringen. Voor een deel zijn dit activiteiten uit de programma’s, waar het bijbehorende 

geld via de reserve egalisatiesystematiek wordt meegenomen naar het volgende jaar.

In hoofdstuk 7 worden de investeringen benoemd, die in 2019 hebben gelopen.  

Een investering leidt tot een nieuw bezit (bijvoorbeeld een schoolgebouw) en daarmee tot 

een toename van de activa. De kosten en opbrengsten binnen de lopende investeringen zijn 

daarmee niet direct zichtbaar op de programma’s en verdienen daarom een eigen plek in de 

jaarrekening. De investeringen worden verdeeld in 2 groepen: investeringen die eind 2019 

gereed zijn en investeringen die nog niet gereed zijn en doorlopen naar 2020.  

De investeringen die een afwijking laten zien ten opzichte van de begroting worden kort 

nader toegelicht.

Na deze hoofdstukken is het vaststellingsbesluit opgenomen. Een formele pagina in de 

jaarrekening waarmee de jaarrekening een definitieve status krijgt na goedkeuring door  

de raad.

We sluiten af met enkele bijlagen die een ondersteuning vormen bij het lezen en 

interpreteren van de jaarrekening. Het gaat dan om kengetallen over de gemeente Zeist,  

een begrippenlijst, de beleidsindicatoren, een overzicht van kaderstellende documenten  

per programma en de wettelijk verplichte SISA bijlage. Via deze laatste bijlage wordt (wettelijk 

verplichte) verantwoording afgelegd over bepaalde subsidies die wij van het rijk en soms de 

provincie ontvangen.

Verdere bijzonderheden in het boekwerk:

•  De programma-indeling is conform de indeling van de begroting van 2019.  

Per 2020 hanteren we de programma-indeling van het Hoofdlijnenakkoord en  

het uitvoeringsprogramma van de Maaltijd van Zeist

• Duurzaamheidsinitiatieven herkent u met een symbool door het gehele boek heen.
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We kijken terug op 2019. Opnieuw een jaar waarin we als gemeente hebben bijgedragen aan 

‘het goede  leven in Zeist’. In deze jaarrekening vertellen we hoe we dat hebben gedaan. 

In Zeist moet iedereen kunnen meedoen. Onze bestaande netwerken bieden een stevige 

basis om samen te werken met de inwoners en ondernemers in de gemeente Zeist. Oók de 

grotere groep mensen die zich niet zo gauw laat horen, zoeken we op. Zo spraken raadsleden 

en medewerkers van de gemeente met inwoners en ondernemers over de ‘Toekomst van 

Zeist’, tijdens de tweede editie van de Maaltijd van Zeist. Uit de vele ontmoetingen bleek dat 

de mensen graag omkijken naar elkaar en een groot hart hebben voor de natuur. Zowel jonge 

mensen als ouderen geven de voorkeur aan de fiets als vervoermiddel. Ze vinden het 

belangrijk om fijn te kunnen wonen, in een bruisende gemeente.

Veel mensen uit de gemeente Zeist tonen een enorme betrokkenheid bij het goede leven in 

Zeist. We zien dat gemeente en samenleving steeds vaker optrekken bij het oppakken van 

maatschappelijke opgaven. Zo hebben vorig jaar bewoners samen met professionals en 

raadsleden met veel energie de handen ineen geslagen voor een mooie toekomst voor 

Vollenhove. Onder de noemer ‘Vollenhove vooruit’ gaan we de komende jaren met elkaar 

werken aan gezondheid, meedoen en verbetering van de leefomgeving. Via Samen 

Duurzaam Zeist hebben bewoners, ondernemers en ook basisschoolleerlingen tientallen 

initiatieven gerealiseerd die bijdragen aan het milieu en duurzaamheid. Een groot netwerk 

van ondernemers, bewoners, sport- en cultuursector, bedrijfsleven, groene groepen en 

gemeente heeft in 2019 het actieplan Recreatie en Toerisme opgesteld. Daarmee gaan we aan 

de slag voor een aantrekkelijk Zeister woon-, werk- en verblijfgebied voor iedereen. 

De raad heeft in december besloten om de verkeerscirculatie in het centrum te wijzigen.   

Veel gesprekken met ondernemers, inwoners en raadsleden en een onafhankelijk onderzoek 

leidden ertoe dat we een aantal maatregelen eind 2019 hebben aangepast. Hiermee hebben 

we ruimte ontwikkeld om samen met winkeliers en andere betrokkenen verder te werken aan 

een gezellig en gastvrij centrum. 

Het met elkaar zoeken naar de juiste richting in soms complexe vraagstukken vraagt tijd, 

zorgvuldigheid en moed in de samenwerking tussen samenleving en lokale overheid. In Zeist 

luisteren we naar elkaar, geven we elkaar de ruimte en benutten we elkaars kennis en kracht. 

Dit samenspel tussen samenleving, politiek en ambtelijke organisatie smaakt naar meer en we 

zetten ons dagelijks in voor het verder verbeteren van het democratisch samenspel door te 

leren van ervaringen en het zoeken naar nieuwe vormen van participatie. Onze bijzondere 

aandacht gaat daarbij uit naar jongeren. Naar hun geluid luisteren is belangrijk om te kunnen 

werken aan een goed leven in Zeist. Nu en  in de toekomst. Zo heeft de jongerenraad een 

initiatiefraadsvoorstel voorbereid dat gemeente en scholen meer LHBTIQ+-vriendelijk moet 

maken. Een waardevolle bijdrage aan de inclusieve samenleving.

In 2019 hebben we onze beschikbare middelen, in totaal 160 miljoen euro, goed besteed aan 

onze reguliere taken en aan diverse maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld op het gebied 

van wonen, zorg, onderwijs, duurzaamheid en veiligheid. In deze jaarrekening treft u de 

behaalde resultaten en de daarbij gemaakte uitgaven aan.

Met minder inkomsten vanuit het Rijk komen zeer veel gemeenten in Nederland onder 

financiële druk te staan. In Zeist hebben we in 2019 veel kunnen realiseren, in lopende zaken 

én waar het gaat om de gestelde ambities. Dat willen we ook de komende jaren doorzetten, 

in goede samenwerking tussen samenleving, politiek en ambtelijke organisatie. We zullen 

daartoe scherp aan de wind blijven zeilen, waarbij we zoveel mogelijk ambities een plek 

willen geven. Dat vraagt om verstandige en weloverwogen keuzes. Met elkaar zetten we ons 

in voor het goede leven in Zeist.
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Op het moment dat we deze terugblik op 2019 publiceren, is de situatie wezenlijk veranderd. 

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons 

allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak 

van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen 

doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat 

mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk 

continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming 

en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Daarbij kijken we ook naar de 

gevolgen voor onze (toekomstige) financiële situatie.

Het college van burgemeester en wethouders
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■ RESULTAAT
JAARREKENING 2019

In de inleiding is een samenvatting op hoofdlijnen gegeven over het jaar 2019.  

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van het financiële resultaat over het jaar 2019.

■ 	 SALDO JAARREKENING 2019

Het jaar 2019 is afgesloten met een negatief jaarrekeningresultaat van € 1,2 miljoen.  

Het tussentijds verwachte positieve saldo over 2019 bedroeg € 0,2 mln. Ten opzichte van  

de bijgestelde begroting is er dus een nadelig verschil van afgerond € 1,4 mln. 

Na vaststelling van de begroting 2019 was er sprake van een positief saldo van € 2,4 mln.:  

de zogenoemde primitieve begroting had een saldo van € 4,5 mln. Via het raadsvoorstel  

zijn aanvullende voorstellen goedgekeurd voor een bedrag van € 1,7 mln. Daarnaast is de 

hondenbelasting afgeschaft, wat zorgde voor € 0,4 mln. minder inkomsten.

Dat er gedurende 2019 een begrotingssaldo is ontstaan van uiteindelijk € 0,2 mln. komt door 

de gemeentefonds circulaires van het rijk, de financiële effecten van de uitvoering van het 

vastgestelde beleid en het beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering van ambities 

vanuit de Maaltijd voor Zeist.

Het negatieve jaarrekeningsaldo valt eigenlijk met één post te verklaren: de wettelijke 

herrekening van de voorziening voor pensioenen voor wethouders. Dit zorgt voor een 

tegenvaller van € 1,4 mln. en deze post kan pas op het einde van het jaar worden berekend. 

Voor het overige is de realisatie zeer dicht bij het begrote saldo uitgekomen.

In hoofdstuk 4 wordt de opbouw van het begrotingssaldo samengevat en staan de 

belangrijkste afwijkingen in de realisatie opgesomd. 

De presentatie van de jaarrekening wordt toegelicht vanuit de door de raad vastgestelde 

begroting inclusief begrotingswijzigingen, conform de wettelijke voorschriften. Eventuele 

onder- of overschrijdingen die met een reserve worden verrekend, dragen niet bij aan het 

saldo van de jaarrekening. Zij zijn dan ook niet zichtbaar in de overzichten waarmee de 

(belangrijkste) verklaringen van het rekeningsaldo worden gegeven. Dit geldt ook voor 

gesloten systemen, zoals het sociaal domein. Bij de individuele programma’s worden deze 

afwijkingen wel zichtbaar als onder- of overschrijding. Ook de bijbehorende mutaties met  

de reserves zijn bij het inhoudelijke programma toegelicht.

■ 	 SAMENVATTING FINANCIËLE UITKOMSTEN

In de volgende tabel staan de saldi van de baten en lasten per programma. Ook de stortingen 

en onttrekkingen aan reserves die samenhangen met dat programma, zijn vermeld. Deze 

tabel vormt hiermee de uitkomst van de jaarrekening, het gerealiseerd resultaat, in de meest 

compacte vorm.

Deze tabel is in dezelfde vorm opgenomen in hoofdstuk 5 Overzicht van baten en lasten  

in de jaarrekening. Hij wordt daar herhaald als startpunt van de verdere toelichting op de 

gerealiseerde baten en lasten. In hoofdstuk 5 wordt de analyse gemaakt tussen de begrote  

en de gerealiseerde baten en lasten. Hier worden ook de belangrijkste oorzaken van het 

jaarrekening resultaat (ten opzichte van de begroting) benoemd.

De afwijkingen tussen de begroting en realisatie worden daarnaast op hoofdlijnen toegelicht 

bij de programma’s in hoofdstuk 2. Meer in detail worden de afwijkingen toegelicht in boek 2 

van de jaarstukken; daar staan de baten, lasten en afwijkingen toegelicht per collegeproduct.
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OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (BEDRAGEN X € 1.000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.      2. Programma

Totalen programma’s

Algemene dekkingsmiddelen

Vennootschapsbelasting

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Storting (–) en onttrekking (+) aan reserves 

Mutaties conform begroting

Aanvullende mutaties obv realisatie

Gerealiseerd resultaat 

–7.082

–12.135

–889

–4.751

–9.441

–62.199

–3.654

–2.308

–6.214

–16.174

180

–124.667

110.826

0

–13.841

14.017

176

–6.935

–11.787

–975

–5.353

–7.768

–61.775

–2.990

–2.741

–7.596

–14.495

1.591

–120.824

111.579

25

–9.220

14.017

–6.010

–1.213

147

348

–86

–602

1.673

424

664

–433

–1.382

1.679

1.411

3.843

753

25

4.621

V

V

N

N

V

V

V

N

N

V

V

V

V

V

V

–136

–789

0

663

–1.868

–148

–733

618

–149

–1.708

–1.508

–5.758

–252

0

11

–441

–86

61

–195

276

–69

185

–1.531

–29

–97

–1.915

501

25

–1.389

V

N

N

V

N

V

N

V

N

N

N

N

V

V

N

Openbare orde en veiligheid

Fysieke leefomgeving

Economie

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Bestuur

Bedrijfsvoering

Financiële uitgaven en inkomsten

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

4. Realisatie 
per 
31-12-2019

5. Verschil
begroting –
realisatie
(kolom 3–4)

6. Storting (–) en 
onttrekking (+) 
aan reserves
obv realisatie

7. Resultaat 
na mutaties 
reserves
(kolom 5–6)
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Toelichting tabel:

• Kolom 3 bevat de saldi op begrotingsbasis (na begrotingswijzigingen). 

• Kolom 4 bevat de werkelijk gerealiseerde saldi. 

• Kolom 5 geeft dan het voor- of nadelig verschil van de realisatie volgens de jaarrekening met 

de begroting aan (Kolom 3 -/- 4). Dit is het Gerealiseerde saldo van baten en lasten per 

programma, berekend conform het BBV. De totaalregels laten zien dat er op de programma’s 

inclusief de dekkingsmiddelen een voordelig resultaat is van € 4,6 mln.

• In kolom 6 zijn alle stortingen en onttrekkingen aan reserves die op basis van de realisatie zijn 

gedaan, aan de programma’s gekoppeld. Dit laat zien dat € 6,0 mln. op basis van de realisatie 

aan de reserves is toegevoegd. Dit zijn vooral overschotten op de exploitatie waarvan de raad 

heeft vastgesteld (via de Nota reserves en voorzieningen) dat deze gereserveerd worden. 

• In kolom 7 (= kolom 5 -/- 6) wordt het gerealiseerd resultaat (= resultaat na mutaties reserves) 

per programma gepresenteerd. 

• In de onderste regel staat het gerealiseerde resultaat voor de gehele gemeente.  

Dit is -/- € 1,2 mln. en daarmee € 1,4 mln. lager dan begroot.
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■	 PROGRAMMA 1
OPENBARE ORDE EN 
VEILIGHEID1

■ 	 PRODUCTEN

1. Crisisbeheersing en brandweer

2. Openbare orde en veiligheid

■ 	 ALGEMEEN

Voor het programma Openbare orde en Veiligheid zijn het 

Veiligheidsplan 2016-2019 en het Jaarplan Veiligheid 2019 de 

kaderstellende documenten. Hierbij is als doel gesteld een 

totale daling van 16% van de criminaliteitscijfers in vier jaar 

ten opzichte van 2015. Dat is per jaar een gemiddelde daling 

van 4%. 

■ 	 Kaderstellende documenten
> Zie bijlage 4

■ 	 Verbonden partijen
• VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)

■ 	 Beleidsindicatoren
> Zie bijlage 3
• Winkeldiefstal
• Diefstal uit woning
• Geweldsmisdrijven
• Vernieling en beschadiging
• Verwijzingen Halt

■ 	 Risico’s
> Zie Paragraaf 3.1
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

TOPICS PROGRAMMA 1In 2019 was er een stijging van het aantal misdrijven. Dit is 

vergelijkbaar met de stijging in de gehele regio. De stijging  

in Zeist is vooral te wijten aan het grotere aantal inbraken in 

woningen en schuren. De politie heeft hiervoor meerdere 

personen aangehouden in 2019. 

Naast de cijfers meten we één keer per twee jaar het 

veiligheidsgevoel via de Burgerpeiling. Het rapportcijfer ligt 

de laatste jaren rond een 6.9. In 2019 is er weer een Burger-

peiling gehouden. De resultaten worden in het eerste 

kwartaal van 2020 bekend. 

■ 	 WAT HEBBEN WE BEREIKT EN  

 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

■ 	 1.  Zorgen voor veilige buurten 

Inwoners zijn belangrijk bij de bestrijding van criminaliteit. 

Daarom is ook dit jaar weer veel gebruik gemaakt van 

Burgernet, Waaks! (alerte wandelaars, meestal met honden) 

en WhatsAppgroepen. Het aantal Waaks!-deelnemers blijft 

min of meer stabiel. Het aantal Whatsappgroepen is enorm 

gestegen. 

–5,5%

–7%

–13%

+6%

–18,9%

2016

2017

2018

2019

Totale effectieve daling in vier jaar

Waaks!-deelnemers

Whatsappgroepen

Stand  

2019

336

110

Doel 

2019

350

55

Stand 

2018

330

50

1) Bij wijze van pilot is in de begroting 2018 binnen  dit programma de Duisenbergmethode toegepast. Daarbij zijn de beleidsvoornemens 
gepresenteerd in een ´dashbordmodel .́ In verband met de leesbaarheid hebben we in deze verantwoording gekozen voor een rapportage in 
redactievorm. De verantwoording is gegeven aan de hand van de 7 doelen zoals genoemd in de tabel op pag. 19 van de  begroting 2018) 
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Een mooi voorbeeld van de inzet van Burgernet: een 

oplettende bewoner heeft na een melding van een 

vermissing de betreffende persoon van 88 jaar aangetroffen 

en zich over hem ontfermd. Hij heeft de onderkoelde man in 

de auto genomen en de politie gebeld. Die heeft de man 

thuis afgeleverd. 

Een greep uit de veiligheidsacties in 2019: 

• Woninginbraakpreventie in alle wijken. 

 Onder meer via preventievoorlichting; door bewoners  

via tekstkarren te attenderen op inbraakrisico en via 

preventieactiviteiten, zoals het controleren van de 

toegang van woningen en gerichte surveillance door 

boa’s en politie. Ondanks al deze acties was er toch een 

stijging in 2019 van het aantal woninginbraken. 

• Gebruikers van het bedrijvenpark Zeist-West gaven 

signalen af over onveiligheid en onvrede over de 

verloedering van de openbare ruimte door afvaldump  

en voertuigwrakken. Boa’s, RMN en ondernemers hebben 

gezamenlijk een grote schoonmaak gehouden.  

Het terrein ligt er daardoor weer netjes bij en het 

veiligheidsgevoel heeft een positieve impuls gekregen. 

• De afvalproblematiek in Vollenhove zorgt voor een 

verminderde waardering voor het woon- en leefklimaat. 

Daarom is door de woningcorporatie, de gemeente (o.a. 

Boa’s)  en de RMN  extra inzet gepleegd om de omgeving 

schoner te krijgen en te houden

■ 	 2.  Jongerenoverlast

Het totale aantal overlastmeldingen in Zeist nam af met 11%. 

In de wijken centrum en noord zijn de overlastmeldingen 

afgenomen, in oost is het aantal gestegen en in west gelijk 

gebleven. 

In Zeist hoort iedereen erbij. Dat betekent dat er ook plek is 

voor jongeren. In een dichtbevolkte samenleving is er kans 

op wrijving tussen de jongeren en andere bewoners. We zijn 

daar in Zeist alert op en indien nodig monitoren we het 

gedrag van de jongeren. De overlast varieert van geluids-

overlast tot criminele activiteiten. Als de situatie uit de hand 

loopt, komt het wijkteam in actie (politie, MeanderOmnium, 

woningcorporaties, gemeente). Indien nodig stemmen zij af 

met CJG, team Veiligheid en Openbaar Ministerie. 

In Zeist-West was er een groep jongeren met crimi-

neel gedrag actief. De groep vertoonde overlast in het 

horeca-gebied. Enkele jongeren waren ook betrokken 

bij (woning-)inbraken in Zeist. De politie heeft de 

groep in kaart gebracht en samen met de gemeente 

een plan van aanpak gemaakt. Het heeft ertoe geleid 

dat een aantal van deze jongeren is opgepakt en 

vervolgd. Daarmee werd een voorbeeld gesteld naar 

de rest van de groep. Met de jongeren en hun ouders 

zijn gesprekken gevoerd. Het effect ervan is dat een 

aantal ouders ondersteund wordt door het Centrum 

voor Jeugd en Gezin en met opvoedondersteuning 

hun kinderen de goede kant op hebben gebracht. 
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■ 	 3.  Tegengaan van uitersten in de samenleving/

 radicalisering 

We volgen nauwgezet de signalen van mogelijke radicali-

sering. Medewerkers van scholen, vertegenwoordigers van 

de GGZ, CJG, wijkteam en het sociaal team zijn getraind.  

Aan de hand van de signalen voeren we het gesprek met 

inwoners die (vermoedelijk) in een radicaliseringsproces 

zitten. We kijken wat er nodig is om dit tegen te gaan.  

Het kan gaan om opvoedondersteuning, hulp bij het vinden 

van een baan of solliciteren of vragen op het gebied van 

psychische problemen. Er is een aantal personen, dat  

uit Zeist komt en naar het strijdgebied in Syrië is gereisd.  

We bereiden ons in samenwerking met het Veiligheidshuis, 

OM, Raad voor de Kinderbescherming, NCTV en politie voor 

op een eventuele de terugkeer. Er wordt ingezet op een 

combinatie van strafrecht en zorg en op begeleiding van  

de familie die in Nederland is achtergebleven. 

■ 	 4.  Terugdringen high impact crime (woninginbraken, 

 overvallen en straatroven) en ondermijning 

De politie meldt veelal stelselmatige daders van high impact 

crime aan voor de Persoonsgerichte aanpak. Dit is een aan-

pak op criminele en overlastgevende personen. 

Zorgpartners, vertegenwoordigers van justitie, woningbouw 

en de RSD werken samen om recidive te verminderen. 

Het aantal woninginbraken is gestegen. De politie heeft 

hiervoor meerdere verdachten aangehouden. Via Waaks!  

en de Whatsappgroepen vragen we om alertheid op 

inbraakrisico en geven we preventietips. 

De bestrijding van ondermijning staat hoog op de agenda.  

Er zijn verscheidene drugswoningen gesloten. Na de vondst 

en het oprollen van hennepkwekerijen hebben de pand-

eigenaren dwangsommen ontvangen om recidive te 

voorkomen. Twee horecaondernemingen (aan de Steynlaan 

en Tweede Dorpsstraat) zijn gesloten in verband met 

ondermijnende activiteiten. Een café is tijdelijk gesloten 

vanwege de vondst van een handgranaat. Samen met de 

politie zijn we opgetreden bij een heftig geschil tussen een 

aantal criminele families. Op basis van een zogenaamde 

OM-tip is de medewerking opgeschort aan een ontwikkelaar 

van een aantal percelen in de gemeente. 

Voor de gebruikers van het bedrijventerrein Zeist-West en 

bewoners en ondernemers aan de Steynlaan hebben we 

preventiebijeenkomsten gehouden. Het doel daarvan was 

het vergroten van de weerbaarheid en het vinden van 

bondgenoten in de samenleving. Voor ondernemers hebben 

we een ontbijtsessie georganiseerd over ondermijning en 

cybercrime. 

■ 	 5.  Naleving Drank- en Horecawet

De inzet in de horecagebieden is fors geweest. Naast het 

regulier politietoezicht was er elk weekend op een avond/

nacht Boa-toezicht, afgewisseld met toezicht door parti-

culiere beveiliging. Overlastplegers krijgen, naast een 

Ontruiming krakerspand
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afdoening door politie/Openbaar Ministerie (en soms door 

Bureau Halt), een brief van de burgemeester en een gesprek 

op het gemeentehuis. Verder is het cameragebied op de 

Steynlaan in juli uitgebreid. Het stelt de politie in staat om 

gerichter onderzoek te doen bij ordeverstoring. 

Er zijn 32 horecagesprekken geweest met overlastplegers en 

er zijn 20 gebiedsverboden voor het horecagebied opgelegd. 

In het kader van de Drank- en Horecawet hebben we  

18 boeterapporten aan ondernemers opgemaakt. Dit is  

meer dan voorgaande jaren. Voor één bedrijf heeft dit na  

de derde boete geleid tot een schorsing van de Drank- en 

horecavergunning. Dat betekende dat het café 12 weken lang 

geen alcohol mocht verstrekken. De zaak is daarna vanaf 

begin december 2019 tot begin 2020 opnieuw gesloten in 

verband met enkele incidenten, zoals schenken aan 

minderjarigen. Deze maatregel heeft geleid tot veel meer 

rust in de Dorpsstraat. Veel jongeren van 15 tot 17 uit Zeist  

en de omgeving lieten zich er niet meer zien. 

Jaarlijks houden we een Jongproefonderzoek. We contro-

leren ondernemers op het naleven van de wet om geen 

alcohol te schenken aan 18minners. Het nalevingsgedrag 

gaat sinds 2013 met horten en stoten omhoog. In het eerste 

jaar (2013) was het percentage 15%. In 2019 hield 43% van de 

horecaondernemers zich aan de wet. Het doel van 70% in 

2019 is niet gehaald. 

■ 	 6.  Crisisbeheersing

De crisisorganisatie in Zeist voldoet aan de eisen van de 

Veiligheidsregio Utrecht. De bestuurders hebben hun kennis 

en vaardigheden aangescherpt. Ook de crisisfunctionarissen 

in de organisatie zijn verder getraind. In samenwerking met 

woningbouwcoöperaties en zorginstellingen hebben we 

zorg voor de zelfredzaamheid van zelfstandig wonende 

ouderen bij brandonveilige situaties.

Een korte brand in het appartementencomplex Beverburg in 

Kerckebosch heeft in mei geleid tot hevige rookontwikkeling 

in grote delen van het gebouw. Dit incident leverde onrust 

en emotie op onder de bewoners. Tijdens het incident 

hebben we opvang geregeld in het Binnenbos. En in de 

nasleep van de brand hebben we samen met de brandweer 

en de woningbouwcorporatie veel nazorg verleend. Daarin 

zijn we nauw opgetrokken met de bewonerscommissie. 

■ 	 7.  Brandweerzorg

Het afgelopen jaar hebben zich een paar pittige incidenten 

voorgedaan. In december was er brand in de wijk Nijenheim. 

Bij deze brand zijn twee carports in vlammen opgegaan en 

zijn er vier auto’s verwoest. Onrust onder de bewoners werd 

versterkt door het feit dat er twee jaar eerder in hetzelfde 

huizenblok ook een heftige brand heeft gewoed. De onrust 

nam nog verder toe toen een week later een poging tot 

brandstichting in één van de woningen werd gedaan.  

De postcommandant van de brandweer en de wijkmanager 

zijn met de bewoners in gesprek gegaan. De politie heeft in 

Sluiting woning



INHOUDSOPGAVE RESULTAAT PROGRAMMA’S PARAGRAFEN OVERZICHT 
BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN 

WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-
BESLUIT

Jaarrekening 2019  |  Gemeente Zeist  |  Programma’s 14

Jaarrekening 2019
INLEIDING

deze casus inmiddels twee aanhoudingen verricht op basis 

van verdenking van brandstichting. 

De brandweer is één van de hulpdiensten, die betrokken zijn 

bij reanimaties. De impact van deze interventies is groot. 

Naast de incidentbestrijding doet de brandweer regelmatig 

een stapje extra voor onze inwoners. Daarmee legt de 

brandweer onder het motto ‘samenredzaamheid’ de 

verbinding met de samenleving. We doen in toenemende 

mate en met succes een beroep op de brandweer om na een 

incident langs te gaan bij de getroffenen. Zo wordt hen een 

hart onder de riem gestoken of extra uitleg gegeven over de 

brandbestrijding.

 € 106.000

 € 17.000

 € 13.000

 € 11.000

 € 147.000
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 136.000

 11.000
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Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

■ 	 WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

6.861

173

–6.688

7.116

201

–6.915

7.283

201

–7.082

204

57

147

L

B

S

V

N

V

7.079

144

–6.935

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2018 
realisatie

2019
begroting

2019
begroting 
na wijz. (A)

2019
verschil (A–B)

2019
realisatie (B)

Programma 

Openbare orde en Veiligheid

Kosten wijkgericht werken

Aanschaf KAR-systeem

Kapitaallasten openbare ruimte (SFI/VIS)

Totaal van diverse kleinere afwijkingen

Saldo programma

Reserve egalisatiesystematiek / wijkgericht werken

Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen

Reserve investeringen openbare ruimte

Totaal reserveringen

Saldo programma na reserveringen
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■	 PROGRAMMA 2
FYSIEKE LEEFOMGEVING
■ 	 PRODUCTEN

1. Parkeerbelasting

2. Verkeer en wegen

■ 	 ALGEMEEN

Mensen voelen zich prettig in een omgeving die aansluit bij 

hun behoeften. Of zij nu bijvoorbeeld deelnemen aan het 

verkeer, recreëren of sporten. Daarom doen we meer dan 

alleen het regulier onderhoud en beheer van de openbare 

ruimte. 

We betrekken de inwoners en wijkverenigingen van Zeist om 

wensen en belangen zo goed mogelijk met elkaar te 

verenigen en op duurzame wijze vorm te geven. 

■ 	 WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT 

 HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Door het beheren en onderhouden van de buitenruimte en 

waar nodig renoveren of herinrichten van buurten en straten 

hebben we bijgedragen aan een prettige leefomgeving voor 

onze inwoners. Daarbij betrokken wij de inwoners op ver-

schillende manieren. Ook hebben we, waar mogelijk, een 

bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelen (zoals 

biodiversiteit, groen, energie).

■ 	 Participatie Couwenhoven

Samen met bewoners van Couwenhoven hebben we in een 

aantal werkateliers een gedragen ontwerp gemaakt voor de 

herinrichting van de buurt. Bewoners hebben meegedacht 

over het ontwerp, in plaats van te reageren op een ontwerp. 

Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen van de 

uitvoering. Niet alleen heeft dit project geleid tot een 

ontwerp voor herinrichting dat draagvlak heeft van veel 

inwoners, ook heeft het project ons inzichten gegeven in  

hoe we buurten goed kunnen betrekken bij buurtrenovaties, 

iets wat de komende jaren nog vaak gaat voorkomen.

■ 	 Lange Termijn Bomen Beheer Plan (LTBBP)

Bij de Potterlaan, de Oude Postweg en de Boskant zijn boom-

vervangingsprojecten uitgevoerd, Daarmee is de boom-

structuur langs deze lanen weer hersteld en kunnen de 

bomen er weer voor lange tijd tegen. 

■ 	 Biodiversiteit

In ons dagelijks beheer houden we rekening met de aan-

wezige biodiversiteit. Waar mogelijk versterken we deze. 

Samen met omliggende scholen De Sluis en de Stichtse  

Vrije School is in Zeist-West een zogenaamde bijenoase 

aangelegd. Bij de herinrichting van het centrum hebben  

we gekozen voor beplanting waar insecten op af komen.  

■ 	 Kaderstellende documenten
> Zie bijlage 4

■ 	 Verbonden partijen
• Coöperatie ParkeerService (CPS)

■ 	 Risico’s
> Zie Paragraaf 3.1
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

TOPICS PROGRAMMA 2

Boomtakken verwijderen
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Aan de Oude Arnhemseweg zijn bijenbomen geplant en op 

diverse locaties zijn bollen geplant van plantensoorten die 

insecten aantrekken. 

We maaien zoveel mogelijk selectief, om te stimuleren dat 

specifieke insecten zich makkelijker vestigen.

■ 	 Invasieve soorten

De overlast van de eikenprocessierups was afgelopen jaar zo 

groot dat eind 2019 een plan is gemaakt om de komende 

jaren de rups beter te kunnen bestrijden. Ook de Aziatische 

duizendknoop rukt in Zeist op. Daarom is een inventarisatie 

gedaan naar de plekken in Zeist waar deze planten 

voorkomen. De inventarisatie is de basis voor een structurele 

aanpak van de duizendknoop.

■ 	 Centrum

Op basis van de Centrumvisie zijn er veel zaken uitgevoerd  

of in gang gezet in het centrumgebied, die een bijdrage 

leveren aan het verbeteren en weerbaarder maken van het 

centrum van Zeist. Het centrum is veel groener geworden.  

De waardering hiervoor geeft richting in de keuze voor 

verdere vergroening van het centrum. Het draagt duidelijk bij 

aan een prettige sfeer en aan de groene identiteit van Zeist. 

Ook zijn bij de herinrichting aanpassingen gedaan aan de 

verkeerscirculatie om tot een autoluwer centrum en aange-

namer verblijfsklimaat te komen. De uitgevoerde maat-

regelen hebben geleid tot bezorgdheid bij inwoners en 

ondernemers over  de bereikbaarheid van het centrum en  

de verkeerssituatie in de omliggende wijken. De raad heeft 

op 10 december besloten de verkeerscirculatie op een aantal 

punten opnieuw aan te passen. Concreet betekent dit dat 

nog voor eind 2019 de Noord-Zuid-verbinding weer open is 

gesteld, de Korte Steynlaan weer in twee richtingen toe-

gankelijk is gemaakt en de Jagerlaan weer is opengesteld 

voor auto’s. In 2020 gaan we de betreffende situaties 

definitief herinrichten. Daarnaast is reeds het gesprek gestart 

met de inwoners van de centrumwijken om in samenspraak 
Eikenprocessierups
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met hen te onderzoeken hoe de verkeerssituatie in die wijken 

verbeterd kan worden.

■ 	 Fietspaden, fietsstraten en snelfietsroute

In het Hoofdlijnenakkoord is de ambitie gesteld om de positie 

van fietsers te verbeteren en daarbij specifiek rekening te 

houden met sneller en veiliger fietsverkeer. In dat kader 

hebben we samen met de gemeente Utrechtse heuvelrug en 

de gemeente Woudenberg en de provincie het fietspad aan 

de Traayweg verbreed en daarmee comfortabeler en veiliger 

gemaakt. Bij de herinrichting is ook rekening gehouden met 

andere duurzaamheidsdoelen. Zo is bij het ontwerp zoveel 

mogelijk rekening gehouden met bestaande bomen en is 

een speciale natuurvriendelijke coating van glasparels op het 

fietspad aangebracht, zodat geen kunstmatige verlichting 

nodig is.

In 2019 zijn diverse fietsknelpunten aangepakt. Zo is ter 

hoogte van de Jordanlaan de ventweg van de Utrechtseweg 

heringericht als fietsstraat. Ook is de fietsoversteek verbeterd. 

Het fietspad over de spoorlaan in Huis ter Heide is verlegd 

naar de Hobbemalaan, om een veilige oversteek van de 

Amersfoortseweg te bereiken. Diverse fietspaden zijn 

geasfalteerd en het fietspad Schaerwijdelaan is verbreed.  

Bij renovaties zijn de fietsstroken, waar mogelijk, breder 

(1,70m) gemaakt, zoals bij Dolderseweg en Hobbemalaan.

In 2019 is tevens een start gemaakt met de gemeentelijke 

mobiliteitsvisie, waarin ook het fietsnetwerk zal worden 
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vastgelegd. Fietsstraten zijn met name goed inpasbaar in 

woonstraten met weinig autoverkeer en relatief veel (door-

gaande) fietsers. In de komende jaren onderzoeken we of 

fietsstraten gerealiseerd kunnen worden op de Oude 

Arnhemseweg, Kroostweg en de Paltzerweg/Baarnseweg in 

Den Dolder, deze laatste als onderdeel van de snelfietsroute 

Utrecht-Amersfoort. Een deel op de Paltzerweg hadden we in 

2019 al willen uitvoeren, maar omdat de besluitvorming over 

de afsluiting van de spoorwegovergang Den Dolder grote 

invloed heeft op ontwerp en planning van de snelfietsroute, 

is deze uitgesteld totdat er duidelijkheid is over ontwerp van 

de overweg en het centrum van Den Dolder.

Daarnaast heeft de gemeenteraad bij motie verzocht om een 

onderzoek naar de verkeersveiligheid van de fietsstraat op de 

Slotlaan.

■ 	 Verkeersveilige kruising Woudenbergseweg– 

 Austerlitszeweg

In samenwerking met de Provincie Utrecht is de voorbe-

reiding gestart voor een verkeersveiligere aansluiting van de 

Austerlitzseweg op de Woudenbergseweg. Door te kiezen 

voor een rotonde wordt ook het verkeer op de Wouden-

bergseweg veiliger. De provincie verstrekt een subsidie van 

1,5 milj voor dit project. 

■ 	 Laadpalen elektrisch rijden

Het toenemend aantal elektrische auto’s zorgt voor een 

toename in de vraag naar laadpalen. We hebben daarom dit 

jaar 24 elektrische laadpalen extra geplaatst om aan de vraag 

te kunnen voldoen en zichtbaar duurzaam transport te 

stimuleren. Het totaal aantal laadpalen in gemeente Zeist 

komt hiermee op 85 stuks. Dat er steeds meer behoefte is 

aan laadvoorzieningen, blijkt ook uit het gemiddeld geladen 

vermogen per laadpaal in Zeist, dat het laatste halfjaar is 

verdubbeld. Het particuliere initiatief ‘Samen slim rijden 

Zeist’ ondersteunen wij door laadplaatsen beschikbaar te 

stellen. Hiermee wordt naast elektrisch rijden ook het 

autodelen gestimuleerd.
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V

V

N

N

V

V

V

N

V

N

N

N

N

V

V

V

V

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(y)

(6)

(1)

(1)

(7)

(1)

(1)

Extra renovatie groen en beplanting Weteringlaan / Griftlaan

Exploitatie parkeren

Onderhoud groen en bomen

Aanpassing verkeersbesluit centrum

Pilot lange termijn bomenbeheerplan

Mobiliteitsvisie / fietsparkeren / verkeersveiligheid / parkeervisie

Kapitaallasten openbare ruimte (SFI/VIS)

Resterende wekzaamheden openbare ruimte Beukbergen

Winkelcentrum Kerckebosch aanleg groen

Onderhoud parkeerdekken

Kosten straatreiniging / bladruimen (50%)

Onderhoudskosten openbare ruimte (SFI/VIS)

OV corridor Utrecht Driebergen

TOP Zeisterbos

Onderhoud panden (parkeergarages en kinderboerderij)

Bescherming groen Blikkenburg

Groen en gezond / recreatieve wandelpaden

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

12.019

3.497

–8.522

12.514

3.415

–9.099

15.316

3.181

–12.135

41

389

348

L

B

S

N

V

V

15.357

3.570

–11.787

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2018 
realisatie

2019
begroting

2019
begroting 
na wijz. (A)

2019
verschil (A–B)

2019
realisatie (B)

Programma 

Fysieke leefomgeving

■ 	 WAT HEEFT HET GEKOST?

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 285.000

 265.000

 254.000

 221.000

 178.000

 165.000

 140.000

 99.000

 87.000

 85.000

 81.000

 77.000

 76.000

 54.000

 53.000

 41.000

 25.000

 

Aanleg straat
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Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

 494.000

 178.000

 140.000

 87.000

 85.000

 77.000

 53.000

 1.000

789.000

441.000

98.000

343.000

N

N

N

N

V

V

N

V

N

N

V

N

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(y)

Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen

Reserve bomenfonds

Reserve investeringen openbare ruimte

RIOZ deel Kerckebosch

Reserve weerstandsvermogen

Reserve onderhoud openbare ruimte

Reserve onderhoud kapitaalgoederen

Reserve dekking investeringen

Totaal reserveringen

Saldo programma na reserveringen

Verrekening egalisatievoorziening rioolheffing (progr.7)

Saldo na reserveringen en verrekeningen andere programma’s

N

N

N

V

(y)

(8)

Kosten baggeren (50%)

Kapitaallasten Klimbos

Totaal van diverse kleinere afwijkingen

Saldo programma

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting (vervolg):

€

€

€

€

 17.000

 1.000

 34.000

348.000
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■	 PROGRAMMA 3
ECONOMIE
■ 	 PRODUCTEN

1. Economische ontwikkeling

2. Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3. Economische promotie

■ 	 ALGEMEEN

Een goed lopende economie is belangrijk voor een goed 

leven in Zeist. Als het goed gaat met de ondernemers en 

bedrijven, is dit positief voor de werkgelegenheid. Ook heeft 

dat een gunstig effect op allerlei voorzieningen in Zeist, zoals 

culturele, sportieve en sociale voorzieningen. Deze voor-

zieningen dragen bij aan het welbevinden en welzijn van  

inwoners. In het economisch kompas uit 2018 hebben we met 

reden gekozen voor een  breed welvaartsbegrip als kern van 

ons economisch beleid. Economische groei gaat ook over 

ecologie, duurzaamheid, inclusiviteit en het goede leven in 

onze gemeente. Onze inzet op het gebied van economie 

heeft zijn betekenis in aspecten die raken aan dit brede 

welvaartsbegrip.

Zeist maakt deel uit van een economische topregio.  

De regio Utrecht behoort tot de meest competitieve regio’s 

van Europa, net als in 2013 en 2016, volgens een driejaarlijks 

onderzoek van de EU. In de regio werken we aan Gezond 

Stedelijk Leven. Dat doen we in een samenwerking van 

overheden, kennisinstellingen en bedrijven in sterke 

sectoren, zoals (gezondheids)zorg, duurzaamheid, ICT en 

zakelijke en financiële dienstverlening. Bij een landelijk 

onderzoek naar economische toplocaties in 2019 is Zeist in de 

top-15 geëindigd. 

Dat de economie landelijk en regionaal de wind mee heeft, is 

ook te zien in het aantal bedrijven en banen in Zeist en regio. 

Sinds enkele jaren groeien deze aantallen weer gestaag, naar 

inmiddels 6.600 bedrijven en ruim 36.000 arbeidsplaatsen.

Dit kan alleen met goed presterende bedrijven, van groot tot 

klein. Iets om trots op te zijn. Zo kregen drie Zeister bedrijven 

een FD Gazelle Award; een prijs voor de snelst groeiende 

bedrijven in Nederland.

Het is een uitdaging om de regionale en lokale groei een 

goede plek te geven, waar ook andere belangen om ruimte 

vragen. Zo zijn een goede woon- en recreatieomgeving van 

belang; voor inwoners en ook voor bedrijven.

Vanuit de gemeente hebben we een verbindende en 

faciliterende rol richting het bedrijfsleven. Ook in 2019 

hebben we weer bedrijven en ondernemers verbonden aan 

interessante initiatieven en netwerken, lokaal en in de regio. 

En natuurlijk zorgen we voor een goede dienstverlening aan 

ondernemers, zodat zij kunnen doen waar zij goed in zijn: 

ondernemen.

■ 	 Kaderstellende documenten
> Zie bijlage 4

■ 	 Beleidsindicatoren
> Zie bijlage 3
• Vestigingen
• Functiemenging

■ 	 Risico’s
> Zie Paragraaf 3.1
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

TOPICS PROGRAMMA 3

Netwerk Nieuw Ondernemen Zeist
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Bij economie draait het bij uitstek om samenwerking met 

anderen. De rol van de gemeente is beperkt en vooral gericht 

op faciliteren, verbinden en beïnvloeden. Hierdoor kunnen 

trajecten lang duren en voeren we vaak veel gesprekken. 

Juist door op deze manier de verbinding te zoeken, komen 

we tot het gewenste maatschappelijk effect; een goed 

functionerende economie. Ons netwerk groeit en is tevreden 

over onze acties.

Begin 2018 heeft de raad het Economisch Kompas 

vastgesteld. Dit vormde ook in 2019 de basis van de acties op 

economie.

■ 	 WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT 

 HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

■ 	 Wervend vestigingsklimaat

Met vastgoedeigenaren en ondernemers werkten we samen 

aan vernieuwing van ‘werklocaties’: bedrijventerreinen, 

kantoorlocaties en winkelgebieden. Soms ging het daarbij 

om de omgeving van een enkel bedrijfspand, over vragen  

als parkeren of groenonderhoud. Ook hebben we gesproken 

over grotere locaties of complete bedrijventerreinen, vaak 

met meerdere betrokken partijen: welke acties zijn nodig om 

het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor 

ondernemers? 

• Voorbeelden van grotere locaties die een nieuwe 

invulling moeten krijgen, zijn de TNO-locatie en andere 

grotere panden aan de Utrechtseweg. Ook  De Breul in  

de buurt van station Driebergen-Zeist is een voorbeeld. 

Samen met eigenaren en huidige en potentiële 

gebruikers hebben we gesproken over mogelijke 

ontwikkelingen van deze terreinen. Mogelijk kunnen ze 

een bestemming krijgen waar werk centraal staat, 

eventueel gecombineerd met wonen. Als gemeente 

vinden we het belangrijk een gemeente te blijven met 

voldoende werkgelegenheid. Hierbij betrekken we de 

ontwikkelingen in de regio, zoals de snelle groei van 

Utrecht Science Park en de druk op bedrijfshuisvesting 

die in Utrecht is ontstaan. Dit heeft er bijvoorbeeld toe 

geleid dat Genmab, een van de grootste bedrijven op 

Utrecht Science Park, zich binnenkort ook in Zeist gaat 

vestigen in het oude TNO-gebouw.

• Het betrekken van ondernemers bij hun bedrijfs-

omgeving vinden we belangrijk voor het vestigings-

klimaat, de leefbaarheid op een terrein en de (sociale) 

veiligheid. Zo verlenen we het Keurmerk Veilig Onder-

nemen bij een effectieve samenwerking tussen 

eigenaren, ondernemers, gemeente, politie en 

brandweer. Het behalen van het keurmerk is geen doel 

op zich, maar een goed middel voor het betrekken van 

ondernemers bij hun omgeving. In 2019 heeft een derde 

gebied in de gemeente dit keurmerk behaald: het centrum 

van Den Dolder. Bedrijventerrein Zeist-West heeft al 

langer dit keurmerk en op Fornhese hebben we de eerste 

stappen gezet naar hercertificering. 

Uitreiking KVO Centrum
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• Op verschillende vlakken wordt de versterking van het 

centrum zichtbaar. De herinrichting is in 2019 nagenoeg 

afgerond, waarmee de verblijfskwaliteit is verbeterd.  

Ook is de samenwerking tussen vastgoedeigenaren, 

winkeliers en gemeente verder versterkt, via de in 2018 

opgezette samenwerking in de stichting Hart van Zeist. 

De eerste stappen zijn gezet naar het compacter maken 

van het winkelgebied. Mede door het werk van de 

vestigingscoördinator worden in de aanloopstraten 

winkelpanden getransformeerd naar woningen.

• In het najaar van 2019 heeft de raad het Retailperspectief 

vastgesteld. Dit is opgesteld in nauw overleg met 

betrokken partijen. Een richtinggevend perspectief om 

de komende jaren met ondernemers en vastgoed-

eigenaren te werken aan een verdere verbetering van  

het centrumgebied. 

• Eind 2019 is de eerste winkel geopend in het vernieuwde 

winkelcentrum De Clomp. Ook hebben we de ver-

nieuwing van de buitenruimte bij winkelcentrum 

Kerckebosch afgerond en feestelijk geopend.

■ 	 Innovatief partnerschap

• Het accountmanagement gaven we in 2019 grote 

prioriteit. Dan gaat het niet alleen om het goed en snel 

beantwoorden van ondernemersvragen door de 

gemeentelijke organisatie. Het Ondernemersplein zocht 

ook regelmatig zelf contact met ondernemers. In 2019 

hebben we meer dan 100 ondernemers bezocht.  

We hebben signalen vroegtijdig opgepakt en onder-

nemers verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld op het 

gebied van vergunningen en uitbreidingsmogelijkheden, 

verduurzaming en personele vraagstukken.

• Het onderhouden en versterken van netwerken was een 

tweede speerpunt bij ‘innovatief partnerschap’. Enerzijds 

faciliteren we bestaande netwerken zoals ondernemers-

vereniging Zakelijk Zeist Onderneemt, het centrum-

management en diverse winkeliers- en ondernemers- 

verenigingen in de wijken. Anderzijds ondersteunen we 

een nieuw netwerk dat zich richt op de betekenis-

economie. Via deze bestaande en nieuwe netwerken 

weten we veel ondernemers te bereiken.

• In regionaal verband hebben we goede contacten met 

organisaties als Economic Board Utrecht, Utrecht Science 

Park, InvestUtrecht en Startup Utrecht. Deze relaties zijn 

belangrijk voor het vestigingsklimaat in Zeist. Zo hebben 

we verschillende Zeister bedrijven kunnen koppelen aan 

één van deze netwerken.

• Op de vastgoedbeurs Provada in juni hebben we ons als 

dé regio voor Gezond Stedelijk Leven gepresenteerd. 

Onze pitch over de innovatieve aanpak bij de ver-

nieuwing van de wijk Kerckebosch trok hier veel 

aandacht.

• Vaak in samenwerking met andere partijen organiseerden 

we diverse themabijeenkomsten. Denk aan een cyber-

crime-training voor ondernemers, een startersdag, een 

feestelijke bijeenkomst in het kader van de Dag van de 

Informatiemarkt Startersdag
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Ondernemer en een voorlichtingsbijeenkomst over 

verduurzaming van bedrijfsvastgoed. Kennisdeling en 

ontmoeting stonden centraal. Deze bijeenkomsten 

worden hoog gewaardeerd door ondernemers. Via deze 

bijeenkomsten hebben we meer dan 300 ondernemers 

weten te bereiken.

• Samen met ondernemersvereniging Zakelijk Zeist 

Onderneemt en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en 

Wijk bij Duurstede stimuleren we het lokaal inkopen. De 

eind 2018 gelanceerde website www.regionaalinkopen.nl 

hebben we actief onder de aandacht gebracht, zowel in 

de gemeentelijke organisatie als in het bedrijfsleven.

■ 	 Aantrekkelijk woon-, werk- en recreatieklimaat

• In 2019 hebben we gebouwd aan versterking van het 

netwerk Recreatie & Toerisme. De raad heeft het actie-

programma Recreatie & Toerisme vastgesteld. Via twee 

netwerkbijeenkomsten hebben we veel bedrijven, 

verenigingen en organisaties met elkaar in contact 

gebracht. Een belangrijke voorwaarde voor toekomstige 

samenwerking. Zie voor meer informatie Programma 5 

Sport, Cultuur en Recreatie.

• De campagne voor aanleg van een glasvezelnetwerk in 

Zeist is gestart. Bij voldoende animo wordt dit komende 

jaren aangelegd. Goede ICT-voorzieningen dragen bij aan 

een beter vestigingsklimaat en kunnen de toepassing van 

nieuwe technologieën versnellen.

• Het onderzoek naar verzelfstandiging van de warenmarkt 

is in een vergevorderd stadium, in nauwe samenwerking 

met de marktondernemers.

De extra inzet die we sinds twee jaar op economie doen, leidt 

tot resultaat. Ons netwerk groeit, zowel in Zeist als daar-

buiten. Hierdoor kunnen we onze diensten meer en beter 

aanbieden. Door vaker partijen te verbinden en ook meer 

ondernemers met vragen verder te helpen. Ondernemers 

zien dit en waarderen het. Deze tevredenheid is belangrijk 

voor een wervend vestigingsklimaat.

Aantal vestigingen 

Zeist

Aantal vestigingen 

Provincie Utrecht

Aantal arbeidsplaatsen 

Zeist

Aantal arbeidsplaatsen 

Provincie Utrecht

2014

5.808

120.085

35.258

694.058

2016

6.199

129.872

35.501

705.634

2018

6.640

140.688

36.299

739.178

Bron: Economic Board Utrecht, 2019

http://www.regionaalinkopen.nl
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■ 	 WAT HEEFT HET GEKOST?

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

1.036

471

–565

885

425

–460

1.314

425

–889

209

123

86

L

B

S

N

V

N

1.523

548

–975

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2018 
realisatie

2019
begroting

2019 
begroting 
na wijz. (A)

2019 
verschil (A–B)

2019
realisatie (B)

Programma 

Economie

 125.000

 63.000

 24.000

86.000

0

0

86.000

 125.000

 39.000

N

V

N

N

N

V

V

€ 

€

€

€

€ 

€

€

€

€

Motie "aantrekkelijk centrum" / Centrummanagement

Toeristenbelasting 2017 / 2018

Totaal van diverse kleinere afwijkingen

Saldo programma

Op dit programma zijn dit jaar geen mutaties met reserves

Totaal reserveringen

Saldo programma na reserveringen

Verrekening met coalitiemiddelen (progr.11)

Saldo na reserveringen en verrekeningen met andere programma's

Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

(c)

 

(c)
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■	 PROGRAMMA 4
ONDERWIJS
■ 	 PRODUCTEN

1. Onderwijshuisvesting 

2. Onderwijsbeleid en leerlingzaken

■ 	 ALGEMEEN

Alle kinderen en jongeren tellen mee en moeten kunnen 

meedoen in de samenleving. Onderwijs is hiervoor een 

belangrijke basis. In Zeist hebben we een breed aanbod aan 

openbaar en bijzonder onderwijs in zowel het basis- als 

voortgezet onderwijs. In 2019 is dit uitgebreid met Islamitisch 

basisonderwijs. 

Onderwijs geeft kinderen en jongeren de kans zich te 

ontwikkelen en te vormen. We hebben daarom ingezet  

op het vergroten van onderwijskansen voor iedereen.  

We hebben bereikt dat er binnen scholen meer en preven-

tieve samenwerking mogelijk is met het CJG voor kinderen 

met een (mogelijke) ondersteuningsvraag. Daarnaast hebben 

we gezorgd voor een doorgaande schoolloopbaan en 

instroom naar werk voor onze leerlingen. We hebben het 

leerlingenvervoer meer op maat georganiseerd en met de 

schoolbesturen een strategisch huisvestingsplan vastgesteld. 

Naast de reguliere activiteiten hebben we in 2019 de 

volgende resultaten bereikt. 

■ 	 WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT 

 HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

■ 	 Alle kansen bieden voor onderwijs op alle niveaus

• In 2019 hebben we gesproken met de aanbieders van 

peuteropvang over de uitbreiding naar 16 uur 

Voorschoolse Educatie (VE) per week. Dit wordt per  

1 augustus 2020 in Zeist geëffectueerd. 

 We hebben afspraken gemaakt over zaken als uren per 

dagdeel, inkomensafhankelijke ouderbijdrage en de 

additionele bijdrage voor de peuters die een voor- en 

vroegschoolse indicatie hebben. Deze afspraken nemen 

we op in de nieuwe subsidieregeling. In 2019 gingen er 

rond de 440 peuters naar de peuteropvang en de ver-

wachting is dat dit aantal stabiel zal blijven, omdat Zeist 

in plaats van maximaal 10 uur nu al maximaal 14 uur VE 

per week biedt; hierdoor is per 1 augustus slechts een 

uitbreiding van 2 uur nodig. 

• In de Voorschoolse Educatie (VE) is er ook in 2019 extra 

aandacht besteed aan peuters met een taal- en/of 

ontwikkelingsachterstand. Kinderen met een Voor-

schoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-indicatie 

hebben de mogelijkheid gekregen om 4 dagdelen naar 

de peuteropvang te gaan. In 2019 hebben zo’n 220 VVE-

geïndiceerde peuters hier gebruik van gemaakt. Hierdoor 

heeft hun (taal)ontwikkeling extra aandacht gekregen, 

waardoor de overgang naar de basisschool makkelijker is 

■ 	 Kaderstellende documenten
> Zie bijlage 4

■ 	 Verbonden partijen
• Wereldkidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en 

Heuvelland)
• Stichting Openbare Scholengemeenschap Schoonoord

■ 	 Beleidsindicatoren
> Zie bijlage 3
• Voortijdige schoolverlaters
• Absoluut verzuim
• Relatief verzuim

■ 	 Investeringen

■ 	 Risico’s
> Zie Paragraaf 3.1
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

TOPICS PROGRAMMA 4
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geworden. In het kader van de ouderbetrokkenheid en de 

opvoedondersteuning wordt daarnaast gebruik gemaakt 

van speciale VVE-programma’s. Daarmee kunnen ouders 

dagelijks met hun kind oefenen; hierbij krijgen zij bege-

leiding vanuit de welzijnsorganisatie MeanderOmnium.

• Samen met het onderwijs, peuteropvang en welzijns-

organisatie hebben wij in 2019 een aftrap gegeven voor 

een dynamische Lokale Educatieve Agenda Zeist. 

Gezamenlijke thema’s, zoals ‘kansen en gelijkheid’ zijn 

vastgelegd en we hebben afspraken gemaakt hoe we 

hierin gaan samenwerken. Dit krijgt in 2020 met diverse 

bijeenkomsten een vervolg.

• Kinderen die in Zeist komen wonen, kunnen in het 

basisonderwijs niet altijd naar de school van eerste keuze, 

doordat deze al een maximale bezetting hebben. In 2019 

hebben we hierover diverse keren met de schoolbesturen 

overleg gevoerd. Er is overeenstemming bereikt met de 

Damiaanschool Kerckebosch voor tijdelijke uitbreiding en 

een doorkijk voor permanente uitbreiding. Hierdoor 

wordt het mogelijk dat de kinderen in Kerckebosch 

dichter bij huis naar school kunnen.

■ 	 Jeugdhulp en ondersteuning vanuit het onderwijs 

 is aanwezig in de school en de peuteropvang

• In 2019 zijn we op negen scholen gestart met pilots.  

Deze pilots zijn bedoeld om in de scholen efficiënt en 

preventief samen te werken rondom kinderen met een  

– mogelijke – zorgvraag. Er namen vijf basisscholen  

(een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor 

speciaal onderwijs en drie reguliere basisscholen) en vier 

scholen voor voortgezet onderwijs (twee speciaal en 

twee regulier) deel. Op elke school is er nu een school-

CJG'er aanwezig. Per school leveren zij maatwerk. Denk 

aan: aanwezigheid bij startgesprekken, het draaien van 

spreekuren, aanwezigheid bij overleggen van het 

zorgadviesteam van de school, trainingen over 

middelengebruik of sociale vaardigheden die samen met 

de mentor worden gegeven en aansluiten bij gesprekken 

met ouders en leerlingen. Ook voor leerlingen die uit 

andere gemeenten komen, leggen zij indien nodig 

contact met het lokale team van de betreffende 

woongemeente. 

 Eén van de mooie uitkomsten van de pilot is de inzet van 

een coach op school. Deze wordt ingezet bij bijvoorbeeld 

dreigende thuiszitters. Dit is veel laagdrempeliger voor 

de leerlingen. Ook is er op een basisschool een nieuwe 

zorgstructuur ontwikkeld, samen met alle betrokkenen. 

Dit helpt om gestructureerder en eerder samen te werken 

met het gezin waar een zorgvraag speelt. Dit is 

vastgelegd in een document dat verspreid is onder de 

basisscholen. 

■ 	 Samen zorgen wij voor een doorgaande school-

 loopbaan en instroom naar werk voor onze leerlingen

• In 2019 waren er 11 thuiszitters in het basis- en voortgezet 

onderwijs. Deze leerlingen volgen inmiddels weer 
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onderwijs. Leerlingen die dreigden te komen thuiszitten, 

konden naar school blijven gaan. Voor 6 leerlingen is dit 

gebeurd via doorbraaksessies, met behulp van Gedrags-

werk, een onafhankelijke voorzitter met expertise op 

onderwijs, jeugdhulp en wetgeving. Het resultaat is 

wisselend. In diverse doorbraaksessies werden mooie 

maatwerkoplossing gevonden. Onderwijs heeft 

inmiddels, mede naar aanleiding van de doorbraaktafels, 

meer passende onderwijsvormen gerealiseerd.

• In het schooljaar 2018-2019 kregen we vanuit het primair, 

voortgezet, speciaal en praktijkonderwijs 814 meldingen 

van ongeoorloofd schoolverzuim. Vanuit het middelbaar 

beroepsonderwijs (MBO) waren dat er 869 (verdeeld over 

314 studenten). Deze aantallen zijn toegenomen, met 

name in het MBO. Belangrijkste oorzaak van het verzuim 

was problematiek in de persoonlijke situatie van de 

leerlingen (thuissituatie, leerproblemen of psychische 

problemen). Het is gelukt om te zorgen dat deze 

leerlingen het onderwijs niet hebben verlaten. Waar 

nodig hebben wij het CJG ingeschakeld om de oorzaak 

van de problematiek aan te pakken. 

• Op grond van de landelijke cijfers waren er aan het  

eind van het schooljaar 2017-2018 82 Zeister jongeren 

geregistreerd als voortijdig schoolverlater. Zij waren dat 

jaar uitgevallen in het voortgezet onderwijs en het MBO. 

Toen wij deze jongeren benaderden, bleek dat het 

grootste deel van deze jongeren inmiddels werkt, weer 

naar school gaat of is verhuisd. De jongeren, die niet meer 

ingeschreven stonden bij een onderwijsinstelling, 

hebben we begeleid naar school of werk.

• In het MBO had het verzuim ook te maken met verkeerde 

studiekeuzes. MBO-instellingen hebben op verzoek van 

gemeenten in de regio Utrecht, een op maat gemaakt 

overbruggingsprogramma.  Hierover gingen wij in 

overleg met de jongere en de school om 

overeenstemming te krijgen over het programma. Zo 

konden deze MBO-studenten toch onderwijs volgen in 

combinatie met een stage of betaalde baan die aansloot 

bij de vervolgstudie. 

 

■ 	 Leerlingenvervoer 

• Leerlingen kregen in bepaalde omstandigheden 

leerlingenvervoer. Dit gebeurde, afhankelijk van de 

situatie, in de vorm van door de gemeente geregeld 

taxivervoer of door het verstrekken van een financiële 

vergoeding. In 2019 hebben we leerlingenvervoer meer 

op maat en samen met het netwerk georganiseerd, door 

samen met ouders, CJG en de school op zoek te gaan 

naar alternatieven voor duur taxivervoer. Daarmee zijn de 

kosten voor het leerlingenvervoer verminderd. De cijfers 

hebben wij vergeleken met 2018 en zien er als volgt uit: 

2018

15

273

86

374

2019

3

240

97

340

Kalenderjaar

Individueel taxivervoer

Taxivervoer (groepsvervoer) 

Financiële vergoeding  

(openbaar vervoer, fiets of auto) 

Totaal
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■ 	 Voldoende huisvesting, met oog voor kwaliteit, 

 kwantiteit en bereikbaarheid

In 2019 is het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) 

vastgesteld. Samen met schoolbesturen hebben we een 

langere doorkijk gemaakt (16 jaar vooruit) op de huis-

vestingsbehoefte. Geactualiseerde jaarprognoses van 

leerlingaantallen zijn (jaarlijks) onderdeel van deze doorkijk. 

Hiermee kunnen we nog beter sturen op benodigde huis-

vesting, renovaties, vernieuwing en tijdelijke onderwijs-

huisvesting. Ook hebben we met het SHP samen met het 

onderwijs ingezet op verduurzamingsambities. 

De volgende plannen zijn in 2019 van start gegaan:

• Planvorming uitbreiding met een gymnastieklokaal aan 

de Noordweg.

• Renovatieplan voor het huidige schoolgebouw van de 

Tobiasschool en het zoeken naar een plek voor tijdelijke 

huisvesting van de leerlingen tijdens de verbouwing.

• Planvorming uitbreiding en vervangende nieuwbouw 

van een gedeelte van het Christelijk Lyceum Zeist.

• Planvorming voor de 3e locatie van de Zeister Vrije School 

in het Rafaëlgebouw aan de Van Renesselaan.

• Het schoolgebouw aan De Clomp 2006-2008 is in 

augustus 2019 in gebruik genomen door Al Amana.  

De aanpassing van het gebouw vindt verder gefaseerd 

plaats. 

■ 	 WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

7.674

2.191

–5.483

5.103

448

–4.655

6.456

1.705

–4.751

L

B

S

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2018 
realisatie

2019
begroting

2019 
begroting 
na wijz. (A)

2019 
verschil (A–B)

2019 
realisatie (B)

Programma 

Onderwijs

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

7.096

1.743

–5.353

N

V

N

640

38

602

 513.000

 250.000

 171.000

 146.000

 126.000

 110.000

 75.000

 58.000

 56.000

 51.000

 41.000

 61.000

 602.000

N

N

V

V

N

N

N

V

N

V

V

V

N

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(3)

(1)

(2)

Onderhoudskosten onderwijspanden

Voorbereidingskosten Damiaanschool

Achterstanden Onderwijs Beleid / Voor- en vroegschoolse educatie

Diverse kleine afwijkingen onderwijshuisvesting

Tijdelijke huisvesting Paripoleon

OZB lasten voorgaande jaren

Kosten taxi- en busvervoer gymlessen

Opbrengst huur en vergoeding vandalisme

Correctie onderhoud gymlokalen op juiste reserve

Bijdrage SPUK (BTW-vrijstelling sport / gymlokalen)

Pilot Vliegende Tutor

Totaal van diverse kleinere afwijkingen

Saldo programma
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Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

 819.000

 212.000

 56.000

663.000

61.000

V

N

V

V

V

€

€

€

€

€

(1)

(2)

Reserve onderwijshuisvesting

Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen

Reserve onderhoud kapitaalgoederen

Totaal reserveringen

Saldo programma na reserveringen
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■	 PROGRAMMA 5
SPORT, CULTUUR EN 
RECREATIE

■ 	 PRODUCTEN

1. Sportbeleid en activering 

2. Sportaccommodaties 

3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 

 cultuurparticipatie 

4. Cultureel erfgoed 

5. Media 

■ 	 ALGEMEEN

Zeist staat op het gebied van cultuur, recreatie, toerisme en 

sport steeds beter op de kaart. Inwoners en bezoeker nemen 

deel in het aanbod en bijzondere activiteiten. Ook de 

aandacht voor het aanbod in Zeist van buiten de gemeente 

groeit. Met een breed en laagdrempelig aanbod voor jong en 

oud dragen we bij aan het goede leven in Zeist. 

■ 	 WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT 

 HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

■ 	 Sport

De inzet van Sportief Zeist in combinatie met extra scherpte 

op ons accommodatiebeleid zette de deuren verder open 

voor het actief betrekken van onze inwoners bij sporten en 

bewegen. We maken onze ambities concreet met een brede 

range aan projecten en activiteiten. Zo stimuleren we sport- 

(en indirect ook cultuur-) participatie met Sjors Sportief & 

Sjors Creatief. Een aanbod van 424 activiteiten leidde tot een 

record aantal inschrijvingen van kinderen. 

Met projecten op het gebied van aangepast sporten, school-

sporttoernooien, Speelbos in Noord en samen met het 

Jeugdfonds Sport en Cultuur bevorderen we deelname door 

alle doelgroepen. Zo ervaren ouders het als zeer waardevol 

dat hun kinderen dankzij extra bijdragen hun zwemdiploma 

kunnen halen. Met crossovers zoals ‘Bewegen op Recept’ en 

‘Life Goals’ wordt ook aandacht besteed aan het verbeteren 

van bijvoorbeeld sociale vaardigheden. 

Hiernaast is het Masterplan buitensportaccomodaties volop 

in uitvoering. Het afgelopen jaar is het sportpark op 

Blikkenburg Oost deels gerenoveerd en is er ook een nieuw 

kunstgrasveld aangelegd naar volle tevredenheid van de 

gebruikers. Ook in Austerlitz heeft men in 2019 een nieuw 

(voetbal)veld in gebruik genomen met een innovatieve 

ondergrond (O2). Op beide complexen is daarnaast nieuwe 

(duurzame) veldverlichting gerealiseerd. Het onderzoek naar 

uitbreiding van de Noordweg is afgerond en gebleken is dat 

uitbreiding op die plek niet mogelijk is. De kaders om te 

komen tot een bijstelling van het plan op dit onderdeel zijn 

vastgesteld.  Zwembad Dijnselburg heeft een goed jaar 

gedraaid met weer meer bezoekers dan het jaar er voor.  

■ 	 Kaderstellende documenten
> Zie bijlage 4

■ 	 Verbonden partijen
• SRO Dijnselburg
• Stichting Regio-cultuurcentrum Idea
• Stichting KunstenHuis De Bilt – Zeist

■ 	 Beleidsindicatoren
> Zie bijlage 3
• Niet-sporters

■ 	 Risico’s
> Zie Paragraaf 3.1
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

TOPICS PROGRAMMA 5

Schoolvoetbaltoernooi
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De klanttevredenheid is gemeten en ziet er goed uit. Ook zijn 

weer nieuwe activiteiten ontwikkeld. Ook het Klimbos heeft 

inmiddels een eerste exploitatiejaar achter de rug. Er is veel 

vraag, zeker vanuit de jongeren uit Zeist en daar was het om 

te doen voor Tije, winnaar van de Z-battle!

■ 	 Cultuur

In de Cultuurvisie ‘Zeist kans – en cultuurrijk’ hebben we (10) 

speerpunten vastgesteld, samen met de raad, inwoners, 

ondernemers en de cultuursector. Van de sector hebben we 

meer ondernemerschap en eigen bijdragen gevraagd. De 

speerpunten versterking van het (nieuwe) aanbod, 

samenwerking, educatie en diversiteit bleven onverminderd 

actueel. 

Concreet is het culturele aanbod verder uitgebreid met 

eenmalige en bijzondere evenementen. Voorbeelden zijn: 

UNICA (Internationaal Filmfestival), Nationale Portretprijs en 

Concertreeksen (Slottuin en Broederkerk) en bijdragen aan 

grootschalige projecten als Centrum Zeist Vernieuwt 

(Beeldende Kunst). De Erfgoedpartners hebben succesvol 

samengewerkt in het vernieuwde Historisch Weekend in 

combinatie met de Open Monumentendag. 

Zeist kwam in 2019 prominent in beeld met onder meer de 

opening van ’Voor de Wind’ (Emmaplein), de Internationale 

Zeister Muziekdagen en de 4e editie van het Internationaal 

Liedfestival. Nieuwkomer Ars Musica heeft inmiddels een 

vaste plek in het bijzondere en klassieke muzikale aanbod 

voor jong en oud in Zeist verworven. 

Het aanbod van podia is zowel in kwaliteit, diversiteit als 

publieksbereik sterk verbeterd. Denk aan het Gemeentelijk 

Theater (Figi), Torenlaantheater, Beauforthuis en Cultureel 

Podium Den Dolder. Vanuit speerpunt ‘Ondernemerschap’ is 

ook extra geïnvesteerd in renovaties van het Torenlaan-

theater en Beauforthuis. Publieksbereik en spreiding van het 

aanbod over de gemeente zijn verder vergroot. Voorbeelden 

zijn nieuwe initiatieven als Expeditie Zeist en Open Bak 

(Beauforthuis). 

Zeist neemt deel aan het regionaal cultureel profiel, 

gestimuleerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW). Het doel is regionale netwerken en 

samenwerkingen met Utrecht, Amersfoort en Provincie. Met 

deze deelname is de eigen expertise en daarmee de inzet 

van de sector extra versterkt. 

Het culturele aanbod en de exposities in Slot Zeist vragen 

aanhoudend de aandacht. In 2019 hebben we daarom 

besloten de Culturele Vleugel te renoveren. 

Met de aanstelling van een Cultuurmakelaar komen de 

samenwerking en uitwerking van nieuwe initiatieven goed op 

gang. Zo heeft de sector het platform www.cultuurinzeist.nl 

opgezet. Het complete culturele aanbod is nu online 

beschikbaar. Het KunstenHuis neemt een maatschappelijke 

rol in met educatie en talentontwikkeling. Zij zijn recent 

samengegaan met EDC-Dans en Poppodium De Peppel.  

Met de Bibliotheek van Zeist (IDEA) werken we aan 

innovaties. Denk aan het stijgende aantal Bibliotheken op 

school, de media-inzet en het cursus- en informatieaanbod. 

Kunstwerk 'Eden' aan de 1e Hogeweg

Volle tribunes in het Slottuintheater

http://www.cultuurinzeist.nl
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De ambities met het monumenten- en erfgoedbeleid (RO) 

zijn in 2019 verder uitgedacht en concreet gemaakt. Zeist zet 

in op het herwinnen van haar ‘koppositie’ als erfgoed- en 

monumentengemeente met haar cultureel erfgoed en 

buitenplaatsen. 

■ 	 Recreatie

Zeist wil een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, te 

werken en vrije tijd door te brengen.

Recreatie en toerisme spelen daarbij een belangrijke rol:  

voor bezoekers en inwoners als prettige besteding van vrije 

tijd, voor ondernemers via omzet en voor werknemers in de 

vorm van werkgelegenheid. Veel kansen bleven nog 

onbenut. Daarom hebben we de ‘Taskforce Recreatie’ in het 

leven geroepen. De leden van deze taskforce bestond uit 

belanghebbenden uit verschillende sectoren zoals sport, 

ondernemers, cultuur, bedrijfsleven en de groene groepen. 

Zij hebben in vier bijeenkomsten met ondernemers, 

inwoners en diverse maatschappelijke instellingen het 

‘Actieprogramma Recreatie en Toerisme’ opgesteld. 

Uit dit proces is een mooi netwerk ontstaan van betrokken 

belanghebbenden. In de vorm van netwerkbijeenkomsten 

worden zij verder gevoed en geïnspireerd. In 2019 heeft de 

raad het actieprogramma vastgesteld en hiermee hebben we 

een aantal mooie aanbevelingen benoemd waarmee we in 

2020 verder kunnen met een plan voor ‘een merk van Zeist’. 

Verdere promotie en een breed gedragen aanpak waarmee 

we Zeist verder op de kaart willen zetten. 

Op 17 december is het derde TOP (Toeristisch Overstap Punt) 

van Zeist geopend. Een samenwerking tussen ‘t Jagershuys, 

Utrechts Landschap en gemeente Zeist. TOP ’t Jagershuys 

kreeg in 2019 een nieuwe inrichting. In de eerste helft van 

2019 is het terrein van ’t Jagershuys opgeknapt en het 

voormalige midgetgolfterrein is ingericht met nieuwe 

parkeervakken. De verkeersveiligheid is verbeterd door het 

opheffen van de inrit aan de Woudenbergseweg en de 

aanleg van een extra inrit met schijndrempels aan de 

Jagersingel. 

In de tweede helft van 2019 investeerden we in de 

natuurkwaliteit, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden in 

het omliggende Zeisterbos. Het groene laantje aan de 

boskant van ’t Jagershuys kijkt weer uit tot aan het groene 

bergje aan de Professor Lorentzlaan. Dit bergje werd 

opgeknapt en beter herkenbaar gemaakt. De bosvijver werd 

opgeschoond, kreeg een nieuwe beschoeiing en een nieuwe 

brug. En door de aanleg van rolstoel- en familiepaden is dit 

deel van het Zeisterbos nu goed toegankelijk voor bezoekers 

vanuit het ziekenhuis en gezinnen die na een pannenkoek bij 

’t Jagershuys nog even de benen willen strekken.

Speelbos VissenVissen in het Speelbos
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EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

9.721

1.540

–8.181

987

686

1.673

L

B

S

V

V

V

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2018
realisatie

2019 
begroting

2019
begroting 
na wijz. (A)

2019 
verschil (A–B)

2019
realisatie (B)

Programma 

Sport, cultuur en recreatie

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

 533.000

 459.000

 418.000

 215.000

 162.000

 160.000

 150.000

 120.000

 95.000

 71.000

 20.000

 0

 1.673.000

V

V

V

N

V

V

N

V

V

V

V

V

V

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(2)

(1)

(1)

(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Onderhoudskosten accommodaties sport en cultuur

Bijdrage SPUK (BTW-vrijstelling sport / investeringen)

Kapitaallasten sport (SFI/VIS)

Diverse afwijkingen exploitatie sportaccommodaties

Bijdrage SPUK (BTW-vrijstelling sport / onderhoud)

Onderhoudskosten sport (SFI/VIS)

Voorfinanciering Beauforthuis

Kosten kunst in de openbare ruimte

Exploitatiebijdrage zwembad

Cultuurhistorische en archeoligische waardenkaart

Bijdrage SPUK (BTW-vrijstelling sport / zwembad)

Totaal van diverse kleinere afwijkingen

Saldo programma

10.412

1.669

–8.743

11.111

1.670

–9.441

10.124

2.356

–7.768

■ 	 WAT HEEFT HET GEKOST?
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Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:

 877.000

 533.000

 322.000

 150.000

 120.000

 95.000

 71.000

 1.868.000

195.000

N

N

N

V

N

N

N

N

N

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Reserve investeringen sport

Reserve onderhoud kapitaalgoederen

Reserve onderhoud sport

Algemene dekkingsreserve (wordt terug ontvangen)

Reserve egalisatiesystematiek / kunst openbare ruimte

Reserve maatschappelijk rendement zwembad

Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen

Totaal reserveringen

Saldo programma na reserveringen
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■	 PROGRAMMA 6
SOCIAAL DOMEIN
■ 	 PRODUCTEN

1. Samenkracht en burgerparticipatie 

2. Wijkteams 

3. Inkomensregelingen 

4. Begeleide participatie 

5. Arbeidsparticipatie 

6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

7. Maatwerkdienstverlening 18+ 

8. Maatwerkdienstverlening 18– 

9. Geëscaleerde zorg 18+ 

10. Geëscaleerde zorg 18–

■ 	 ALGEMEEN

De meeste mensen zijn prima in staat om zelf invulling te 

geven aan hun leven. Dat doen zij samen met hun omgeving. 

Als het nodig is, dan helpen wij. Die behoefte verschilt per 

mens. Wij onderkennen en respecteren die verschillen en 

doen vervolgens wat nodig is.

Het sociaal domein omvat alle inspanningen die we als 

gemeente verrichten rond werk, participatie en zelfred-

zaamheid, hulp en zorg, op basis van de Wmo 2015, de 

Participatiewet en de Jeugdwet. We ondersteunen een brede 

groep inwoners in de gemeente Zeist met een (hulp)vraag. 

In ons werk staat eigen regie en maatwerk centraal. Wij 

helpen mensen graag hun vraag te verhelderen. Met elke 

klant maken wij een plan van aanpak. Dat nadrukkelijk het 

plan van de klant zelf is. Het Sociaal Team en het Centrum 

voor Jeugd en Gezin (CJG) stimuleren dat mensen zelf het 

initiatief kunnen nemen en dat de partners die die hulp en 

zorg leveren goed (samen)werken met inwoners. Als 

bestaande afspraken knellen, dan steunen we als gemeente 

de professionals om deze samen met de inwoner te 

doorbreken, om vrij baan te hebben voor het ontwikkelen 

van de beste maatwerkoplossing.

■ 	 WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT  

 HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

■ 	 Merkbaar nog beter in zorg voor elkaar

• Sinds 1 oktober werkt het CJG net als het Sociaal Team 

wijkgericht en zijn zij fysiek samengevoegd. In iedere wijk 

zijn wijkspreekuren, waar mensen laagdrempelig met 

hun vraag terecht kunnen. We zijn tijdig, nabij aanwezig 

en bieden indien nodig maatwerk, afgestemd en gericht 

op wat inwoners nodig hebben.

• We hebben de Wegwijscafés (650 bezoekers) een extra 

impuls gegeven. Inwoners kunnen nu op zes locaties 

terecht bij de vrijwilligers met praktische vragen (o.a. over 

administratie, formulieren).  

• Het Sociaal Team en het CJG krijgen steeds meer hulp-

vragen; in 2019 ongeveer 5.000 vragen, waarvan er bij 

■ 	 Kaderstellende documenten
> Zie bijlage 4

■ 	 Verbonden partijen
• Biga
• RDWI
• Stichting MeanderOmnium

■ 	 Beleidsindicatoren
> Zie bijlage 3
• Jongeren met delict voor de rechter
• Banen
• Netto arbeidsparticipatie
• Bijstandsuitkeringen
• Re-integratievoorzieningen
• Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
• Kinderen in uitkeringsgezin
• Werkloze jongeren
• Jongeren met jeugdhulp
• Jongeren met jeugdreclassering
• Jongeren met jeugdbescherming

■ 	 Risico’s
> Zie Paragraaf 3.1
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

TOPICS PROGRAMMA 6
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belanden. Partijen hebben o.a. gewerkt aan het ver-

beteren van de spoedzorgketen, coördinatie op vormen 

van kortdurend verblijf en digitale communicatie (app) 

tussen huisartsen en het Sociaal Team. 

• We hebben met diverse partners voorlichtingsbijeen-

komsten gehouden waarbij verbinden en informatie 

overdracht centraal stonden. 

• We zijn gestart met een pilot Logeerzorg om mantel-

zorgers te ontlasten. Resultaten van de pilot worden 

bekend in de loop van 2020. 

■ 	 Kinderen groeien gezond en veilig op

• Het CJG heeft diverse trainingen voor ouders en kwets-

bare jeugd georganiseerd.  Deze  trainingen waren 

succesvol. Ook is extra begeleiding tijdens de 

zwangerschap voor diverse jonge ouders georganiseerd.

• Onderdelen van de regionale Transformatieagenda 

Jeugdhulp zijn coördinatie van zorg  (1 gezin , 1 plan,  

1 regisseur) en het opbouwen van regionaal aanbod 

jeugdhulp om de afbouw van residentiële voorzieningen 

mogelijk te maken. Onderdeel daarvan zijn trainingen 

van de hulpverleners.

• In de pilot ‘Rintveld’ worden ten minste zes jeugdigen uit 

Zeist met eetproblematiek effectiever geholpen. 

• Er is een nieuwe bovenregionale visie op huiselijk geweld 

en kindermishandeling vastgesteld en op vier basis-

scholen is een informatiebijeenkomst gehouden voor 

leerkrachten over het signaleren van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

3.455 meer nodig was dan één gesprek. Uit een Wmo-

cliëntervaringsonderzoek blijkt de overgrote meerder-

heid van deze cliënten tevreden.

• Sinds januari 2019 geldt voor iedere gebruiker van een 

Wmo-voorziening dezelfde eigen bijdrage van € 17,50 per 

vier weken; het abonnementstarief. Inwoners maken nu 

eerder de afweging om Wmo-voorzieningen via de 

gemeente aan te vragen, omdat dit financieel aan-

trekkelijker is. 

• Indien nodig gebruiken we ‘Doorbraak’ Dat is een 

maatwerkaanpak om bij knellende casuïstiek tot een 

passende oplossing te komen. Dit is voor enkele tientallen 

casussen gebeurd.

• In 2019 voerden we onderzoek uit naar het effect van 

Doorbraak op de situatie van zeventien cliënten.  

Dit leidde tot de volgende conclusies: 

– na drie maanden tot een jaar is in bijna alle gevallen 

een positief effect merkbaar,

– de investering leverde in bijna alle gevallen een 

besparing op, 

– de cliënten zijn positief over de bijdrage van 

doorbraak aan hun kwaliteit van leven,

– de consulenten zijn positief en hebben 

verbeterpunten voor de samenwerking.

Ouderen langer thuis laten wonen

• In de regio Zuidoost Utrecht werken gemeenten, 

huisartsen, het Diakonessenhuis en zorgaanbieders 

samen, zodat ouderen minder snel op de acute zorg 

Deelnemers aan pilot Logeerzorg op de foto met minister Hugo 
de Jonge en kamerleden Vera Bergkamp en Sophie Hermans
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■ 	 Meer inwoners die economisch zelfstandig 

 kunnen leven

• De werkgelegenheid nam in 2019 verder toe. Dat zagen 

we terug in een afname van het aantal bijstandsuitke-

ringen in Zeist tot 1.200. Dat is beter dan het doel dat we 

ons voor 2019 gesteld hadden, namelijk 1.250 uitkeringen. 

Ten opzichte van 2018 (1.341 uitkeringen) is de daling 

10,5%. 

• Het verbeterplan ‘De RSD maakt stappen’ heeft de 

organisatie stevig neergezet: hiermee zijn de organisatie 

goed neergezet, de financiën op orde gebracht en is de 

situatie gecreëerd dat de RSD positief heeft kunnen 

presteren. Dit is onder meer zichtbaar geworden in de 

afname van het aantal uitkeringen. Ook in 2019 heeft de 

Biga-groep trajecten uitgevoerd voor mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt. Van de deelnemers is 

29% uitgestroomd naar werk. 

• In het project ‘Werkroute’ zijn 530 mensen met een 

arbeidsbeperking in de regio in beeld gebracht. Hiervan 

zijn 274 mensen aan betaald werk geholpen.

• WijkLeerbedrijf Zeist, een samenwerking tussen de 

gemeente Zeist, de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn 

Heuvelrug, MBO Utrecht en Calibris Advies, biedt mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt een springplank 

naar betaald en zinvol werk. In het WijkLeerbedrijf 

volgden in 2019 15 deelnemers een jaar lang een MBO-

niveau 1 opleiding Dienstverlening en zorg. Tijdens hun 

stage boden zij hulp aan kwetsbare inwoners binnen de 

gemeente Zeist, met allerlei klusjes in en om het huis.  

Dit geeft mensen de mogelijkheid langer zelfstandig 

thuis te blijven wonen en dringt de eenzaamheid in de 

wijk terug. Van de 15 gediplomeerden hebben 11 

personen een betaalde baan binnen de zorg gevonden.  

4 personen stromen door naar de MBO niveau 2 

opleiding. 

• De Strategische Kaders Participatiewet zijn vastgesteld. 

Deze kaders zijn voor de RSD richtinggevend voor de 

komende jaren, met lokaal meer aandacht voor 

uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

• De RSD werkt aan een systeem voor vroegsignalering van 

schulden. Dit systeem wordt in 2020 geïmplementeerd. 

Met de woningcorporaties werken we toe naar een 

situatie waarin huisuitzettingen als gevolg van schulden 

niet meer voorkomen.

Bestaanszekerheid 

• Via het Jeugdfonds Sport zijn 516 kinderen gaan sporten 

die anders niet aan een sport hadden kunnen deelnemen. 

Daarnaast hebben 154 kinderen zwemles gevolgd voor 

het A-diploma en 105 kinderen hebben deelgenomen aan 

culturele activiteiten. 

• De Stichting Leerkansen heeft kinderen uit gezinnen met 

minimale financiële middelen kunnen ondersteunen bij 

deelname aan het onderwijs en binnen- en buiten-

schoolse activiteiten (o.a. aanschaf van laptops). 
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■ 	 Vitale gemeenschappen 

In 2019 zijn diverse activiteiten georganiseerd om 

mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen en 

ervaringsdeskundigen met elkaar in contact te brengen. 

Beoogd doel is dat inwoners elkaar helpen en, op termijn, 

minder professionele ondersteuning nodig hebben.

• We hebben samen met de inwoners en partners gewerkt 

aan de (sociale)veiligheid en leefbaarheid. Zo hebben we 

in Nijenheim een moestuin voor en door bewoners 

gefaciliteerd en een speeltoestel en een extra 

picknicktafel geplaatst. In de planning staat o.a. nog de 

aanleg van een wandelpad langs De Grift, dat aanzet tot 

bewegen en ontmoeten en de het veiligheidsgevoel 

bevordert. 

• Onder de noemer ‘Vollenhove vooruit’ gaan we de 

komende jaren werken aan gezondheid, meedoen en 

verbetering van de leefomgeving. Dat doen we samen 

met bewoners, professionals en raadsleden. De 

vrijwilligerscentrale van MeanderOmnium heeft een 

Netwerk Informele Zorg opgezet. In oktober tijdens de 

Week tegen Eenzaamheid is de lokale aanpak van het 

programma Eén tegen eenzaamheid van start gegaan. 

■ 	 Inwoners voelen zich overal veilig thuis en op straat 

• In 2019 organiseerden we drie goed bezochte film- en 

gesprekbijeenkomsten. De documentaire ‘stemming-

makerij in de bovenkamer’ laat het levensverhaal zien van 

een Zeistenaar met schizofrenie. Op het gemeentehuis, in 

Oost en Noord gingen de professionals en inwoners in 

gesprek over welke betekenis de film heeft voor het eigen 

leven. 

• De wijkteams van de wijken Noord en Oost volgden een 

cursus over psychische aandoeningen en leerden ze hoe 

je het gesprek kunt aangaan met iemand die (begin-

nende) psychische problemen heeft. Ook leerden ze hoe 

te handelen wanneer iemand in een crisis verkeert. Naar 

aanleiding van de film- en gesprekavond in Oost meldden 

verscheidene wijkbewoners zich aan om de cursus te 

volgen.

• Politie, Sociaal Team, Centrum voor Jeugd en Gezin en de 

gemeente kwamen iedere zes weken bij elkaar om de 

juiste zorg te organiseren voor de verwarde personen van 

wie de meeste overlast werd ervaren. 

• In 2019 hebben we met het project ‘GGZ in de wijk’ de 

samenwerking tussen GGZ-zorg en partners uit het 

sociaal domein vormgegeven. Altrecht, Kwintes, Steun-

punt GGZ, Abrona en Jellinek ondertekenden een 

samenwerkingsovereenkomst en een privacyreglement. 

Iedere twee weken is er in alle wijken van Zeist casus-

overleg waarin knellende casuïstiek door deskundige 

medewerkers van deze organisaties wordt besproken. 

RSD, politie en woningbouwcorporaties sluiten waar 

nodig op deze overleggen aan. Met het gezamenlijk 

motto ‘los op of schaal op’ voorkomen we dat voor 

psychisch kwetsbare personen de juiste zorg uitblijft. 

Ondertekening van het Manifest Zeist tegen Eenzaamheid:
Wethouder Marcel Fluitman en Wimke Schuurmans, 
programmaleider Een tegen Eenzaamheid (VWS)
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• We hebben de implementatie van de Wet verplichte GGZ 

– die per 1 januari 2020 is ingegaan - voorbereid. In 

november stelden we het lokale plan van aanpak vast 

waarmee we invulling geven aan de verplichtingen die uit 

deze wet voortvloeien. Het doel is te zorgen dat de 

psychisch meest kwetsbaren de juiste zorg op het juiste 

moment ontvangen.

■ 	 Gelijke kansen voor inwoners om mee te doen 

 aan de samenleving.

• In 2019 zijn er 49 statushouders gehuisvest in de gemeente. 

Er zijn ruim 100 statushouders gesproken. Zij zijn waar 

nodig op weg geholpen naar (hulp)organisaties. 

• Taal is van essentieel belang om goed mee te kunnen 

doen in de maatschappij. Op het gebied van volwassenen-

educatie is er in Zeist een breed palet beschikbaar aan 

vrijwilligersactiviteiten (informeel aanbod) en daarnaast 

via professionals (formeel aanbod). In 2019 boden ver-

schillende vrijwilligersorganisaties taalondersteuning, 

onder andere ’t Gilde (SamenSpraak) en Vrouwen-

Taalgroep Zeist. Ook zijn er 20 leen-iPads beschikbaar 

gesteld voor seniorenorganisaties om senioren digitaal-

vaardig te maken. Bij het Taalhuis zijn ruim 55 vrijwilligers 

actief. Alle 53 nieuwkomers die extra taalondersteuning 

hebben gevraagd, zijn gekoppeld aan een Taalmaatje.

• Via het Taalhuis versterken we de kwaliteit en kwantiteit 

van het lokale aanbod op het gebied van taalhulp. In mei 

2019 hebben we de Kwartiermaker Educatie aangesteld, 

met als opdracht het huidige educatieaanbod in Zeist te 

onderzoeken en aanbod te ontwerpen dat ontbreekt. 

Onze ambitie is ‘Taal voor iedereen’. We bieden begin 

2020 een voorstel aan de raad aan voor een extra impuls 

hierop. 

• De Nieuwe Wet Inburgering heeft de verantwoordelijk-

heid voor inburgering bij de gemeenten gelegd. Hierbij 

trekken we samen op in U10-verband. 

• De raad heeft ingestemd met de Inclusie-Agenda ‘Meedoen 

in Zeist 2019-2020’. De website www.meedoeninzeist.nl

 biedt een goed overzicht van alle (lopende) activiteiten.

Beeldverslag van een inwonerbijeenkomst over de inclusieve samenleving op 20 maart 2019. Grafisch ontwerper; Rolf Resink van Beeldverslagen.nl

http://www.meedoeninzeist.nl
http://Beeldverslagen.nl
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■ 	 GESLOTEN SYSTEEM 

Vanaf 2015 kennen we het gesloten systeem “Decentrali-

saties”, later “Sociaal domein”. Het vormen van een gesloten 

systeem is gebaseerd op een eerder genomen besluit  

(29 oktober 2013) over SFI Open en gesloten systemen. 

Aanvankelijk bestond het gesloten systeem alleen uit de 

gedecentraliseerde taken; Wmo begeleiding, jeugdhulp en 

participatie. Vanaf 2016 werden daar de overige onderdelen 

van de Wmo en het CJG budget aan toegevoegd. Vervolgens 

zijn, voor de jaren 2018 en 2019, ook de budgetten voor 

bestaanszekerheid toegevoegd. De budgetten uit het 

gesloten systeem zijn onderdeel van alle collegeproducten 

van het programma Sociaal Domein.

De belangrijkste kenmerken van het gesloten systeem zijn 

dat de financiële mee- en tegenvallers tussen de verschil-

lende taken worden verevend. Mocht aan het einde van het 

jaar blijken dat er per saldo een tekort of een overschot is, 

dan wordt het saldo verrekend met de bestemmingsreserve. 

Het beschikbaar houden van de middelen in een bestem-

mingsreserve heeft als doel de risico’s van de nieuwe taken 

en schommelingen in de kosten op te kunnen vangen.

In 2019 wordt er in totaal € 6,8 mln. onttrokken en € 0,4 mln. 

toegevoegd aan de reserve Sociaal domein.

De mee- en tegenvallers zijn onderling verevend en per saldo verrekend met de bestemmingsreserve Sociaal domein.  

De onderdelen worden toegelicht in boek 2.

GESLOTEN SYSTEEM SOCIAAL DOMEIN 2019

 –94 

 487 

 –   

 –2.121 

 –1.728 

 –256 

 141 

 –18 

 61 

 –   

 –484 

 –556 

 –175 

 –175 

 0 

 37 

 37 

 1.297 

 133 

 0 

 1.429 

 –994 

 150 

 2.913 

 –   

 17.108 

 20.170 

 6.630 

 2.559 

 1.847 

 934 

 –   

 2.888 

 14.857 

 869 

 869 

 4.905 

 2.880 

 7.784 

 19.566 

 3.358 

 950 

 23.874 

 67.554 

 –   

 95 

 –649 

 4.550 

 3.995 

 1.606 

 160 

 730 

 –   

 –366 

 –35 

 2.096 

 –400 

 –400 

 318 

 503 

 821 

 610 

 125 

 81 

 816 

 7.329 

Begrotings 
wijzigingen Begroting Vrije ruimte

Jeugdhulp

Regionale samenwerking

Wijkteams (CJG) en overhead

Onvoorzien

Zorgbudgetten

Subtotaal

Wmo

Begeleiding

Huishoudelijke hulp

Vervoer, woningaanpassing en middelen

Mantelzorg en vrijwilligers

Onvoorzien

Wijkteams, overhead etc.

Subtotaal

Innovatie

Subtotaal

Participatie

Wsw

Re-integratie

Subtotaal

Bestaanszekerheid

Inkomensuitkeringen

Bestaanszekerheid

Schuldhulpverlening

Subtotaal

Totaal

 150 

 2.818 

 649 

 12.558 

 16.175 

 

5.024 

 2.399 

 1.117 

 934 

 366 

 2.923 

 12.761 

 1.269 

 1.269 

 4.587 

 2.377 

 6.963 

 

18.955 

 3.233 

 869 

 23.057 

 60.226 

Begroting 
primitief

 244 

 2.426 

 –   

 19.228 

 21.899 

 6.886 

 2.418 

 1.865 

 872 

 –   

 3.372 

 15.414 

 1.043 

 1.043 

 4.905 

 2.843 

 7.748 

 18.269 

 3.225 

 950 

 22.444 

 68.548 

Geboekt



INHOUDSOPGAVE RESULTAAT PROGRAMMA’S PARAGRAFEN OVERZICHT 
BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN 

WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-
BESLUIT

Jaarrekening 2019  |  Gemeente Zeist  |  Programma’s 42

Jaarrekening 2019
INLEIDING

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:
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(1)
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(1)
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€

€

€

€

€

€

€
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€
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Zorgbudgetten jeugdhulp

"Buffer" eigen risico op inkomensuitkeringen

Transformatiefonds Jeugd regio Zuid Oost Utrecht

Besparing op de inkomensuitkeringen, ImpulZ voor Zeist

Wmo begeleiding

Innovatie Wmo en Jeugd

Apparaatskosten RDWI, verbeterplan

Begeleiding vluchtelingen

Wmo huishoudelijke hulp

Bestaanszekerheid

WEB gelden regio Zuid Oost Utrecht

Regionale samenwerking

Preventie jeugdhulp in het onderwijs

Begeleiding vluchtelingen

Logeerzorg en de inclusieve samenleving

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

Mantelzorg en vrijwilligers

Speeltuinvereniging

■ 	 WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)
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Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting (vervolg):

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:
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Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen

Reserve sociaal domein

Reserve egalisatiesystematiek / wijkgericht werken

Reserve onderhoud kapitaalgoederen

Saldo programma na reserveringen

Verrekening egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (progr.7)

Saldo na reserveringen en verrekeningen met andere programma's
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■ PROGRAMMA 7
VOLKSGEZONDHEID 
EN MILIEU

■ 	 PRODUCTEN

1. Volksgezondheid

2. Riolering

3. Afval

4. Milieubeheer

5. Begraafplaatsen en crematoria

■ 	 ALGEMEEN

Het programma ‘Volksgezondheid en Milieu’ draagt eraan bij 

dat onze inwoners zich gezond voelen en meedoen in de 

samenleving naar eigen kunnen. Om dat te bereiken 

vergroten we de kansen om gezond te kunnen leven. 

Investeren in gezondheid draagt bij aan kwaliteit van het 

leven nu en kan zorg in de toekomst voorkomen. Allerlei 

factoren zijn daarbij van invloed. Denk hierbij aan de toegang 

tot hulp, de mate van sociale steun en de leefomgeving.  

Met activiteiten vanuit meerdere domeinen stimuleren we 

als gemeente gezond gedrag. Daarnaast lossen we, waar 

mogelijk, belemmeringen op om gezond te kunnen leven.

Volgens de in 2016 vastgestelde ‘Brede Milieuvisie’ werken  

we in vier pijlers toe naar een duurzaam Zeist. We willen de 

kwaliteit van de leefomgeving verhogen, zodat ook de 

generaties na ons hier prettig en gezond kunnen leven.  

De vier pijlers zijn: klimaat en energie (pijler 1), circulaire 

economie (pijler 2), levend netwerk van natuur, landschap en 

cultuurhistorie (pijler 3) en gezonde leefomgeving (pijler 4).  

In 2019 is er veel aandacht gegaan naar het thema Klimaat en 

energie: het energieplan is opgeleverd, de routekaart 

‘Nieuwe energie is vastgesteld’ en de samenwerking met 

Stichting Energie Zeist is voortgezet. Een belangrijke mijlpaal 

was de opening van het energiecentrum aan de Slotlaan.

■ 	 WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT 

 HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

■ 	 Volksgezondheid

Een gezonde start voor alle kinderen 

De eerste 1.000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een 

goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na 

de geboorte is een belangrijke voorspeller van problemen op 

latere leeftijd. We hebben daarom geïnvesteerd in een lokale 

coalitie rondom het thema Kansrijke Start. In mei kwamen 

meer dan 25 beroepskrachten die zich inzetten voor 

(aanstaande) ouders en jonge kinderen uit Zeist bij elkaar.  

Er zijn interviews gehouden met vaders en moeders in de 

wachtruimte van het consultatiebureau. 

De voorbereidingen voor het maken van een gezamenlijk 

plan van aanpak zijn hiermee getroffen. Medewerkers van 

■ 	 Kaderstellende documenten
> Zie bijlage 4

■ 	 Verbonden partijen
• GGDrU
• ODRU
• Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
• RMN

■ 	 Beleidsindicatoren
> Zie bijlage 3
• Huishoudelijk restafval
• Hernieuwbare elektriciteit

■ 	 Risico’s
> Zie Paragraaf 3.1
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

TOPICS PROGRAMMA 7

Opening energiecentrum aan de Slotlaan
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het CJG, de Verloskundigenpraktijk Zeist, GGDrU en 

gemeente werken al meerdere jaren intensief samen. 

Daarom zijn we door het ministerie van VWS als 

voorbeeldgemeente benoemd. Meer informatie  

https://www.kansrijkestartnl.nl/praktijkverhalen

Een succesvol initiatief op het gebied van een Kansrijke  

Start in Zeist is het programma Centering Pregnancy.  

De Verloskundigenpraktijk Zeist heeft maar liefst 13 Centering 

Pregnancy groepen begeleid in 2019. Elke zwangere vrouw 

uit Zeist kan kiezen of zij wil deelnemen aan dit groeps-

consult of het standaard consult. Aan elke groep hebben  

10 à 12 zwangere vrouwen deelgenomen. Veel van deze  

vrouwen houden na afloop contact met elkaar via 

bijvoorbeeld WhatsAppgroepen.

Inwoners voelen zich gezond en doen mee  

in de samenleving

• We organiseerden een bijeenkomst voor professionals in 

de zorg over ‘Ziektebeleving in andere culturen’. De zorg 

in Nederland is namelijk anders georganiseerd dan in 

bijvoorbeeld Syrië. Dit kan verwarring opleveren in het 

contact tussen hulpvragers en hulpverleners. Door de 

bijeenkomst hebben ruim 30 (zorg)professionals uit Zeist 

nu meer kennis over deze verschillen en hoe zij hiermee 

om kunnen gaan.

• Wekelijks organiseerden vrijwilligers, met begeleiding, 

een koffiemiddag voor eenzame oudere 

migrantenvrouwen in Zeist- West. Dit is het project 

Aysma, waaraan meer dan 45 vrouwen deelnemen.  

In 2019 kwamen er tien nieuwe aanmeldingen bij. Door 

Aysma zijn de vrouwen minder eenzaam, bezoeken zij 

minder de huisarts en zijn zij gaan sporten. We zijn trots 

dat deze vrouwen meer eigenaarschap voelen en meer 

meedoen! 

• In 2019 is er vervolg gegeven aan de ‘Ommetjes’.  

Elke week wandelden gemiddeld 30 mensen onder 

begeleiding van Sportief Zeist en de wijkverpleegkundige 

samen door de wijk. Het wandelen draagt bij aan het 

ontmoeten van mensen uit de eigen buurt en meer 

bewegen.

• In het project ‘Bewegen op recept’ kan de huisarts 

mensen een verwijzing geven voor een afspraak met een 

buurtsportcoach. Op deze manier kan gekeken worden of 

bewegen een oplossing kan zijn voor de hulpvraag. Met 

55 mensen is bekeken of een passend sportaanbod een 

oplossing kon zijn. Hiervan zijn 20 mensen verder 

geholpen en gaan sporten. 

• Op twee plekken in Zeist wordt het ‘Speelbos’ georga-

niseerd door Sportief Zeist. Het doel hiervan is dat 

kinderen in de eigen wijk veilig buiten kunnen spelen. 

Gemiddeld doen er 15 kinderen uit elke buurt elke week 

mee. De kinderen geven aan het fijn te vinden om vaker 

buiten te spelen en zij willen komend jaar graag weer 

meedoen.

Speelbos

https://www.kansrijkestartnl.nl/praktijkverhalen
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• Het eerste ‘beweegrondje’ van Zeist werd geopend, een 

rondje van 3 kilometer rond het park van Slot Zeist. De 

beweegrondjes zijn een initiatief van de 

buurtsportcoaches van Sportief Zeist, de gemeente Zeist 

in samenwerking met Atletiekvereniging FIT en Running 

Zeist.

Vollenhove Vooruit

We willen dat iedereen in de buurt Vollenhove er fijn, gezond 

en veilig kan leven, werken of verblijven. 

Samen met bewoners, professionals en raadsleden zijn 

daarom ambities en kansen opgesteld voor de toekomst.  

In vele gesprekken, wandelingen en bijeenkomsten kwamen 

allerlei wensen en ideeën naar voren. Bij alle partijen is er 

groot enthousiasme om zich in te zetten voor deze buurt en 

haar bewoners. Onder de naam ‘Vollenhove Vooruit’ worden, 

met de bewoners voorop, stappen gezet voor een mooie 

toekomst. Uniek is dat de focus ligt op zowel de gezondheid 

en het meedoen van de bewoners, als op verbetering van de 

leefomgeving. De raad heeft in januari 2020 positief besloten 

over de ambities en kansen.

Alcoholpreventie NIX18

• Bij jongeren moeten de schadelijke gevolgen van 

alcoholgebruik bekend zijn. Daarom blijven we inzetten 

op voorlichting op middelbare scholen. In samenwerking 

met de scholen zijn in 51 klassen informatielessen 

gegeven. 

• Sportverenigingen, GGDrU, Sportief Zeist en gemeente 

zetten zich gezamenlijk in voor het gezond en veilig 

opgroeien van de Zeister jeugd. Met het convenant 

‘Samen voor een gezonde sport’ wordt nee gezegd tegen 

alcohol onder de 18 jaar. 

• In de horeca is de inzet van de Boa’s fors geweest. In 2019 

zijn 18 boeterapporten opgemaakt aan 

alcoholverstrekkers vanwege overtreding van de wet, 

door aan 18minners alcohol te schenken. 

• De naleving van de 18min maatregel is sinds 2013 

verbeterd. In 2013 was de score bij het 

Jongproefonderzoek in de totale horecasector in Zeist 

15% naleving; in 2019 was de score 43% naleving (bij 

paracommerciële instellingen, waaronder 

sportverenigingen, was de naleving 37%).  

• Er zit dus beweging in het ombuigen van gedrag van 

jongeren en bewustwording van de alcoholverstrekkers. 

Het gaat gestaag vooruit en het vraagt tijd. 

■ 	 Milieu

Samen Duurzaam Zeist 

Met bewoners en ondernemers hebben we binnen Samen 

Duurzaam Zeist gewerkt aan milieu en duurzaamheid. Ruim 

30 projecten werden uitgevoerd die bijdragen aan een groen 

en duurzaam Zeist. Zo hebben inwoners het initiatief 

genomen voor het monitoren van de waterkwaliteit, deden 

vijf basisscholen mee aan een duurzaamheidschallenge, is er 

Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis
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een bijenoase aangelegd en is het aantal initiatieven voor 

elektrische deelauto’s en deelbakfietsen verder gestegen. 

Naast deze projecten stond 2019 in het licht van een interne 

evaluatie: hoe kan Samen Duurzaam Zeist zich verder 

ontwikkelen? Dit heeft onder andere geleid tot meer 

aandacht voor (professionele) communicatie en voor het 

betrekken van nog meer inwoners bij Samen Duurzaam 

Zeist.

Energieplan en Routekaart ‘Nieuwe Energie’

Begin 2019 is het Energieplan door Samen Duurzaam Zeist 

aan de gemeenteraad aangeboden. Dit plan is met inzet  

van veel inwoners en ondernemers tot stand gekomen.  

Het beschrijft de opgave op gebied van energiebesparing  

en het opwekken van duurzame energie. De partners (Samen 

Duurzaam Zeist, Stichting Energie Zeist, corporaties, net-

beheerder, bedrijven en gemeente) hebben afgesproken 

samen aan deze opgave te werken.

Voortbouwend op het energieplan hebben we in het 

voorjaar van 2019 de routekaart ‘Nieuwe Energie voor Zeist’ 

vastgesteld. In deze routekaart staat op welke manier en in 

welk tempo we als gemeente werken aan de energietransitie. 

De routekaart kent vijf actielijnen: warme wijken, duurzame 

opwek, groene bedrijven, duurzame mobiliteit en het goede 

voorbeeld (wat doen wij als gemeente zelf). Doel is om zo 

snel mogelijk energieneutraal te zijn, en uiterlijk in 2050.  

We hebben alle inwoners via een huis-aan-huiskrant over de 

routekaart geïnformeerd. 

Verduurzamen gebouwen 

Het verduurzamen van onze eigen gebouwen (in de meeste 

gevallen naar energielabel A) is weer een stap dichterbij 

gekomen. Zo realiseerden wij de aanleg van een ‘zonne-

weide’ met 70 zonnepanelen op het erf van kinderboerderij 

De Brink. Samen met de eerder geplaatste 45 zonnepanelen 

op het dak van de stal, een zonneboiler, sedum-dak, isolatie 

in de boerderij, een palletkachel en een Tesla-batterij, zijn de 

kinderboerderij en het naastgelegen gemaal aan de 

Kroostweg nu volledig energieneutraal. 

In 2019 startten wij met de voorbereidingen voor een nieuw 

Duurzaam Meerjarenplan, zoals ook in de Routekaart Nieuwe 

Energie is aangekondigd. Het doel is om alle gemeentelijke 

gebouwen op duurzame wijze aardgasvrij te maken.

Om de resultaten van de energiebesparing te monitoren, 

stellen we jaarlijks een CO2-footprint van de gemeentelijke 

organisatie op. 

De grafiek hiernaast geeft de jaarlijkse uitstoot in ton CO2  

van de gemeentelijke organisatie weer. De foot-print van  

het jaar 2018 laat ten opzichte van 2013 een CO2-besparing 

zien van 35%.

Zonnepanelen bij kinderboerderij De Brink
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Met schoolbesturen hebben we afspraken gemaakt om de 

komende jaren bestaande schoolgebouwen Bijna Energie 

Neutraal (BENG) te maken en bij renovatie en nieuwbouw 

zelfs Energie Neutraal (ENG).

Samen met corporaties en Stichting Energie Zeist hebben  

we duurzaam gedrag bij huurders gestimuleerd. Er zijn ruim 

350 energieboxen inclusief energieadvies uitgedeeld aan 

huurders. Een kwart van deze huurders heeft ook nog 

aanvullende investeringen gedaan, bijvoorbeeld in led-

verlichting of een energiezuinige koelkast.  

Schoon regenwater niet het riool maar de bodem in

Om verdroging tegen te gaan en het rioolstelsel niet onnodig 

te belasten willen we schoon (regen)water liever niet in het 

riool, maar in de bodem laten stromen. Daarom ‘koppelen we 

af’. Zo hebben we bij het project Talmalaan en omgeving een 

infiltratieriolering gelegd. Ook langs de Oude Arnhemseweg 

werd afgekoppeld. Bij de voorbereidingen van riool-

vervangingsprojecten, zoals langs de Paltzerweg en halver-

wege de Oude Arnhemseweg, zijn afkoppelcoaches ingezet 

om bewoners te stimuleren af te koppelen. Met behulp van 

een bijdrage van het Rijk is wadi Parmentiersland aangelegd. 

Dat is een verlaagde zone waar het regenwater in de bodem 

kan zakken. Hierdoor is deze wijk klimaatbestendiger 

geworden.

Toezicht en handhaving bij bedrijven

Om energiebesparing bij bedrijven te stimuleren, is in 2019 

Mijn Groene Bedrijf gestart. Ook kijkt de ODRU bij reguliere 

bedrijfsmilieucontroles specifiek naar verplichte energie-

maatregelen. Daarnaast hebben veel bedrijven een zoge-

naamde informatieplicht: zij moeten aangeven wat hun 

energieverbruik is, welke maatregelen al zijn getroffen en  

wat ze nog aan energiebesparing gaan doen. We beoordelen 

of aan de informatieplicht wordt voldaan en of de maat-

regelen voldoende zijn. Ook stimuleren we, als onderdeel 

van de 240 reguliere bedrijfscontroles van de ODRU, 

afvalscheiding en een circulaire economie. 

  

Van afval naar grondstof

Om meer afvalscheiding te bereiken (doelstelling is 100 kg 

restafval per inwoner per jaar) besloot de gemeenteraad dit 

voorjaar bij alle laagbouw het zogenaamde ‘omgekeerd 

inzamelen’ in te voeren. De uitvoering hiervan is in 2019 

voorbereid. Daarnaast hebben we extra ondergrondse 

containers geplaatst voor glas en textiel. Ook hebben we bij 

hoogbouwcomplexen van woningbouwverenigingen 

ondergrondse containers geplaatst voor restafval. Waar 

mogelijk hebben we daarbij direct containers geplaatst voor 

PMD en papier. In totaal betreft het zo’n 10 tot 12 locaties, 

verspreid over de gemeente. 

De Energiekrant
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Verduurzamen begraafplaats

In november 2019 zijn we gestart met de bouw van het 

crematorium. Er wordt een elektrische oven geplaatst en 

groene stroom gebruikt en verder worden diverse energie-

besparende maatregelen doorgevoerd. Met de bouw van het 

crematorium kunnen Zeister inwoners in de eigen woon-

plaats gecremeerd worden. Daarnaast hebben we een deel 

van de begraafplaats ingericht voor Islamitisch begraven. 

Hiermee geven we invulling aan de wens van de Islamitische 

gemeenschap in Zeist om in de eigen woonplaats begraven 

te kunnen worden. 

EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)
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Volksgezondheid en milieu

■ 	 WAT HEEFT HET GEKOST?

Afrekening met egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Kosten afvalinzameling

Onderhoudskosten en overige kosten riolering

Afrekening met egalisatievoorziening rioolheffing

Budget bodemsanering

Infiltratieriool winkelcentrum Kerckebosch

Tijdelijke aanvulling negatieve egalisatievoorziening riool

Programma duurzaamheid

Gevelfonds

Opbrengst afvalstoffenheffing incl. effect oninbaar

Bijdrage spaarvoorziening aangepast aan werkelijke opbrengsten

Budget sanering milieuhinderlijke bedrijven

Opbrengst rioolheffing

Ondergrondse afvalcontainers winkelcentrum Kerckebosch

Exploitatie begraafplaats

GIDS gelden (gezond in de stad)

Onderhoudskosten gemeentelijke panden

Totaal van diverse kleinere afwijkingen

Saldo programma

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:
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Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:
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Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen

RIOZ deel Kerckebosch

Reserve egalisatiesystematiek / bodemsanering

Algemene dekkingsreserve (wordt terug ontvangen)

Reserve egalisatiesystematiek / sanering milieuhinderlijke bedrijven

Reserve onderhoud kapitaalgoederen

Totaal reserveringen

Saldo programma na reserveringen

Verrekening egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (overige progr.)

Verrekening egalisatievoorziening rioolheffing (overige progr.)

Saldo na reserveringen en verrekeningen andere programma’s

De posten met een (x) worden geëgaliseerd via de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. De posten met een (y) worden 

geëgaliseerd via de egalisatievoorziening rioolheffing. Ook in andere programma’s komen (deel)posten voor die betrokken worden 

bij deze egalisatie. Het gaat hier om kosten en opbrengsten conform de tariefberekening. Wanneer hier een overschot/tekort op is, 

wordt dit via de voorziening geëgaliseerd (wettelijke plicht). De uiteindelijk bijdrage uit de voorziening (bij een tekort) of bijdrage 

aan de voorziening (bij een overschot) zijn zichtbaar in programma 7 Volksgezondheid en milieu.
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■	 	PROGRAMMA 8
RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING EN 
VOLKSHUISVESTING

■ 	 PRODUCTEN

1. Ruimtelijke Ordening 

2. Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 

3. Wonen en bouwen 

■ 	 ALGEMEEN

Zeist behoort tot één van de meest groene gemeenten en 

bezit relatief zeer veel cultuurhistorie. Die combinatie maakt 

Zeist als gemeente om te wonen en te werken zeer aan-

trekkelijk. Ons ruimtelijk ontwikkelingsbeleid is in de 

afgelopen jaren steeds meer gericht op het creëren van 

maatschappelijke waarden, door onder andere natuur-

inclusief ontwerpen te hanteren en historische waarden 

terug te brengen. In het waarderen van onze leefomgeving 

en het zoeken naar de ruimte voor ontwikkeling ervan 

werken we steeds intensiever samen met inwoners en andere 

belanghebbenden. In 2019 hebben we in veel verschillende 

projecten die samenwerking gezocht, in meer en minder 

succesvolle trajecten. Vanuit ruimtelijke ontwikkeling zetten 

we in op een andere vorm van planologie, puttend uit de 

omgevingswet: van omgevingsplanologie naar uitnodigings-

planologie waar het maatschappelijk initiatief de ruimte 

krijgt en de te creëren maatschappelijke waarden voor Zeist 

centraal staan. Steeds vaker worden deze maatschappelijke 

waarden vooraf in gezamenlijkheid benoemd en vastgelegd. 

Dit heeft mooie resultaten opgeleverd, zoals Hart van 

Austerlitz, Hofje van Zeist en Eikenstein.

De druk op de woningmarkt blijft onverminderd groot. Voor 

veel woningzoekenden wordt het steeds lastiger een 

geschikte woning te vinden. De kosten voor woningbouw 

zijn hoog en dat maakt woningen duurder. We moeten 

blijven inzetten op realisatie van betaalbare woningen voor 

onder meer mensen met een zorgvraag en onze jongeren.

■ 	 WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT  

 HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

■ 	 Projecten: er wordt veel gebouwd 

Op veel plekken in onze gemeente zijn ruimtelijke projecten 

in uitvoering. De meeste projecten bestaan uit woningbouw. 

Ook realiseren we winkels, horeca, infrastructuur en 

sportvoorzieningen in onze kernen. Duurzaamheid en 

betaalbaarheid zijn belangrijke maatschappelijke waarden 

die we met deze projecten toevoegen en versterken. Dat 

gaat overigens niet eenvoudig. Het creëren van draagvlak, 

complexe regelgeving en stijgende prijzen zijn factoren die 

realisatie van projecten kunnen vertragen.

■ 	 Kaderstellende documenten
> Zie bijlage 4

■ 	 Verbonden partijen
• ODRU
• VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)
• WOM
• Hart van de Heuvelrug (Provinciale Bestuurscommissie)

■ 	 Beleidsindicatoren
> Zie bijlage 3
• Woonlasten éénpersoonshuishouden
• Woonlasten meerpersoonshuishouden
• WOZ-waarde woningen
• Nieuwbouw woningen
• Demografische druk

■ 	 Risico’s
> Zie Paragraaf 3.1
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

TOPICS PROGRAMMA 8
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We zetten goede stappen met de gebiedsvisie Dijnselburg. 

Het gebied kent uiteenlopende functies, partijen en 

belangen die vragen om een zorgvuldig proces. Met 

aandacht voor monumentale, archeologische en ecologische 

waarden krijgen de plannen vorm om het landgoed te 

versterken én nieuwe functies zoals wonen toe te voegen.

De herontwikkeling van winkelcentrum De Clomp wordt 

afgerond. We ontsloten het winkelcentrum richting Griftlaan, 

de kerk is opgeknapt, de 44 woningen zijn inmiddels 

bewoond en de eerste winkels openen hun deuren.

In Austerlitz is de bouw van ‘Hart van Austerlitz’ gestart:  

een nieuwe school, een vernieuwd dorpshuis en 40 

woningen. In november werd het hoogste punt bereikt  

van de nieuwbouw. Bijzonder is en blijft de actieve en goed 

georganiseerde samenwerking tussen Austerlitz Zorgt, 

Woonstichting Nu voor Straks, Woongoed Zeist, Het Dorps-

huis, Wereldkidz en de bewoners. Aan de noordkant van 

Austerlitz zijn in Het Loo de eerste gezinnen neergestreken  

in (middel)dure koopwoningen. Eén van de nieuwe wegen is 

vernoemd naar Rutger Loenen, amateurhistoricus uit het 

dorp. Zijn straatnaambord werd in december onthuld.

Op het achterste deel van de huidige gemeentewerf aan  

de Renesselaan heeft woongroep Surplus 22 woningen 

opgeleverd. Het bouwplan is ontwikkeld als collectief 

particulier opdrachtgeverschap (CPO). Hiermee ontstaat 

extra maatschappelijke waarde vanuit een concrete en 

specifieke woonbehoefte.

De uitvoering van het Drieluik Den Dolder met het sluiten 

van de spoorwegovergang voor motor-voertuigen draagt bij 

aan meer veiligheid. 

De aanbesteding voor de bebouwing van de Willem Arntsz-

hoeve is afgerond. De winnende partij gaat aan de slag om 

concrete plannen uit te werken. Daarnaast heeft het 

Rijksvastgoedbedrijf de voormalige jeugdgevangenis Almata 

verkocht aan de politie. Die gaat hier een landelijke politie-

academie realiseren. 
De Clomp in aanbouw

Onthulling straatnaambord Rutger Loenenweg Austerlitz
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■ 	 De Omgevingswet komt nu echt dichterbij

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 

in werking. De invoering loopt door tot aan 2029. Eén van de 

uitgangspunten is dat overheden als één overheid samen-

werken. Daarom hebben we input geleverd aan de provincie 

Utrecht voor de provinciale omgevingsvisie en –verordening.

We sturen op tijdige oplevering van de omgevingsvisie en 

aansluiting bij het landelijk omgevingsloket waar initiatief-

nemers plannen indienen. De omgevingsvisie begint vorm te 

krijgen. We beschrijven de kwaliteiten van Zeist en hoe we 

daarmee willen omgaan. Het geeft alle betrokkenen richting 

om samen Zeist ruimtelijk verder te versterken.

Interbestuurlijk toezicht

De provincie houdt interbestuurlijk toezicht op onze werk-

zaamheden voor vergunningverlening, toezicht & hand-

having, monumenten en archeologie. Wij hebben ons beleid 

voor deze werkzaamheden opnieuw vastgesteld. Hierdoor 

kunnen we onze taken adequater uitvoeren, wat leidt tot een 

betere beoordeling door de toezichthouder.

■ 	 Voorzien in woonbehoefte en versnellen 

 van huisvesting

Passend woningaanbod voor iedereen

We hebben ongeveer 200 woningen opgeleverd. Bijna de 

helft (90) bestaat uit huurwoningen in het midden-  en hoge 

segment. Hiermee voorzien we in de maatschappelijke 

behoefte aan meer huurwoningen. De helft hiervan komt 

voor rekening van het project The Yam (Eneco-terrein) met 

woningen tot € 1.100 maandhuur. Daarnaast is de bouw 

gestart van ruim 130 huurwoningen op drie locaties. 

Veel projecten worden ontwikkeld binnen het programma 

Versnelde huisvesting. Elk kwartaal sturen we onze voort-

gangsrapportage naar de raad en eens per jaar organiseren 

we een informatiebijeenkomst. Dit maakt het mogelijk om 

gezamenlijk de voortgang goed te kunnen bijhouden.

Pastoor Cohuslaan
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De variatie in nieuwe woningen is groot: van luxe apparte-

menten in het nieuwe complex Dalstaete, de woongroep 

Zeisterwerf voor jonge senioren, tot middeldure huur-

woningen bij winkelcentrum Clomp. Aan de Pastoor 

Cohuslaan hebben twee schoolgebouwen plaatsgemaakt 

voor sociale huurwoningen: zes nul-op-de-meter een-gezins-

woningen en 14 appartementen.

Levensloopgeschikt wonen

Voor ouderen was de blijverslening beschikbaar om hun 

woning aan te passen. Hier is helaas nog geen gebruik van 

gemaakt. We onderzoeken wat hiervan de reden kan zijn:  

is er onvoldoende behoefte of is juist extra aandacht nodig 

over de beschikbaarheid van deze lening?

Wonen en zorg

Woongoed Zeist heeft het oude kantoor van Seyster Veste 

omgebouwd tot woningen. Hier komen mensen met een 

zorgvraag te wonen, samen met woningzoekenden die iets 

extra’s willen doen voor hun omgeving. We voorzien zo in de 

woonbehoefte bij de uitstroom uit instellingen én bij regu-

liere woningzoekenden. De uitstroom vanuit beschermd 

wonen/maatschappelijke opvang loopt in Zeist en in de regio 

nog niet zoals gewenst. De uitstroom blijft achter bij regio-

nale afspraken en vraagt in 2020 om aandacht.

Samenwerking corporaties

Met het huisvesten van 49 statushouders hebben we onze 

taakstelling (47) gehaald. Ook voor jongeren hebben we 

meer aanbod gecreëerd. Woongoed Zeist heeft een deel  

van de woningvoorraad voor deze doelgroep bestemd.  

Via jongerencontracten blijven deze woningen in de 

toekomst beschikbaar voor deze doelgroep.

We bevorderen de doorstroming in de sociale huur door 

regionale afspraken. Zo kunnen woningzoekenden inmiddels 

een deel van hun inschrijfduur meenemen bij acceptatie van 

een andere woning. Dit verlaagt de drempel om te verhuizen 

en zorgt voor meer beweging op de woningmarkt. We heb-

ben dit vastgelegd in de nieuwe huisvestingsverordening. 

Het is nog niet gelukt om het aantal huisuitzettingen op 

basis van huurschuld naar nul terug te brengen. 

Corporaties leveren een belangrijke bijdrage aan de 

verduurzaming van Zeist. In 2019 zijn ruim 300 woningen 

duurzaam gerenoveerd. Deze woningen zijn opgewaardeerd 

van lage energielabels, naar label A of B. RK 

woningbouwvereniging heeft in 2019 gemiddeld label B 

bereikt. Woongoed Zeist heeft hierin een grotere opgave 

vanwege een relatief verouderde woningvoorraad.  

De corporaties zijn nauw betrokken bij het opstellen van de 

transitievisie warmte, waarin de overgang van wijken naar 

andere warmtebronnen dan gas centraal staat. 

Seyster Veste
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Erfgoed en duurzaamheid

Steeds meer monumenteneigenaren laten een 

duurzaamheidsscan uitvoeren. Uit deze scan blijkt welke 

maatregelen kunnen bijdragen aan het verduurzamen van 

monumentale panden. Dit past ook in de ambities voor 

erfgoed die we hebben opgesteld. Deze ambities moeten 

onze gemeente weer terugbrengen in de kopgroep van  

het nationaal erfgoed. De eerste resultaten zijn zichtbaar.  

We hebben al honderd erfgoedschildjes uitgereikt aan 

monumenteneigenaren die het schildje op hun pand 

bevestigen. Eind 2019 hebben we van de provincie Utrecht 

een subsidie ontvangen van € 71.500 voor het opstellen van 

een cultuurhistorische waardenkaart. Deze draagt bij aan het 

realiseren van onze ambities op het gebied van cultuur-

historie.

EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)
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Programma  

Ruimtelijke ontwikkeling en 

volkshuisvesting

Bevestigen erfgoedschildje

■ 	 WAT HEEFT HET GEKOST?

Leges omgevingsvergunningen

Bijdrage Dorpshuis Austerlitz

Tussentijdse winstneming grondexploitaties

Voorzieningen verlieslatende grondexploitaties

Bijdrage Hofje van Zeist / Dalweg (doorgeschoven)

Exploitatie Beukbergen

Onderhoudskosten standplaatsen Beukbergen

Plankosten De Clomp

Subsidie Rozenheuvel

Horeca Walkartpaviljoen

Kapitaallasten gebiedsontwikkeling

Budget omgevingswet

Totaal van diverse kleinere afwijkingen

Saldo programma

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

 676.000

 384.000

 229.000

 175.000

 100.000

 76.000

 75.000

 57.000

 56.000

 47.000

 28.000

 25.000

 109.000

 433.000

N

N

V

N

V

V

V

V

V

V

V

V

V

N

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(5)

(6)

(6)

(8)

(9)



INHOUDSOPGAVE RESULTAAT PROGRAMMA’S PARAGRAFEN OVERZICHT 
BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN 

WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-
BESLUIT

Jaarrekening 2019  |  Gemeente Zeist  |  Programma’s 56

Jaarrekening 2019
INLEIDING

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:
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Reserve leges omgevingsvergunningen

Reserve RIOZ gelabeld deel Austerlitz

Reserve weerstandsvermogen / winstneming grondexploitaties

Reserve grondbedrijf

Reserve revolving fund sociale woningbouw

Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen

Reserve onderhoud kapitaalgoederen

Reserve dekking investeringen

Reserve egalisatiesystematiek / omgevingswet

Totaal reserveringen

Saldo programma na reserveringen
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■	 	PROGRAMMA 9
BESTUUR
■ 	 PRODUCTEN

1. Bestuur

2.  Burgerzaken

■ 	 WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT  

 HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Het jaar 2019 stond in het teken van ‘ontmoeting en gesprek’ 

in onze samenleving. Waar verwonderen inwoners zich over, 

of waar lopen ze tegenaan? Hier kom je niet zomaar achter, 

hier is continu ontmoeting en gesprek voor nodig. Het leren 

kennen van elkaar, het oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar 

en vooral luisteren. Vervolgens kijken we wat er samen aan 

actie ondernomen kan worden. Dit ‘samenspel’, het samen 

vormgeven van een goed leven in Zeist, is één van de 

belangrijkste speerpunten geweest in 2019. 

Een ander voorbeeld van een mooi samenspel is de samen-

werking die wij hebben met de M50 (voorheen platform 

middelgrote gemeenten) en de VNG (Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten). Het Interbestuurlijk Programma is 

een prachtige kans om in gezamenlijkheid als één overheid 

de complexe problemen van deze tijd aan te pakken.

Tegelijkertijd moeten we als lokale overheid constateren dat 

in de Interbestuurlijke samenwerking de rijksoverheid op 

verschillende dossiers haar inbreng en financiële middelen 

beperkt en daarbij onvoldoende oog heeft voor de lokale 

problematiek, een voorbeeld daarvan is de uitvoering van de 

jeugdwet.

■ 	 Maaltijd van Zeist

In 2019 hebben we een uitgebreid Uitvoeringsprogramma 

2019-2022 opgesteld met daarin allerlei acties op thema’s die 

inwoners en ondernemers belangrijk vinden. Dit programma 

is tot stand gekomen op basis van vele gesprekken in de 

samenleving vanuit het project ‘Maaltijd van Zeist’ in 2018. 

Het is de agenda voor deze bestuursperiode waar wij ons als 

gemeente op richten. Vele acties genoemd in dit programma 

komen dan ook terug in deze jaarrekening. 

In november 2019 is de tweede editie van de Maaltijd van 

Zeist georganiseerd. Raadsleden en medewerkers van de 

gemeente zijn gezamenlijk opnieuw in gesprek gegaan met 

vele inwoners en ondernemers uit Zeist. Dit keer over het 

thema ‘de Toekomst van Zeist’, met de focus op zes bouw-

stenen: Wonen, Werken, Verkeer, Groen, Energie en het 

Samenleven in Zeist. Dit proces is uniek voor Zeist. Enerzijds 

om bewoners en ondernemers buiten de deuren van het 

gemeentehuis door raadsleden en ambtenaren sámen te 

laten opzoeken in plaats van apart zoals in vele projecten  

het geval. Anderzijds om informatie op te halen bij zoveel 

mogelijk inwoners en ondernemers die we nog niet kennen 

over een thema waar ook niet eerder zo uitgebreid over 

gesproken is. Ook de luisterpaal is veel gebruikt 

■ 	 Kaderstellende documenten
> Zie bijlage 4

■ 	 Verbonden partijen
• U10

■ 	 Risico’s
> Zie Paragraaf 3.1
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

TOPICS PROGRAMMA 9

Luisterpaal

https://zeist.raadsinformatie.nl/dossiers/37841
https://zeist.raadsinformatie.nl/dossiers/37841
https://www.zeist.nl//inwoner/wonen-en-verbouwen/projecten/maaltijd-van-zeist/
https://www.zeist.nl//inwoner/wonen-en-verbouwen/projecten/maaltijd-van-zeist/
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Er zijn verspreid over drie dagdelen in november vele 

ontmoetingen en gesprekken geweest in de samenleving  

om erachter te komen hoe men aankijkt tegen de Toekomst. 

Variërend van gesprekken met basisschoolleerlingen, tot 

middelbare scholieren, tot gezinnen met jonge kinderen, tot 

ouderen. Uit veel ontmoetingen bleek dat we in Zeist willen 

omzien naar elkaar. We vinden dat iedereen moet kunnen 

meedoen, jong en oud, rijk en arm, en vanuit iedere maat-

schappelijke en culturele achtergrond. Dat maakt een goed 

leven in Zeist. Een tweede onderwerp dat veelvuldig is aan-

gedragen, is dat we in Zeist onze natuur moeten koesteren. 

Andere veelgenoemde thema’s zijn: wonen voor alle 

generaties, de fiets als belangrijk vervoermiddel en een 

bruisend Zeist, ook voor jongeren. 

Alle rode draden van de gesprekken en de inspiratie ver-

kregen uit vele tekeningen en via sociale media, zijn 

verzameld in het Toekomstboek. Dit boek biedt inspiratie  

en richting voor de gemeenteraad bij besluiten die soms  

al op korte termijn genomen moeten worden en die van 

invloed zijn op hoe Zeist er in de toekomst uitziet. 

■ 	 Jongeren

In 2019 zijn er meer jongeren betrokken geweest bij onze 

planvorming. Daar zijn we trots op!

De jongerenraad speelde in 2019 een actieve rol. Tijdens de 

Maaltijd van Zeist 2: Toekomstboek, hebben jongerenraads-

leden op scholen actief leerlingen geworven om deel te 

nemen aan maaltijdbijeenkomsten. Daarnaast vonden 

jongerenraadsleden dat de insteek van de jongerenraads-

vergaderingen te ad hoc waren. Ze misten een rode draad. 

Hieruit is de commissie-LHBTIQ+ ontstaan. Zij bereiden een 

eigen initiatiefraadsvoorstel voor dat gemeente en scholen 

meer LHBTIQ+-vriendelijk moet maken. Het voorstel van de 

jongerenraad wordt in de eerste helft van 2020 aan de 

gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. 

De huidige kinderburgemeester, Melief Winter, heeft de 

vorige kinderburgemeester, Anna Hartman, opgevolgd.  

We zien dat zowel gemeente als betrokken partijen uit de 

samenleving de kinderburgemeester steeds beter weten te 

vinden. Melief zet zich sinds haar aantreden actief in voor de 

toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een 

Jongerenraad

Het Toekomstboek van Zeist
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beperking. Ze maakt zich hard voor Zeist met meer ‘inclusie’, 

een Zeist waar iedereen kan meedoen. Hier gaat ze mee door 

tot het einde van het schooljaar 2019/2020, als haar termijn als 

kinderburgemeester erop zit.

Na een vurig betoog van de vorige kinderburgemeester 

Anna Hartman heeft de raad in april 2019 unaniem een motie 

aangenomen voor het invoeren van het Jeugdlintje. Een 

manier van erkenning voor jongeren die een belangrijke 

maatschappelijke bijdrage leveren. Naar verwachting wordt 

het lintje in 2020 voor de eerste keer uitgereikt aan één of 

meerdere jongeren. 

■ 	 Klantcontacten

Als organisatie hebben we in 2019 maar liefst 160.329 

klantcontacten gehad. Binnen de klantcontacten wordt 

gewerkt met verschillende termijnen waarbinnen de vraag-

steller een antwoord mag verwachten betreffende de 

brieven, email, social media en telefoon. Onze gemeentelijke 

dienstverlening scoorde een 7 op waarstaatjegemeente.nl.

Om de coördinatie op het klantproces van beantwoording te 

verbeteren is flink ingezet op doorontwikkeling van het KCC 

met 11 klantregisseurs. Klantregisseurs pakken complexe 

vraagstukken op, beantwoorden ze en bewaken de voort-

gang. Ook vertalen ze dit naar structurele oplossingen en zijn 

ze voortdurend op jacht naar ontwikkelingen die het onze 

inwoners en ondernemers makkelijker maken een passend 

antwoord te vinden op hun vragen. De doorontwikkeling van 

deze werkwijze en het organisatiebreed leren hoe de dienst-

verlening beter kan zetten we voort in 2020.

Kinderburgemeester Melief Winter
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■ 	 digitale dienstverlening

In 2019 zijn alle stappen gezet om de digitale dienstverlening 

via de website verder uit te breiden. In de loop van 2020 is het 

voor inwoners mogelijk digitaal een uittreksel van de BRP 

(Basisregistratie Personen) aan te vragen. Daarnaast worden 

digitaal doorgegeven verhuizingen direct automatisch ver-

werkt en begrafenisondernemers hoeven niet meer naar het 

gemeentehuis maar kunnen online een aangifte van over-

lijden doen.

■ 	 Verkiezingen 

In maart en mei vonden de verkiezingen voor de Provinciale 

Staten, de waterschappen en het Europees Parlement plaats. 

Het doel om tijdens deze verkiezingen de toegankelijkheid te 

vergroten (geen drempels, brede deuren, verlaagd stem-

hokje e.a.) hebben we behaald. 34 van de 35 stembureaus 

voldeden aan de toegankelijkheidsnormen. Voor het 

stembureau dat hier niet aan voldeed, hadden we een 

alternatief gerealiseerd aan de overkant van de weg. Het 

stembureau op het gemeentehuis bood inwoners met een 

visuele beperking de mogelijkheid zelfstandig te stemmen 

door middel van een mal. 

De opkomstpercentages lagen bij alle drie de verkiezingen 

hoger dan voorgaande jaren.

■ 	 Welkom voor nieuwe inwoners

In het voorjaar en najaar zijn er welkomstbijeenkomsten 

georganiseerd voor inwoners die nieuw in de gemeente Zeist 

zijn komen wonen. Op deze dagen hebben ongeveer 160 

nieuwe inwoners kennisgemaakt met raad, college, 

wijkteams, CJG en Zeist. Met gesprekken, rondleidingen door 

het gemeentehuis en een informatiemarkt heten we op twee 

momenten in het jaar inwoners van harte welkom in Zeist. 

Bezoekers zijn enthousiast over deze bijeenkomsten. 

■ 	 OmZeist

OmZeist.nl, het interactieve platform van de gemeente, is in 

2019 voor diverse projecten ingezet. Met 35.172 unieke pagina- 

weergaven is een groei van 55,2% ten opzichte van 2018 gerea- 

liseerd. Vele inwoners hebben online gereageerd en hun bij- 

drage geleverd aan onder meer het Toekomstboek (Maaltijd 

2), de herinrichting van Couwenhoven en de planvorming 

voor de Utrechtseweg Noord. Afgeronde projecten zijn geëva- 

lueerd en de eerste aanpassingen zijn doorgevoerd. Zo is het 

niet meer nodig in te loggen om te stemmen of te reageren. 

Hiermee proberen we online participatie nog makkelijker te 

maken. De toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden is 

verbeterd door een read-speaker toe te voegen.

Zeist 2015 

54,4%

50,4%

–

Landelijk 2019

56,0%

50,5%

50,7%

Zeist 2019

62,0%

58,0%

50,9%

Opkomstpercentage verkiezingen

Provinciale Staten

Waterschap 

Europees Parlement

Zeist 2014 

–

–

45,8%

http://OmZeist.nl
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■ 	 Regionale samenwerking

Zeist werkt onder het motto ‘Gezond Stedelijk Leven’ samen 

met nog 15 andere gemeenten aan een duurzame ontwikke-

ling van de Utrechtse regio. De regio is aantrekkelijk door een 

combinatie van centrale ligging, goede voorzieningen en aan-

trekkelijk groen. Hierdoor willen veel bedrijven en mensen 

zich in deze (U10-)regio vestigen. Dit vraagt om extra 

woningen, werkplekken, investeringen in de bereikbaarheid 

en het groen. Dit is ook van belang om aantrekkelijk te 

blijven voor onze inwoners. 

De 16 U10-gemeenten werken verder samen aan de energie-

transitie. Daar waar in 2018 met name (de omvang van) de 

opgave is onderzocht, stond 2019 (en staat 2020) in het teken 

van de verkenning hoe we als regio en gemeenten invulling 

kunnen geven aan de ambitie om bij deze opgave te werken 

aan de meest gezonde (grootstedelijke) regio van Europa.

In regionaal verband hebben we gewerkt aan een 

beoordelingskader om mogelijke ontwikkelingen te kunnen 

toetsen op zowel gewenste als ongewenste effecten. Zeist 

heeft verder een Position Paper opgesteld. Deze geeft een 

overzicht van de specifieke Zeister waarden en ambities, die 

richting geven aan de ontwikkelingen waar Zeist actief een 

bijdrage aan wil leveren. Ook het Toekomstboek, dat uit de 

tweede Maaltijd van Zeist is voort gekomen, is een belang-

rijke bouwsteen voor deze ontwikkeling binnen Zeist. 

Specifiek voor de energietransitie heeft Zeist een routekaart 

opgesteld. 

 46.000,00 
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 33.000,00 
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N
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Reserve egalisatiesystematiek / onderzoek rekenkamercommissie

Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen
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N
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(1)

(3)

(2)

(4)

(3)

Voorziening pensioenen wethouders

(Loopbaan)ontwikkeling wethouders

Monitoring en verbetering toegankelijkheid

Onderzoek rekenkamercommissie

Raadsuitgaven verkiezingen

Vernieuwing lokale democratie

Totaal van diverse kleinere afwijkingen

Saldo programma

EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

7.923

1.354

-6.569

7.021

1.374

–5.647

7.353

1.139

–6.214

1.184

198

1.382

L

B

S

N

N

N

8.537

941

–7.596

Lasten/Baten/Saldo 
per product
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realisatie

2019 
begroting

2019 
begroting 
na wijz. (A)

2019 
verschil (A–B)

2019 
realisatie (B)

Programma  

Bestuur

■ 	 WAT HEEFT HET GEKOST?

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:
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■	 PROGRAMMA 10
BEDRIJFSVOERING
■ 	 PRODUCTEN

1. Ondersteuning organisatie

■ 	 WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT 

 HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

De organisatie ontwikkelt zich continu. De ambities uit het 

Hoofdlijnenakkoord en vanuit de begroting vragen een 

krachtige en flexibele organisatie. Met als kernwaarden 

vertrouwen, nabijheid en kracht. Ook in 2019 hebben we 

ingezet op de bredere ontwikkeling van onze medewerkers 

en de organisatie in zijn geheel. Waarbij we vooral leren te 

vertrekken vanuit de ander en beter in staat zijn om de 

dilemma’s die we tegenkomen goed op te pakken. 

Begin 2019 is de nieuwe gemeentesecretaris gestart.  

Zijn focuspunten voor de organisatie zijn resultaat- en 

doelgericht werken, communicatie, werken in samenhang  

en dienstverlening. Het vergroten van het lerend vermogen 

is een belangrijke voorwaarde hiervoor. 

De Zeist Academie is verder geprofessionaliseerd en er zijn 

(deels) verplichte leergangen ontwikkeld. 

Als organisatie beheren wij belangrijke informatie van onze 

inwoners. Het veilig en duurzaam beheren is een voorwaarde 

voor een goede dienstverlening. 

■ 	 Duurzame inzetbaarheid

We willen graag invulling geven aan het begrip goed 

werkgeverschap. Met elkaar leveren we elke dag weer de 

juiste bijdrage aan het goede leven in Zeist. Daartoe blijven 

we voortdurend in gesprek met de medewerkers over hun 

werk en ontwikkelmogelijkheden, zowel nu als in de toe-

komst (Strategische Personeels Planning). We bieden 

medewerkers een veilige en moderne werkplek. Ook geven 

we specifiek aandacht aan managementontwikkeling, zodat 

zij sturing kunnen geven aan resultaat- en doelgericht 

werken.

Ook anderen bieden wij kansen. Zo kregen 41 stagiaires en/of 

medewerkers met een werkervaringsplaats de kans zich te 

ontwikkelen en hebben we 5 mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt (Wet Banenafspraak) een baan aangeboden. 

■ 	 Medewerkers

De arbeidsmarkt trekt aan en de uitstroom bij de gemeente 

Zeist is relatief hoog. Dat biedt kansen om mensen met 

nieuwe kennis, ervaring en inzichten aan ons te binden.  

Door krapte op de arbeidsmarkt is de werving van nieuwe 

medewerkers niet eenvoudig en zoeken we naar nieuwe 

wegen in de werven en selectie. In 2019 hebben we  

57 nieuwe collega’s verwelkomd.

Het ziekteverzuimpercentage is over 2019 5,67% (in 2018  

5,54 %). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de landelijke 

verzuimcijfers. 

■ 	 Kaderstellende documenten
> Zie bijlage 4

■ 	 Beleidsindicatoren
> Zie bijlage 3
• Formatie
• Bezetting
• Apparaatskosten
• Externe inhuur
• Overhead
• Ziekteverzuim
• Dienstverlening

■ 	 Risico’s
> Zie Paragraaf 3.1
• Weerstandsvermogen en risicobeheersing

TOPICS PROGRAMMA 10
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■ 	 Zeist Academie 

Vanuit de Zeist Academie bieden we medewerkers mogelijk-

heden voor hun ontwikkeling. De Zeist Academie is in 2019 

verder geprofessionaliseerd. In 2019 zijn 23 trainingen 

gegeven aan zo’n 300 deelnemers uit de gehele organisatie. 

Meestal geven eigen medewerkers deze trainingen. 

Populaire trainingen waren ‘Mind Fit’, ‘Projectmatig Creëren 

Zeist’ (PMCZ) en de training ‘Ontwikkel je politieke antenne’. 

Met de training ‘Mind Fit’ maken we medewerkers mentaal 

en fysiek bewust om zo goed mogelijk te kunnen werken in 

een flexibele omgeving. ‘Projectmatig Creëren Zeist’ (PMCZ) 

is de werkwijze waarop wij in de organisatie projecten 

uitvoeren. We kijken naar de energie, de sterke punten en 

talenten van medewerkers en de samenhang. Het helpt ons 

als organisatie om resultaatgericht te werken. De training 

‘Ontwikkel je politieke antenne’ leert medewerkers te werken 

in een spanningsveld met verschillende belangen en diverse 

partijen. 

In 2019 hebben we ook trainingen ontwikkeld voor mede-

werkers om het samenspel in de democratie vorm te geven. 

Daarbij maken we gebruik van kennis en ervaring die we in 

de afgelopen jaren hebben opgedaan in het samenspel met 

Zeister inwoners en de raadsleden. Ook de signalen van de 

eerste Maaltijd van Zeist zijn daarbij betrokken. 

De verdere digitalisering van de maatschappij stelt hogere 

eisen aan de digitale vaardigheden van onze medewerkers. 

In 2019 hebben we voorbereidingen getroffen om dit in 2020 

in de Zeist Academie een plek te geven. 

■ 	 Datagedreven werken

Gebruik van data geeft ons inzicht in maatschappelijk vraag-

stukken, en helpt ons om focus te vinden. Omdat data-

gedreven werken steeds belangrijker wordt, hebben we  

ons in 2019 verder ontwikkeld met een aantal pilots, zoals 

Fraudebestrijding PGB en Wijkgericht werken. Data zijn ook 

gebruikt bij het programma ‘Vollenhove vooruit’. 

Met deze verkenningen krijgen we meer inzicht in de maat-

schappelijke opgave om het goede te doen voor de samen-

leving als ook in mogelijkheden en beperkingen van het 

gebruik van data. 

Zeist Academie
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Met de toename van de behoefte aan data blijft het belang-

rijk om de juiste balans te vinden in de informatie die we 

(daadwerkelijk) nodig hebben en hoe zich dit verhoudt tot de 

privacyregels. Ook willen we voorkomen dat inwoners steeds 

opnieuw hun gegevens moeten aanleveren. 

Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorg-

vuldig en veilig omgaan met hun gegevens. 

■ 	 Nieuw datacentrum 

Om een continue online dienstverlening mogelijk te maken, 

zijn we in 2019 gestart met de inrichting van het nieuwe 

gezamenlijke datacentrum met de gemeente Nieuwegein. 

Dit proces is nog niet afgerond. 

Tijdens de inrichting van het datacentrum heeft een 

computerstoring plaatsgevonden, waardoor een groot deel 

van de systemen en de data tijdelijk niet beschikbaar was.  

Er is direct een crisisteam samengesteld om de overlast voor 

de dienstverlening en de bedrijfsvoering te beperken.  

We hebben ervaring opgedaan om dergelijke verstoringen  

in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

■ 	 Informatieveiligheid / cybersecurity en privacy

In 2019 zagen we landelijk een toename van digitale 

dreigingen. Dat vraagt, ook van Zeist, om extra oplettend-

heid, digitale vaardigheden en blijvend aandacht voor 

bewustwording. 

Door de integrale verantwoording over dit thema krijgen we 

steeds meer inzicht in de dreigingen en hoe de organisatie 

ervoor staat. In 2019 hebben we kunnen vaststellen dat onze 

informatieveiligheid in de vorm van organisatorische en 

technische maatregelen op orde is. Het college verwijst naar 

de collegeverklaring ‘Informatieveiligheid’. 

Zeist heeft samen met de regio een Functionaris Gegevens-

bescherming (FG). Voor vragen over privacy en de 

bescherming van hun persoonsgegevens kunnen inwoners 

van Zeist terecht bij de FG. In het afgelopen jaar hebben acht 

inwoners contact opgenomen met de FG. Vragen gaan onder 

ander over het verwijderen van gegevens op de website. 

Het afgelopen jaar was het aantal kleine datalekken toege-

nomen. We hebben processen aangepast en de betrokken 

inwoners geïnformeerd. De bewustwording is ook op dit 

thema een continu proces, met aandacht voor zowel het 

voorkomen als het melden van datalekken. 

■ 	 Informatiemanagement

De gemeente Zeist wil op het gebied van informatie-

oorziening een veilige, betrouwbare en duurzaam toe-

gankelijke gemeente zijn. Ook is gestart met het opstellen 

van een handboek Vervanging en een digitale bewaar-

strategie. We zetten analoge documenten om naar een 

digitale versie met als doel een betere toegankelijkheid en 

ontsluiting van informatie. 

De gemeente heeft een positieve beoordeling ontvangen in 

het kader van het provinciaal toezicht op het informatie-

Nieuw datacentrum
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beheer. Wel is gebleken dat er nog veel moet gebeuren  

op dit vlak. We blijven daarom in nauw contact met de 

toezichthouder, om te komen tot een duurzame digitale 

informatiehuishouding. 

In 2019 zijn we ook gestart met het verder op orde brengen 

van de (digitale) informatiehuishouding. Hiermee moeten we 

onder meer eenvoudiger het groeiend aantal grote en 

complexe Wob-verzoeken kunnen beantwoorden. In 2019 

zijn deze Wob-verzoeken toegenomen; van 27 in 2017 en  

26 in 2018 naar 62 in 2019. Aanleiding van verzoeken zijn de 

verkeerssituatie in het centrum en de vergunningsverlening 

voor de versnellingsopgave. 

■ 	 Gemeentearchief

Het gemeentearchief vertelt ‘het verhaal van Zeist’, door 

archiefcollecties op een goede, geordende en toegankelijke 

manier aan te bieden en te ontsluiten voor geïnteresseerden. 

Er ontstaat soms spanning tussen openstellen versus auteurs-

rechten en bijvoorbeeld de privacyregels. Hier proberen we, 

in afstemming, zo goed mogelijk mee om te gaan. 

We hebben het archief van de gemeentepolitie ontsloten en 

sinds deze online staat, wordt het regelmatig geraadpleegd. 

In samenwerking met het Geheugen van Zeist zijn meerdere 

publieksactiviteiten gerealiseerd in het Historisch Informatie-

punt en in het Museum Hernhutter Huis. Deze zijn alle goed 

bezocht. Vooral de pop-up expositie Markante Zeister 

Vrouwen kreeg veel positieve feedback. Deze rondreizende 

expositie was eind 2019 te zien in Figi en gaat aansluitend 

naar Austerlitz en Den Dolder. 

■ 	 Inrichting van het gemeentehuis

We zien een veranderende behoefte naar onze dienst-

verlening ontstaan; minder mensen komen, vanwege de 

digitalisering, fysieke documenten ophalen en meer 

bezoekers weten het gemeentehuis te vinden voor 

bijeenkomsten (zoals politiek spreekuur) en maatschappelijke 

evenementen. Die veranderende behoefte vraagt om een 

andere inrichting van de publiekshal, raadzaal en het 

historische gedeelte, met meer flexibiliteit en ruimte voor 

ontmoeting. In 2019 hebben we een start gemaakt met het 

project ‘Huis van Dienstverlening en Democratie’ om dit 

nader te verkennen. Dit wordt in 2020 verder uitgewerkt  

en geconcretiseerd. 

Ook hebben we in 2019, in overleg met medewerkers, 

aanpassingen gedaan in het flexwerken-concept, zoals het 

aanbrengen van belcabines en stilte zones. Hiermee sluit de 

werkomgeving beter aan op de huidige eisen en wensen.

Nieuw datacentrum
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■ 	 WAT HEEFT HET GEKOST?

EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)
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Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:
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■	 PROGRAMMA 11
FINANCIERING EN 
ALGEMENE 
DEKKINGSMIDDELEN
■ 	 WAT HEBBEN WE BEREIKT EN WAT  

 HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN?

Onze gemeente heeft een gezonde financiële situatie.  

We staan er goed voor en hebben over het algemeen 

voldoende geld voor het uitvoeren van onze taken. Dit willen 

we behouden – en juist daarom kijken we niet weg voor de 

zorgen die er zijn. Het sociaal domein kost veel geld, echter 

meer dan we vanuit de landelijke overheid ontvangen. 

Daarnaast willen we voldoende ruimte in de begroting 

hebben voor het uitvoeren van nieuwe plannen en voor  

het op peil houden van onze voorzieningen. 

In de Maaltijd van Zeist is geïnventariseerd met welke 

onderwerpen we samen met onze inwoners aan de slag 

gaan. Het was nodig te kiezen wat we op dit moment het 

meest belangrijk vonden. En hoe we deze ideeën op een 

betaalbare wijze kunnen uitvoeren. Uit de Begroting 2020 

blijkt dat niet voor al deze ambities er nu al voldoende geld is. 

In dit programma staan ook de kosten en opbrengsten van 

onze gebouwen. Het gemeentelijke vastgoed, zoals de 

bibliotheek, het gemeentehuis en de kinderboerderij, 

hebben een maatschappelijke functie. We zetten deze 

gebouwen zo optimaal mogelijk in voor onze inwoners. 

■ 	 Grip op onze financiële situatie. 

Met het Strategisch Financieel Instrumentarium (SFI) hebben 

we meer mogelijkheden om onze financiële situatie in de 

gaten te houden en op tijd te reageren op ontwikkelingen.  

In de begroting is een lijst opgenomen met onderwerpen 

waaraan we de komende jaren binnen dit thema willen 

werken. In 2019 hebben we het volgende opgepakt:

• Financiële veerkracht. We blijven investeren in o.a. 

onderwijshuisvesting en in onze openbare ruimte, ook als 

het soms economisch wat minder gaat. Bij de begroting 

2020 is daarom extra geld opgenomen voor toekomstige 

investeringen

• Risicobeheersing bij projecten is een belangrijk speer-

punt. De basis is op orde, maar we maken het steeds 

beter. Zo zijn de risico’s van projecten op een goede 

manier in beeld gebracht. Daarnaast wordt aan een 

nieuw rapportagemodel gewerkt, want we willen beter 

kunnen informeren over de stand van zaken.

• In control statement. Vanaf het boekjaar 2021 zal het 

college zelf een oordeel geven of er volgens wet- en 

regelgeving gehandeld is, waar voorheen de accountant 

dat deed. Deze rechtmatigheidsverantwoording wordt 

onderdeel van de jaarrekening en door de accountant 

getoetst. Hoewel de nieuwe wetgeving nog niet bekend 

is, hebben we als voorbereiding op de nieuwe situatie al 
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flink wat extra stappen gezet met onze eigen controle-

werkzaamheden. We hebben de ambitie uitgesproken 

om na de rechtmatigheidsverantwoording toe te groeien 

naar een in control statement. 

■ 	 Risicobewustzijn

Het actualiseren van ons risicoprofiel is een continu proces.  

In de gesprekken met budgethouders en projectleiders 

worden de risico’s en de beheersmaatregelen met regelmaat 

besproken en zo nodig aangepast. Naast deze aanpassingen 

op individueel niveau actualiseren we ons gehele risicoprofiel 

op twee momenten in het jaar. Zo hebben we een actueel 

inzicht in de risico’s waarmee we rekening moeten houden 

en de maatregelen die we daarvoor kunnen nemen. Aan de 

gemeenteraad rapporteren we twee keer per jaar via de 

paragraaf weerstandsvermogen.

■ 	 Inkomsten vanuit het Rijk

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is onze 

grootste inkomstenbron. We ontvangen dit geld van de 

landelijke overheid en mogen zelf kiezen hoe we dit 

besteden. De hoogte van de algemene uitkering wordt voor 

een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de 

rijksuitgaven. Volgens dit systeem van ‘samen de trap op en 

samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven 

direct invloed op de omvang van het gemeentefonds en dus 

het geld dat de gemeente ontvangt. In 2019 hadden we te 

maken met lagere rijksuitgaven dan verwacht en daardoor 

werd het gemeentefonds naar beneden bijgesteld. Voor ons 

was dat een tegenvaller van € 681.000.

In 2019 heeft er binnen het gemeentefonds een belangrijke 

wijziging plaatsgevonden. Het geld dat we speciaal voor het 

sociaal domein ontvingen (met daarin de middelen voor 

jeugdhulp, Wmo begeleiding en participatie) is vrijwel 

volledig overgegaan naar de algemene uitkering. Het geld is 

niet langer geoormerkt en wordt ook niet meer verdeeld op 

basis van uitgaven in het verleden. De hoeveelheid geld voor 

het sociaal domein zal vanaf 2021 gaan meebewegen met de 

totale omvang van het gemeentefonds. 

■ 	 Ons vastgoed

Het gemeentelijke vastgoed is technisch in goede staat 

gehouden en is in de volle breedte nuttig ingezet voor de 

Zeister samenleving. We dragen met ons vastgoed bij aan 

verschillende programma’s zoals Sport, Cultuur, Samen leven. 

Meer informatie hierover is in de betreffende programma’s  

te lezen.

Ook in 2019 hebben we oog gehouden voor wat ons 

kernvastgoed moet zijn en wat niet. We hebben daarom een 

aantal oude dienstwoningen afgestoten via vrije verkoop. 

Deze woningen waren niet meer noodzakelijk voor onze 

taken als gemeente.
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EXPLOITATIE (BEDRAGEN X € 1.000)

3.204

109.409

106.205

3.724

109.399

105.675

2.620

113.626

111.006

173

2.016

2.189

L

B

S

V

V

V

2.447

115.642

113.195

Lasten/Baten/Saldo 
per product

2018 
realisatie

2019
begroting

2019 
begroting 
na wijz. (A)

2019 
verschil (A–B)

2019 
realisatie (B)

Programma  

Financiering en algemene 

dekkingsmiddelen

■ 	 WAT HEEFT HET GEKOST?

Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting:

 935.000

 572.000

 373.000

253.000

 243.000

 222.000

 207.000

 136.000

 125.000

 108.000

 107.000

 69.000

 42.000

 26.000

 1.000

 2.189.000

V

V

V

V

V

N

V

N

V

N

N

V

N

V

V

V

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(1)

(3)

(2)

(4)

(1)

(5)

(c)

(3)

(2)

Verkoop gemeentelijk vastgoed

OZB woningen en niet-woningen

Stelpost onvoorzien

Gemeentefonds: klimaatmiddelen

Onderhoudskosten (overig) gemeentelijk vastgoed

Kosten vastgoedtransacties, incl. project annexaties / snippergroen

Verkoop gemeentelijke woningen

Loonkosten

Budget coalitiemiddelen: inzet centrummanagement

Financiering en rente

Risicovoorziening vennootschapsbelasting

Gemeentefonds

Dividend Vitens

Budget coalitiemiddelen: restant

Totaal van diverse kleinere afwijkingen

Saldo programma



INHOUDSOPGAVE RESULTAAT PROGRAMMA’S PARAGRAFEN OVERZICHT 
BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN 

WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-
BESLUIT

Jaarrekening 2019  |  Gemeente Zeist  |  Programma’s 70

Jaarrekening 2019
INLEIDING

 713.000

 279.000

 266.000

 243.000

 207.000

 52.000

 1.760.000

429.000

 125.000

 304.000

N

N

N

N

N

N

N

V

N

V

€

€

€

€

€

€

€ 

€

€

€

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(c)

Reserve vastgoedfonds

Reserve egalisatiesystematiek / eenmalige middelen

Reserve weerstandsvermogen

Reserve onderhoud kapitaalgoederen

Reserve revolving fund sociale woningbouw

Reserve dekking investeringen

Totaal reserveringen

Saldo programma na reserveringen

Verrekening met centrummanagement (progr.3)

Saldo na reserveringen en verrekeningen met andere programma's

Verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via progr. 11:
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■	 PARAGRAAF 3.1 
WEERSTANDSVERMOGEN  
EN RISICOBEHEERSING

3.1.1  INLEIDING

Ons risicomanagement is gericht op een pro-actieve risicosturing, waarbij voortdurend de 

relatie met de beschikbare weerstandscapaciteit in ogenschouw wordt gehouden. Het doel 

van actief risicomanagement is daarbij om niet iedere tegenvaller direct van invloed te laten 

zijn op het lopende beleid en exploitatie, waardoor de reguliere dienstverlening en ambities 

niet in het gedrang komen. We hebben de laatste jaren een goede ontwikkeling doorgemaakt 

op het gebied van risicomanagement. 

■ 	 Algemene ontwikkelingen in 2019

De omgeving waarin gemeenten opereren is complex en continu aan verandering onder-

hevig. Dit geldt ook voor onze gemeente. Op diverse terreinen liggen uitdagingen die direct 

gevolgen hebben voor ons risicoprofiel. Daarbij kan gedacht worden aan druk op de woning-

markt, de ontwikkeling van de lokale economie, de duurzaamheidsopgave en natuurlijk het 

Sociaal Domein. 

In Nederland ontstond in 2019 een acute stikstofcrisis toen de Raad van State op grond van 

Europese milieuwetgeving vele projecten stillegde. Daarnaast werden de PFAS-normen 

aangescherpt. Dit had ook gevolgen voor projecten van de gemeente, zoals voor het project 

Vliegbasis (als onderdeel van project Huis ter Heide West).

Het Rijk decentraliseert steeds meer taken richting gemeente, terwijl het in de meeste 

gevallen tot aan datum van invoering onduidelijk is in hoeverre de gemeente hiervoor 

middelen krijgt of hoe hoog de middelen zijn. Een voorbeeld hiervan is de omgevingswet  

die volgens huidige planning met ingang van 1 januari 2021 van kracht zal zijn. Andere 

voorbeelden zijn de invoering van de Wet Kwaliteitsborging en bouwen, de Wet normali-

sering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

(Wvggz).

De fluctuaties in de algemene uitkering maakt financiële planning voor de langere termijn 

een uitdaging. De allocatie van de algemene uitkering wordt herzien. Er is een simulatie 

gehouden van het nieuwe verdeelmodel en dat viel compleet anders uit dan verwacht.  

De doorvoering is nu met een jaar uitgesteld. Ook dat geeft onzekerheid over toekomstige 

middelen. Al deze ontwikkelingen maken dat onze financiële situatie in korte tijd is veranderd. 

De tijden van relatieve overvloed zijn omgeslagen naar een financiële positie waarbij we 

scherper aan de wind moeten varen en in het lopende jaar duidelijke keuzes moeten maken 

wat we wel of niet willen gaan oppakken. We zijn bezig financiële ruimte te zoeken voor 

ambities, ontwikkelingen en andere maatschappelijke vraagstukken. Dit alles willen we doen 

omdat we een financieel gezonde (robuuste) gemeente willen zijn en blijven. 

Behalve de grotere focus op risicomanagement heeft dit alles heeft ook gevolgen voor ons 

huidige risicoprofiel. We zien dit ook terug in ons geactualiseerde risicoprofiel. Ook hebben 

we een verdere verbetering doorgevoerd op de identificatie van risico’s op de projecten en 

grondexploitaties.

■ 	 COVID-19 virus (Corona)

Op het moment van schrijven van deze paragraaf is het maart 2020 en zitten we volop in de 

coronacrisis. Deze crisis is ongekend qua omvang en impact op ons allen. We weten niet hoe 

lang het nog gaat duren dat allerlei getroffen overheidsmaatregelen van kracht zullen zijn en 

grote invloed zullen hebben op de dagelijkse gang van zaken. De gevolgen voor de samen-

leving en economie zullen naar alle waarschijnlijkheid zeer groot zijn en afhankelijk van de 

duur van de crisis voor een langere periode aanhouden. Naast het uitvoering geven aan de 

landelijke en lokale maatregelen, streven we naar zoveel mogelijk continuïteit van de 

reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daar-

voor de nodige interne maatregelen genomen. De coronacrisis raakt vele beleidsterreinen. 
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Denk daarbij aan hogere uitgaven voor uitkeringen, steun aan bedrijven, subsidies voor 

cultuur-, welzijns- en sportinstellingen, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, 

plankosten door vertraging bij projecten, ICT-kosten om werken op afstand mogelijk te 

maken, inhuurkosten en lagere legesinkomsten door afgestelde of uitgestelde aanvragen, 

verhuur van gemeentelijk vastgoed enz.

Het financiële risico hiervan hebben we nog wel als risico kunnen opnemen voor de 

berekening van het benodigde weerstandsvermogen, maar omdat de exacte gevolgen van 

deze crisis nog onduidelijk zijn in omvang kunnen we dit financieel niet goed onderbouwen.

We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt 

geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig 

maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. 

3.1.2 RISICOBEHEERSING IN 2019 EXCL. SOCIAAL DOMEIN

■ 	 In control statement

Vanaf het boekjaar 2021 zal door een aanpassing in de wet niet langer de accountant, maar het 

college een verklaring afgeven waarin het college aangeeft rechtmatig te hebben gehandeld 

met betrekking tot de financiële Rijks en Europese wetgeving".

Het oordeel van het college komt in de jaarrekening door middel van een rechtmatigheids- 

verklaring. 

Ons college heeft aangegeven de rechtmatigheidsverantwoording als eerste stap te zien  

om door te groeien naar een In Control Statement (ICS). Bij een ICS verklaart het college “in 

control te zijn’’ op meer gebieden dan alleen de financiële rechtmatigheid. Het gaat dan 

bijvoorbeeld ook om de getrouwheid (financiën), informatieveiligheid, informatie- en 

archiefbeheer, risicobeheersing en privacybescherming. Met het ICS wordt een uitspraak 

gedaan over het gehele systeem. Een exacte invoeringsdatum is nog niet hard benoemd, 

deze ambitie zullen we de komende tijd verder gaan uitwerken.

Op dit moment wordt er door BZK gewerkt aan het wijzigen van de gemeentewet om vanaf 

het boekjaar 2021 de rechtmatigheidsverklaring in te voeren. In het najaar hebben we de 

auditcommissie een toelichting gegeven van de voortgang van de reguliere auditprocessen. 

Daarbij is ook een doorkijk gemaakt naar de verdere implementatie. Inmiddels heeft de 

commissie BBV de modeltekst en toelichting van de rechtmatigheidsverklaring gepresen-

teerd. Intern wordt gewerkt aan het implementatieplan met daarin ook de gevolgen voor de 

gemeenteraad. We zullen uw raad daarover in de loop van 2020 informeren. 

Risicomanagement is een belangrijke bouwsteen om tot een in-control-statement te komen. 

Er is in het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor risicomanagement. Van de projecten 

die als meest risicovol zijn aangemerkt, zijn de risico’s met een multidisciplinair team (nog 

beter) in beeld gebracht. In het komende jaar zal dit verder opgepakt worden voor alle 

projecten. Bovendien zal het een actie worden die periodiek terugkeert.

De lijnmanagers hebben een verdere slag gemaakt met het inventariseren van de gemeente-

risico’s. Het beeld is hiermee completer geworden en de inschatting van het eventuele 

financiële risico is aangescherpt. Dit betekent dat het bedrag aan geïnventariseerde risico’s  

is toegenomen met € 6,9 mln. ten opzichte van laatste inventarisatie (bij de begroting 2020) 

naar € 34,9 mln.

Het komende jaar zullen we een verdere doorontwikkeling in het risicomanagement 

bewerkstelligen om tot een in-control-statement te kunnen komen.

■ 	 Risicobeheersing projecten

Als gemeente hebben we op dit moment veel projecten onder handen. Een groot deel van 

deze projecten bevinden zich in het fysieke domein. Voorbeelden zijn de projecten binnen de 

versnellingsopgave woningbouw, grondexploitaties zoals woningbouw Austerlitz en Huis ter 

Heide. Daarnaast zijn we volop bezig met de uitvoering van het masterplan Buitensport en de 

afronding van het stationsgebied Driebergen Zeist. 

Ieder project kent zijn eigen risico’s. Het is goed om deze in beeld te hebben en belangrijk  

om de beheersmaatregelen te formuleren en deze te monitoren. In het vorige risicoprofiel 
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(begroting 2020) is een aantal risico’s generiek (projectoverstijgend) opgenomen met als 

ontwikkelrichting de risico’s per project meer aandacht te geven. Daartoe is eind 2019 gestart 

om voor de meest risicovolle ruimtelijke projecten in breder verband risico-sessies te houden. 

Deze risico-sessies zijn voor een aantal projecten gedaan en volledig opgenomen in het hier 

gepresenteerde risicoprofiel. De volgende stap is om deze risico-sessies periodiek voor alle 

projecten te doen, de risico’s en beheersmaatregelen periodiek te agenderen en actueel te 

houden. Daarmee zijn deze risico-analyses zowel sturingsinstrumenten voor de project-

managers als input voor de onderbouwing van het weerstandsvermogen. Ook is gestart  

met het verbeteren van de informatievoorziening van projecten in de vorm van rapportages 

waarbinnen risico’s een vast onderdeel zijn. Voor de rapportage aan de raadscommissie voor 

het programma Buitensport is hier een start mee gemaakt. Deze willen we voor meer 

projecten op gaan zetten.

Verder is bij de actualisatie van het MPSO een verdere stap gemaakt om de ramingen aan  

de kosten- en opbrengstenkant beter te onderbouwen en te ramen. Twee generieke risico  

zijn vooralsnog uit voorzichtigheidoverweging blijven staan in het hier gepresenteerde 

risicoprofiel. Het risico op een prijsverlaging aan de opbrengstenkant en een risico op 

prijsverhoging aan de kostenkant. 

Voor een aantal projecten geldt dat het risicoprofiel beperkt beïnvloed wordt doordat de 

risico’s gedeeld worden met de partners waar we mee samenwerken (Hart van de Heuvelrug, 

Vliegbasis Soesterberg en Kerckebosch).

■ 	 Omgevingswet

Met de Omgevingswet bundelt de overheid 26 bestaande wetten op het gebied van onder 

meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wet treedt op 1 januari 2021 in 

werking, maar of dat ook daadwerkelijk doorgang vindt of dat de invoering wordt uitgesteld, 

wordt de komende zomer besloten. Door de komst van de Omgevingswet zal veel ver-

anderen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de verdere uitwerking en om als gemeente 

klaar te zijn voor de invoering voor minimaal de volgens de wet vereiste onderdelen. Ook is  

er op het gebied van het risicomanagement een goede slag gemaakt. Ondanks dat veel zaken 

nog niet bekend zijn, zijn de belangrijkste risico’s rondom de invoering in beeld gebracht en 

opgenomen in ons risicomanagementsysteem. De belangrijkste die ook in onze top 10 te 

vinden is, is de onzekerheid rondom de financiën die de invoering met zich meebrengt. 

Aangezien het Sociaal Domein een relatief hoog risicoprofiel heeft, een groot deel uit maakt 

van de gemeentelijke begroting en een eigen weerstandsvermogen kent in de vorm van de 

reserve Sociaal Domein (gesloten systeem) brengen we deze apart in beeld. 

3.1.3 RISICOBEHEERSING IN 2019 SOCIAAL DOMEIN

■ 	 Sociaal Domein

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een fors aantal taken binnen het sociaal 

domein. Als organisatie zijn we nog volop bezig de zorg te transformeren naar betere en 

betaalbare zorg. Innovatie is daarbij belangrijk. Ook vanuit het risicomanagement zullen we 

meedenken in dit transformatieproces Welke elementen dragen bij aan onze doelstelling en 

wat zijn de mogelijke belemmeringen die we bij het realiseren van deze doelstelling tegen 

kunnen komen. Welke beheersmaatregelen kunnen we nemen om de effecten van de risico’s 

te minimaliseren. Daarnaast gaan we de risico’s in kaart brengen als gevolg van de aanstaande 

aanpassing in de jeugdwet in 2020 (woonplaatsbeginsel) en de WMO in 2021 (beschermd 

wonen).

In 2019 heeft er een verbetertraject plaatsgevonden bij de RSD. Er is een nulmeting gedaan  

en de informatievoorziening is verbeterd waardoor de prestaties beter gemonitord kunnen 

worden. 
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Ook is het programma Kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget gestart waarbij de vraag 

gesteld wordt hoe het sociaal domein zodanig georganiseerd kan worden dat we welzijn en 

passende ondersteuning en zorg kunnen (blijven) bieden voor alle inwoners in Zeist. Daarbij 

wordt ook uitdrukkelijk gekeken naar de huidige risico’s en kansen. 

 

■ 	 Fraude in de zorg

In 2019 zijn we gestart met een pilot ‘fraude aanpak in de zorg’. Doel van de pilot is het 

vergroten van de bewustwording rondom het thema fraude, het versterken van preventieve 

maatregelen en het oppakken van (fraude) signalen. Met de vrijgemaakte capaciteit zijn de 

volgende resultaten bereikt:

• De rol van toezichthouder WMO is geformaliseerd. Daardoor zijn er meer mogelijkheden 

om zorgfraude binnen de WMO op te sporen.

• We zijn aangesloten op het Informatie Knooppunt Zorg (IKZ) om fraudesignalen te delen, 

te verrijken en daarmee fraude effectiever te kunnen bestrijden.

• We hebben voorlichtingssessies gehouden bij het Sociaal Team en CJG ter bevordering 

van het fraudebewustzijn om oog te hebben voor mogelijke frauderisico’s.

• 25 (mogelijke) fraudesignalen zijn opgepakt. In totaal gaat het om minimaal € 91.146,– en 

maximaal € 187.146,= aan (mogelijke) fraude. Er is € 44.316,– teruggevorderd, van  € 46.830,– 

aan pgb-fraude wordt onderzocht of dit teruggevorderd kan worden. Daarnaast bestaat 

er binnen de WMO-begeleiding onduidelijkheid of de zorg daadwerkelijk geleverd is en 

teruggevorderd kan worden, het gaat om in totaal € 96.000. Dit zal uit nader onderzoek 

moeten blijken. 

• We hebben meegedaan aan PGB risicoscan van de SVB. De resultaten zijn gedeeld met  

de interne organisatie en processen en procedures zijn hierop aangepast. 

• Samenwerking met de overige ZOU gemeenten op dit onderwerp versterkt. 

• Het netwerk (partners) rondom dit thema is in kaart gebracht.  

De doelen van de pilot zijn behaald en dat is reden dat we in 2020 dit verder gaan verankeren 

in de reguliere processen. We nemen de leereffecten van het pilotjaar daar in mee.

3.1.4 TOP 10 RISICO’S (EXCL. SOCIAAL DOMEIN)

De tien belangrijkste risico’s exclusief het Sociaal Domein zijn weergegeven in tabel 1. 
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TABEL 1: TOP 10 RISICO’S (EXCL. SOCIAAL DOMEIN)

        Financieel 
gevolg

Risico-
nummer Risico Maatregelen Kans

 

50%

50%

70%

90%

30%

2.362.500

1.500.000

1.000.000

500.000

1.400.000

max. €

 

max. €

max. €

max. €

max. €

Als gevolg van een andere verdeling van middelen tussen gemeenten  

via de algemene uitkering (herijking), bestaat de kans dat de gemeente 

lagere inkomsten via de algemene uitkering krijgt.

Als gevolg van stijgende marktprijzen en het ramen van werken (sloop, 

bouw- en woonrijp) op basis van kengetallen bestaat de kans dat de 

kosten van projecten (grondexploitaties) bij uitvoering hoger uitvallen 

dan geraamd waardoor dit een nadelig effect heeft op het 

projectresultaat.

Als gevolg van de coronacrisis wordt de gemeente geconfronteerd met 

extra kosten en werkzaamheden. 

Denk daarbij aan hogere uitgaven voor uitkeringen, steun aan bedrijven, 

subsidies voor cultuur-, welzijns- en sportinstellingen, bijdragen aan 

gemeenschappelijke regelingen, plankosten door vertraging bij projecten, 

ICT-kosten om werken op afstand mogelijk te maken, inhuurkosten enz. en 

lagere legesinkomsten door afgestelde of uitgestelde aanvragen, verhuur van 

gemeentelijk vastgoed enz.

Het invoeren van de omgevingswet heeft vooralsnog onduidelijke 

financiële gevolgen waardoor de gemeente een financieel risico loopt.

Als gevolg van het feit dat marktontwikkelingen (VON-prijzen uit de 

woningbouwdifferentiatie) voor de toekomst lastig in te schatten zijn, 

bestaat de kans dat opbrengsten te hoog in de projectbegroting zijn 

ingeschat waardoor dit nadelige effecten heeft voor het eindresultaat 

van het project.

–

Jaarlijks actualiseren en onderbouwen van ramingen van grexen (MPSO) 

gebruik makend van actuele marktverkenningen, taxaties en 

kostenexpertise.

Hoewel zeer lastig, proberen om inzicht te krijgen in potentiële 

kostenverhoging en inkomstendaling als gevolg van de omgevingswet. 

Er moeten extra middelen komen in de algemene uitkering. Hierover het 

gesprek voeren met andere gemeenten, de VNG, het ministerie en de 

ODRU.

Marktwaarden toetsen met taxaties en second opinions. Daarnaast 

woningbouwdifferentiatie aanpassen naar huidige markt of de ramingen 

bijstellen.

R1150

R1118

R1205

R1152

R1122
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TABEL1: TOP 10 RISICO’S (EXCL. SOCIAAL DOMEIN) (VERVOLG)

        Financieel 
gevolg

Risico-
nummer Risico Maatregelen Kans

70%

70%

90%

30%

10%

600.000

500.0000

300.000

890.000

2.500.000

max. €

max. €

max. €

max. €

max. €

Voor de 2e fase van de herontwikkeling van de grond van de huidige 

gemeentewerf zijn recent geen bodemonderzoeken uitgevoerd. Gelet 

op de aard van de werkzaamheden in het verleden en de sanerings-

kosten van de 1e fase worden relatief hoge saneringskosten verwacht.

Als gevolg van het jarenlang minimaliseren van onderhoud bij de 7 

(open) parkeergarages (Voorheuvel, Promenade, Slotlaan 1 t/m 3, Perron 

en de Luifel) bestaat de kans dat er een inhaalslag gemaakt moet worden 

in onderhoud waarvoor onvoldoende budgetten voor handen zijn.

Als gevolg van het steeds meer moeten uitvoeren van bepaalde 

werkzaamheden waarvoor specialistische kennis is vereist (wetgeving, 

procedures en termijnen) ontstaat een kwetsbaarheid in de 

bedrijfsvoering vooral op de werkvelden waar "éénpitters" zitten.

Als gevolg van het niet kunnen nakomen van de financiële verplich-

tingen aangaande een geldlening door de Stichting Nu voor Straks 

bestaat de kans dat er een beroep wordt gedaan op de garantstelling 

door de gemeente, waardoor de gemeente voor extra kosten staat.

Als gevolg van de kans dat het nog te nemen verkeersbesluit om de 

spoorwegovergang van Den Dolder af te sluiten door de rechter of de 

Raad van State wordt teruggedraaid, bestaat de  kans dat de gemeente 

conform afspraak met ProRail € 6.200.000,- moet terugbetalen.

We gaan op korte termijn de bodemonderzoeken laten uitvoeren en een 

kostenraming maken voor het saneren van het terrein, zodat we dit goed 

in de grex kunnen opnemen.

Inventarisatie heeft plaatsgevonden en de plannen worden nu uitge-

werkt om te komen tot een duurzaam en kwalitatief onderhoudsniveau. 

In het najaar worden de onderhoudsplannen opgesteld. Financieel 

inzicht wordt begin 2020 verwacht.

Door te doen aan kennis delen via het interne zaaksysteem kunnen 

collega's elkaar makkelijker vervangen. Door strategische personeels-

planning kwetsbare functies in beeld krijgen en op acteren. Verder 

zullen we ook de samenwerking met andere gemeenten opzoeken.

De gemeente heeft recht van hypotheek en de waarde van de woningen 

zal – naar verwachting – hoger zijn dan het leningbedrag. Daar het een 

nieuwe en daardoor onbekende partij is, is er nog wel sprake van een 

risico. 

Vóóraf: De onderbouwing van het verkeersbesluit moet aan hoge eisen 

voldoen. 

Achteraf: Als het Drieluik niet door gaat ondanks een besluit van de 

gemeente om af te sluiten, zal de gemeente richting Prorail de 

terugbetaling betwisten, omdat de gemeente geen blaam treft. Mocht 

de gemeente toch moeten betalen, zal in eerste instantie de 

gereserveerde € 4.000.000,- kunnen worden aangewend.

R1202

R994

R966

R1006

R1117
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Toelichting op tabel 1:

Het totale risicoprofiel is verder gestegen ten opzichte van de vorige inventarisatie bij de begroting 

2020. De omvang van alle risico’s bedroeg destijds € 27 mln. terwijl dit bij deze begroting € 34,9 

mln. bedraagt. De top 10 van risico’s van gemeente Zeist is relatief veel veranderd. Slechts 4 risico’s 

in de top 10 waren ook al opgenomen bij de begroting van 2020. De risico’s beslaan uiteenlopende 

terreinen. Ze hebben te maken met de al eerder genoemde onzekerheid in de hoogte van de 

algemene uitkering, de gevolgen van de coronacrisis, de uitvoering van diverse (fysieke) projecten, 

maar ook de risico’s die ontstaan door de veranderende taken en de krappe arbeidsmarkt. Dit 

heeft zijn weerslag op ons risicoprofiel. Daarnaast zien we ook dat de budgetten e.d. steeds meer 

onder druk staan en we minder flexibiliteit hebben om tegenvallers binnen de begroting op te 

vangen. Ook dit heeft een negatief effect op ons risicoprofiel. 

Ten opzichte van de begroting zijn er zeven nieuwe risico’s in de top 10 gekomen, te weten:

• R1150 – Herijking algemene uitkering

• R1205 – Gevolgen coronacrisis

• R1152 – Middelen omgevingswet

• R1202 – Bodemonderzoek gemeentewerf

• R966 – Tekort op bepaalde functies

• R1117  – Verkeersbesluit overweg Den Dolder

Ook is een aantal risico’s uit de top 10 verdwenen:

• R1004 – Japanse duizendknoop. Er is structureel een basisbedrag gebudgetteerd.

• R998 – Inwerktreding AVG. Ingevoerde activiteiten door de Functionarissen Gegevens- 

bescherming.

• R545 – In eigendom houden van huurkavels (Beukbergen). Dit risico is er niet meer, omdat na 

het afronden van het project er een berekening van de exploitatie is gemaakt waaruit blijkt dat 

de exploitatielasten volledig gedekt worden. 

• R986 – Rente project buitensport. Dit risico wordt nu opgevangen via treasurybeleid.

• R926 – Labeling btw (Parkeergarage stadhuis). De belastingdienst is inmiddels akkoord 

gegaan met de gekozen labeling.

• R1120 – Projectramingen op basis van kengetallen. Dit risico is samengevoegd met risico R1118 

Gevolgen stijgende marktprijzen voor projectresultaten.
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3.1.5 TOP 5 RISICO’S SOCIAAL DOMEIN

De vijf belangrijkste risico’s binnen het Sociaal Domein zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

TABEL2. TOP 5 RISICO’S SOCIAAL DOMEIN

        Financieel 
gevolg

Risico-
nummer Risico Maatregelen Kans

70%

70%

90%

3.500.000

2.500.000

750.000

max. €

max. €

max. €

Als gevolg van diverse ontwikkelingen binnen de jeugdwet bestaat de 

kans dat budgetten worden overschreden, waardoor er een tekort 

ontstaat.

Als gevolg van diverse ontwikkelingen binnen de Wmo bestaat de kans 

dat budgetten worden overschreden, waardoor er een tekort ontstaat.

Als gevolg van het aanpassen van het woonplaatsbeginsel (jeugdwet) in 

2021 zal een heel groot financieel effect plaats vinden. Het wegvallen van 

inkomsten en uitgaven zou per saldo neutraal moeten zijn, maar 

onduidelijk is of daadwerkelijk zo uitpakt.

Sturen op transformatie van het jeugdzorglandschap, betere preventie, 

doorbraak en versterkte samenwerking met huisartsen, onderwijs en 

SAVE. verstevigen regionaal contractmanagement, verstevigen rol 

wijkteams. Beter zicht op wachttijden binnen de jeugdhulp via wacht-

tijdenapp. Versterken samenwerken en inzetten voorliggende voor-

zieningen. Project KZBBB.

•  Project respijtzorg

•  Inzet Samen Oplopen

•  Samenwerking in wijken (huisartsen, proeftuin EPA, rol welzijn, 

maatjesprojecten)

•  We kennen een blijverslening

•  Woningen bouwen voor deze specifieke doelgroep (ouderen/ 

levensbestendig).

•  Lobbyen voor extra compensatie.

•  Meer kostenbewustzijn bij beschikkers realiseren.

•  Nieuwe inkoop en verstevigen contractmanagement 

•  Samen met Meander Omnium wordt gekeken of de buurtbus extra 

ingezet kan worden in plaats van de regiotaxi.

We zetten ons via een lobby bij Den Haag in voor een overgangsregeling 

voor kinderen waarbij niet bekend is waar ze oorspronkelijk vandaan 

kwamen. In 2020 wordt de wijziging voorbereid (financieel en 

inhoudelijk).

R1183

R725

R928
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TABEL2. TOP 5 RISICO’S SOCIAAL DOMEIN (VERVOLG)

        Financieel 
gevolg

Risico-
nummer Risico Maatregelen Kans

70%

30%

600.000

500.000

max. €

max. €

Als gevolg van ontwikkelingen in relatie tot huishoudelijke hulp bestaat 

de kans dat er een tekort ontstaat.

Als gevolg van het feit dat cliënten minder gemakkelijk in de Wet 

Langdurige Zorg (Wlz) komen en minder snel recht op Wlz zorg hebben 

is er sprake van wachttijden in de Wlz waarbij Wlz en Wmo 

communicerende vaten zijn.

•  We verkennen de mogelijkheden om binnen ZOU verband 

gezamenlijk een aanbesteding HH aan te gaan. Door samen te  

werken kan steviger ingezet worden op tariefafspraken en 

contractmanagement.

•  We passen de werkwijze voor het beschikken van huishoudelijke hulp 

aan op de voorgenomen wetswijziging rond resultaatbeschikken.

In gesprek met zorgverzekeraar over aansluiting en afbakening met Wlz

•  O.a. woningmarktbeleid handhaven. 

•  De samenwerking met de zorgverzekeraar is verbeterd. Er vindt 

ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats. 

•  Er wordt nu gewerkt aan een regionale werkstructuur en 

samenwerkingsagenda. Focus ligt op ouderenzorg, preventie en GGZ. 

•  Samenwerking tussen zorgaanbieders versterken (schakelen bij 

wachttijd) en inzicht in wachtlijsten bij de teams zodat zij kunnen 

regelen.

•  De wachtlijsten voor de langdurige ouderenzorg lokaal in kaart 

gebracht. Dit neemt niet weg dat er nog steeds sprake is van 

wachtlijsten (o.a. voor verpleeghuiszorg en volwassenen GGZ).

R1021

R673

Toelichting op tabel 2:

Het totale risicoprofiel van het Sociaal Domein is hoger dan bij de vorige inventarisatie (begroting 

2020). De omvang van alle risico’s bedroeg destijds ruim € 6 mln., terwijl dit bij deze begroting ruim 

€ 7,9 mln. bedraagt. Het aantal risico’s is fors naar beneden gebracht door risico’s samen te voegen 

en die risico’s die niet meer van toepassing zijn af te voeren. Het risicoprofiel blijft onveranderd 

hoog. De druk op de budgetten is zeer groot en het zal een flinke opgave worden om de kosten 

naar beneden te brengen. 
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3.1.6 VERDELING RISICO’S PER KANSCATEGORIE EN FINANCIEEL GEVOLG 

Risico’s waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden 

in een risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en 

gevolg. De nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het 

desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt 

geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die 

in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het 

rode gebied zit vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de 

organisatie wordt bedreigd. 

Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de 

situatie weer voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het 

nemen van maatregelen 

3.1.6.1 Verdeling risico’s per kanscategorie en financieel gevolg (excl. Sociaal Domein)

Voor gemeente Zeist zijn in totaal (exclusief Sociaal Domein) 231 risico’s geïnventariseerd. De 

verdeling van deze risico’s naar kans van optreden en financiële impact is weergegeven in 

tabel 3. Het betreft de netto risico’s.

Dit betekent dat er 14 risico’s zijn die aandacht vragen (oranje gebied). Er zijn geen risico’s  

die in het rode gebied zitten en dus directe aandacht nodig hebben. 

3.1.6.2 Verdeling risico’s per kanscategorie en financieel gevolg Sociaal Domein

Er zijn voor het Sociaal Domein nog slechts 14 risico’s overgebleven. Dit komt door risico’s 

samen te voegen en die risico’s die niet meer van toepassing zijn af te voeren.

De verdeling van de 14 geïnventariseerde risico’s naar kans van optreden en financiële impact 

is weergegeven in tabel 4. Het betreft de netto risico’s.

Er zijn drie risico’s die in het oranje gebied zitten en dus aandacht nodig hebben. Twee risico’s 

zitten in het rode gebied en behoeven directe aandacht. Het gaat om risico’s R1183 (Jeugdwet) 

en R725 (WMO), zie hierboven (bij 3.1.5).

        

TABEL 3. VERDELING RISICO’S PER KANSCATEGORIE EN FINANCIEEL GEVOLG

EXCLUSIEF SOCIAAL DOMEIN

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

 

1

4

2

7

 

1

2

2

5

1

11

1

1

14

10

30

56

 

2

4

20

18

17

61

2

3

8

27

34

22

96

3

7

15

67

67

72

231

x > € 1.500.000

€ 750.000 < x < € 1.500.000

€ 300.000 < x < € 750.000

€ 75.000 < x < € 300.000

x < € 75.000

Geen financiële gevolgen

Totaal

        

TABEL 4. VERDELING RISICO’S PER KANSCATEGORIE EN FINANCIEEL VOOR HET  

SOCIAAL DOMEIN

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

 

1

1

2

2

1

3

 

1

1

 

1

4

1

6

 

2

2

2

0

3

5

1

3

14

x > € 1.500.000

€ 750.000 < x < € 1.500.000

€ 300.000 < x < € 750.000

€ 75.000 < x < € 300.000

x < € 75.000

Geen financiële gevolgen

Totaal
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373.288 

 

TABEL 5: BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT EXCL. SOCIAAL DOMEIN

IncidenteelStructureel

€

€

€

€

Omschrijving        
Onvoorzien in exploitatie

Structureel (€ 373.288  x factor 2,5)

Reserve weerstandsvermogen

Totaal

933.220

5.961.957

 6.895.177

Ratio weerstandsvermogen   =   
 Beschikbare weerstandscapaciteit € 6.895.177   

=    0,95
Benodigde weerstandscapaciteit € 7.290.254 

3.1.7  BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT 

Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is inzicht nodig in de omvang en  

de achtergronden van de actuele risico’s. Deze risico’s zijn zo breed mogelijk geïnventariseerd. 

Bij de kansberekeningen wordt dan ook een groot aantal schattingen van het totale financiële 

gevolg van het gehele risicoprofiel gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de kans 

op optreden van een risico en met het feit dat het financieel gevolg per risico kan variëren. 

Doordat risico’s niet allemaal gelijktijdig en in hun maximale omvang zullen optreden is het 

bedrag dat we aanhouden als weerstandsvermogen vele keren lager dan de totale waarde 

van de geïnventariseerde risico’s.

Benodigde weerstandscapaciteit exclusief het Sociaal Domein. 

De totale waarde van alle geïnventariseerde risico’s bedraagt circa € 34,9 mln. Uit de uitge-

voerde simulatie blijkt, dat met een waarschijnlijkheid van 90% gesteld kan worden dat het 

weerstandvermogen € 7,3 M moet bedragen (bij een minimale ratio van 1,0).

Benodigde weerstandscapaciteit Sociaal Domein

De totale waarde van alle geïnventariseerde risico’s binnen het Sociaal Domein bedraagt circa 

€ 8,8 mln. Uit de uitgevoerde simulatie blijkt, dat met een waarschijnlijkheid van 90% gesteld 

kan worden dat het weerstandvermogen voor het Sociaal Domein € 4,9 moet bedragen (bij 

een minimale ratio van 1,0).

3.1.8 BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt bepaald door componenten uit de exploitatie 

(onvoorzien) en de reserve weerstandsvermogen. Deze middelen kunnen vrij worden ingezet 

om risico’s in financiële zin af te dekken, waarbij de middelen uit de exploitatie conform 

bestaand beleid met factor 2,5 worden vermenigvuldigd. 

Voor 2020 bedraagt de beschikbare weerstandscapaciteit voor de reguliere risico’s (excl. 

Sociaal Domein) € 6.895.177. In tabel 5 is dit nader gespecificeerd. 

Het weerstandsvermogen is ten opzichte van de begroting 2020 licht gestegen (toename van 

€ 232.000).

De reserve Sociaal Domein bedraagt ultimo 2019 € 6,5 M. Dat is een daling van € 1,3 M ten 

opzichte van de laatste stand bij de begroting van 2020. Deze reserve werd tot nu toe aange-

duid als weerstandsvermogen voor het Sociaal Domein. Bij punt 3.1.9 gaan we hier nader op in.

3.1.9 BEOORDELING VAN HET WEERSTANDSVERMOGEN 

Om te bepalen of het huidige weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden 

gelegd tussen de benodigde weerstandscapaciteit (die uit de risicosimulatie voortvloeit) en de 

beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van deze berekening vormt het weer-stands-

vermogen en wordt uitgedrukt in een ratio. Daarbij geldt: hoe hoger de ratio, hoe groter het 

vermogen om weerstand te bieden aan de financiële gevolgen van optredende risico’s.

Voor het Sociaal Domein komt de weerstandsratio uit op: 

Ratio weerstandsvermogen   =   
 Beschikbare weerstandscapaciteit € 6.488.056   

=    1,32
Benodigde weerstandscapaciteit € 4.931.207    
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Uitstekend

Ruim voldoende

Voldoende

Matig

Onvoldoende

Ruim onvoldoende

TABEL 6: WAARDERING RATIO

Waarderings-
cijfer Ratio Betekenis

A

B

C

D

E

F

        

> 2,0

1,4–2,0

1,0–1,4

0,8–1,0

0,6–0,8

< 0,6

Voor de beoordeling van de ratio wordt een norm gehanteerd (zie tabel 6) die is ontwikkeld 

door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in samenwerking met de 

Universiteit Twente. Deze norm wordt landelijk veelal toegepast.

3.1.10 KENGETALLEN 

Op 18 juli 2015 is de “Regeling tot vaststelling van de wijze waarop kengetallen worden vast-

gesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag van provincies en gemeenten” van 

kracht geworden. Deze regeling ziet op de wijziging van het Besluit begroting en verant-

woording provincies en gemeenten (BBV), waarin in artikel 11 is bepaald, dat in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en het jaarverslag kengetallen 

worden opgenomen voor:

De netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de 

solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belasting- 

capaciteit.

Deze kengetallen maken het gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de 

gemeente. Het overzicht van de kengetallen en het verloop daarin is weergegeven in tabel 7.

■  Analyse kengetallen en financiële positie

Bij de begroting 2020 zijn de kengetallen voor het laatst bepaald en zijn berekend op basis 

van de balans. Voor de begroting is een meerjarige balans opgesteld om deze kengetallen  

te bepalen. De ‘hardheid’ van de getallen nemen in de planperiode af, doordat nu al inschat-

tingen gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld de saldi liquide middelen in bijvoorbeeld 

2021.

De netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.  

Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.

De ratio voor het Sociaal Domein krijgt de kwalificatie “Voldoende”. 

De reserve die we als weerstandsvermogen voor het Sociaal Domein gebruiken, is echter 

fictief al leeg, omdat er verwachte toekomstige tekorten in het Sociaal Domein (z.g. gesloten 

systeem) uit gedekt moeten worden. 

Dit betekent dat er onvoldoende middelen in deze reserve aanwezig zijn om tevens als 

weerstandscapaciteit te kunnen fungeren waardoor het niet langer reëel is om de reserve nog 

te gebruiken als weerstandsvermogen. 

Feitelijk betekent dit dat de benodigde weerstandscapaciteit voor het Sociaal Domein ten 

laste zal moeten komen van de reserve Weerstandsvermogen, net zoals nu gebeurt voor de 

overige risico’s. In dat geval wordt de (totale) ratio als volgt:

Ratio weerstandsvermogen   =   
 Beschikbare weerstandscapaciteit € 6.895.177    

=    0,63
Benodigde weerstandscapaciteit € 11.029.171   
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De netto schuld quote is nagenoeg op hetzelfde niveau als begroot voor 2019 geëindigd en  

is zeer goed. Het bedrag aan schulden is zoals verwacht teruggelopen. Het bedrag aan liquide 

middelen is met nagenoeg hetzelfde bedrag afgenomen, waardoor het percentage van de 

schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen redelijk stabiel op 7% ligt. We spreken van 

een goede netto schuldquote als deze onder de 70% ligt. Tussen de 70% en de 80% dreigt de 

schuldomvang te hoog te worden. Boven de 80% zijn alle bezittingen zwaar belast met 

schulden. Ook voor de komende jaren verwachten we dat onze netto schuldquote zeer goed 

zal zijn.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Omdat bij verstrekte leningen onzekerheid bestaat of ze allemaal terug worden betaald, wordt bij 

de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal, zowel inclusief 

als exclusief de verstrekte leningen, te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel 

van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. 

Bij deze ratio wordt in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat  

dit betekent voor de schuldenlast. Voor deze ratio gelden dezelfde normen als voor de netto 

schuldquote, dus ook hiervoor geldt dat we een zeer goede ratio hebben.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële ver-

plichtingen te voldoen doordat zij voldoende eigen vermogen heeft. Onder de ratio wordt verstaan: 

het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Bij deze ratio dreigt de schuld van de 

gemeente te hoog te worden als deze onder de 30% uit gaat komen. Onder de 20% zijn de 

bezittingen te zwaar belast met schulden. Een ratio boven de 30% is aanvaardbaar waarbij  

geldt dat hoe hoger de ratio is hoe beter.

De solvabiliteitsratio van onze gemeente is ten opzichte van de jaarrekening 2018 nagenoeg 

gelijk gebleven op 68%. Dat ligt ver boven wat als aanvaardbare grens wordt gezien. Het eigen 

vermogen is licht gedaald, maar het balanstotaal is in ongeveer dezelfde mate gedaald.  

De conclusie is dan ook dat we goed in staat zullen zijn om aan onze financiële verplichtingen 

te voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen 

lasten te dragen of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten 

daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de 

begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. Voor de beoordeling van het 

structurele en reële evenwicht van de begroting is het belangrijk om onderscheid te maken tussen 

de structurele en incidentele lasten. Als dit kengetal positief is, is er ruimte om structurele tegen-

vallers op te vangen. Als het percentage boven de 3% uitkomt wordt dit als goed beschouwd.

De structurele exploitatieruimte is negatief uitgekomen op -/- 3%. De onttrekkingen aan  

de reserves waren in 2019 nagenoeg gelijk aan de toevoegingen. De structurele uitgaven 

waren echter hoger dan de structurele inkomsten. Er is dus geen sprake van een evenwicht. 

Naar verwachting zal de structurele exploitatieruimte ook voor 2020 negatief uitvallen. Dit is 

een andere situatie voor Zeist dan wat de gemeente gewend is. In de komende periode zal  

er gekeken moeten worden naar een betere balans tussen de structurele uitgaven en de 

structurele baten.

Kengetal grondexploitatie

De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend 

voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de 

toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. Een grondexploitatie van 

10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar.
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Het kengetal grondexploitatie komt met 2% ruim onder de 10% uit. Hieruit blijkt dat het 

risicoprofiel ten aanzien van onze grondexploitaties beperkt is. 

De belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten 

opzichte van het landelijke gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente 

meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt, is een 

beleidskeuze. De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is: Woonlasten van een 

meerpersoonshuishouden in het begrotingsjaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde in het 

jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, uitgedrukt in een percentage. Onder de woonlasten 

worden verstaan de OZB, de rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met gemiddelde 

waarde in die gemeente. 

TABEL 7: OVERZICHT VAN EN VERLOOP IN KENGETALLEN

Kengetallen

-/- 2%

-/- 5%

65%

-/- 1%

-/- 2%

101%

6%

1%

65%

-/- 1%

-/- 1%

101%

13%

8%

66%

-/- 1%

2%

101%

18%

13%

64%

-/- 1%

4%

101%

6%

1%

68%

-/- 3%

2%

100%

7%

2%

66%

3%

-/- 2%

90%

-/- 1%

-/- 8%

69%

-/- 3%

1%

89%

Mjr 2023Mjr 2022Mjr 2021
Begroting 
2020

Jaarrekening
2019

Begroting
2019

Jaarrekening
2018

Netto schuldquote

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Solvabiliteitsratio

Structurele exploitatieruimte

Grondexploitatie

Belastingcapaciteit

        

Het tarief afvalstoffenbelasting is met ingang van 1 januari 2019 relatief veel gestegen als 

gevolg van de Rijksheffing op afval. Bovendien zijn de verwerkingskosten toegenomen. De 

woonlasten in Zeist zijn hierdoor in het afgelopen jaar gestegen en liggen volgens de 

landelijke Coelo rapportage nu op die van het landelijke gemiddelde. In het Coelo rapport 

wordt echter voor het gemiddeld landelijke tarief nog uitgegaan van cijfers over het jaar 2018, 

omdat die over 2019 nu nog niet bekend zijn. Dat betekent dat de belastingcapaciteit naar 

verwachting onder de 100% ligt als de cijfers van het Coelo over 2019 bekend worden. 
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Duiding tabel

De meeste kengetallen zijn nagenoeg gelijk aan begroot uitgekomen voor 2019 en kunnen nog 

steeds bijzonder goed genoemd worden.

De netto schuldquote is zeer laag en de solvabiliteitsratio zeer hoog. Dit betekent dat we nog over 

voldoende liquide middelen beschikken om onze rekeningen te voldoen en we als gemeente dus 

meer dan voldoende in staat zijn om aan onze financiële verplichtingen te voldoen. 

De structurele exploitatieruimte eindigt voor het rekeningjaar 2019 net als voor 2018 licht negatief. 

Dat betekent dat onze flexibiliteit om structurele tegenvallers op te vangen teruggelopen is.  

Dit komt doordat onze structurele lasten hoger zijn dan onze structurele baten. Bij de begroting 

van 2019 was nog het beeld dat dit positief zou uitvallen, maar inmiddels is het beeld door de 

actuele ontwikkelingen veranderd. Dat betekent dat er in de komende periode gekeken zal 

moeten worden naar een betere balans tussen de structurele uitgaven en de structurele baten.  

Dit zal een extra pittige opgave worden, omdat we ook te maken zullen krijgen met naar 

verwachting hogere uitgaven door de coronacrisis. Mogelijk hebben deze uitgaven afhankelijk  

van de duur van de crisis en de diepte van de verwachte economische recessie structurele 

consequenties.

Het aandeel van de boekwaarde van grondexploitaties in verhouding tot de baten van de 

grondexploitaties blijft ook de komende jaren laag. Het risicoprofiel is dus relatief laag.

Tot slot is de belastingcapaciteit ten opzichte van de begroting 2019 verslechterd naar 100%.  

De belangrijkste oorzaak is dat we de cijfers afzetten tegen ‘verouderde ’cijfers van het Coelo 

(omdat er geen actuelere cijfers bekend zijn), maar we verwachten dat deze lager uitvalt als in de 

berekening van de landelijke tarieven ook de meest actuele cijfers gebruikt zullen worden zoals  

bij de berekening van de cijfers voor Zeist ook is gedaan. 
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■	 	PARAGRAAF 3.2 
ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
3.2.1 INLEIDING

Gemeente Zeist staat voor een structureel goed, veilig en efficiënt leef-, werk- en woonmilieu 

voor de burger en is voor de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het beheer en 

onderhoud van verschillende in bezit zijnde kapitaalgoederen. Deze kapitaalgoederen 

bestaan binnen Zeist uit de volgende onderdelen:

• Wegen

• Groen

• Bomen

• Waterlopen

• Kunstwerken

• Openbare verlichting

• Verkeersregelinstallaties

• Straatmeubilair

• Parkeergarages

• Begraafplaatsen

• Riolering

• Gemalen

• Gebouwen

Met een effectieve en efficiënte sturing op de kapitaalgoederen wordt de balans gevonden 

tussen kwaliteit en kosten en worden achterstanden en potentieel onveilige situaties 

voorkomen.

Dit vraagt een duurzame blik op de kapitaalgoederen en doorlopende budgettaire middelen.

3.2.2  BELANG VOOR DE RAAD

De totale omvang van de boekwaarde per 31 december 2019 van de in bedrijf zijnde 

geactiveerde materiële activa (exclusief gronden en terreinen binnen grondexploitaties) 

bedraagt circa € 158,2 mln. De onderverdeling daarvan is als volgt.

MATERIËLE VASTE ACTIVA PER 31-12-2018 (BEDRAGEN X € MLN.)

Boekwaarde
Maatschappelijk
nut

Economisch
nut

Bedrijfsgebouwen, woonruimten en terreinen

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Vervoermiddelen, machines, installaties e.d.

Overige materiële activa

Totaal boekwaarde materiële activa

Gezien de omvang van de waarde van deze activa, gevoegd bij de activa die ten laste van 

exploitaties of bijdragen van derden zijn aangeschaft en daardoor niet in bovengenoemde 

cijfers zijn opgenomen, is duidelijk dat ook de budgettaire consequenties van het onderhoud 

aanzienlijk zijn.

3.2.3  BUDGETTAIRE CONSEQUENTIES

De flexibiliteit in het vereiste budget voor onderhoud is beperkt, omdat onderhoud vroeg of 

laat altijd moet worden gepleegd en achterstallig onderhoud over de tijd bezien vaak meer 

kost dan efficiënt en effectief gepland onderhoud, omdat dan de verwachte levensduur in het 

geding komt en er meer klachten en storingen ontstaan. Wel is het budget afhankelijk van het 

gekozen kwaliteitsniveau van het onderhoud. 

99,9

10,2

6,7

12,0

128,8

0,6

28,5

0,1

0,2

29,4
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3.2.4  BEHEERVISIES EN -PLANNEN

Het beheer van kapitaalgoederen is gebaseerd op een beleidskader of beheervisie en de 

daarin geformuleerde doelstellingen. Hierin kunnen, afhankelijk van het type kapitaalgoed,  

afspraken worden gemaakt over de gewenste effecten van het beheer, de beoogde 

gebruikskwaliteit van de kapitaalgoederen, de werkwijze van de beheerorganisatie, (de 

omvang van) het budget en de manier van verantwoording. 

In de beheerplannen wordt de vertaling gemaakt naar de maatregelen die nodig zijn om  

de kwaliteit en structureel te borgen en doorlopende de toets aan de begroting te kunnen 

maken. Een voorbeeld van een beheerplan in onze gemeente is het Duurzame Meerjaren 

Onderhoudsplan (DMJOP) voor de gemeentelijke gebouwen.  De basis vanuit de fysieke 

leefomgeving is het integraal meerjarenprogramma.

Dit geeft inzicht in welke wijken en buurten, vanuit technisch perspectief, onderhouds-  

en vervangingswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

3.2.5  BEREIKT EN GEDAAN PER KAPITAALGOED

Hieronder per kapitaalgoed een overzicht van wat we hebben bereikt en wat we daarvoor 

gedaan hebben.

■ 	 Wegen

In 2019 zijn in het kader van groot onderhoud vele wegen en fietspaden van een nieuwe 

asfaltconstructie, deklaag of slijtlaag voorzien. Onder andere zijn de Dolderseweg, 

Hobbemalaan  en de Koelaan van een nieuwe asfaltconstructie voorzien. Enkele (vrij liggende) 

fietspaden waaronder de paden aan de Dreef, Austerlitzeweg, en Biltseweg zijn van een 

nieuwe deklaag voorzien. Slijtlagen zijn aangebracht op onder andere de volgende wegen, 

Thorbeckelaan’, Burgemeester Patijnlaan,  Griffesteijnselaan, Oranje Nassaulaan.

Van de in Zeist liggende vrijliggende fiespaden zijn ca. 14.000 m2 betegelde fietspaden 

voorzien van een asfaltverharding. Een deel van het fietspad langs de Woudenbergseweg is 

voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.

Incl. de projecten is er in 2019  ca. 13.600 ton (10.000 ton rijbanen en 3600 ton fietspaden) asfalt 

verwerkt.

■ 	 Groen en bomen

In Zeist staan circa 35.000 straat- en laanbomen. Het Lange Termijn Bomen Beheer Plan 

(LTBBP) is het kader voor het beheer en onderhoud van deze bomen. Jaarlijks wordt ruim 1/3 

van de straat- en laanbomen gecontroleerd en gesnoeid. Daarnaast staan in Zeist nog een 

vergelijkbaar aantal bomen in bosstroken en landschappelijke beplanting. Daarnaast beheren 

we op groengebied bermen, plantsoenen, grasvelden, hagen en parkeren. Deze worden op 

basis van vastgestelde beeldkwaliteit (IBOR) onderhouden. 

■ 	 Waterlopen

Op basis van de schouw van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben we een 

aantal watergangen op orde gebracht. Zo zijn (delen van) de watergangen aan/bij de Kromme 

Rijnlaan, Grotelaan, Blikkenburgerlaan, Koelaan, Lage Grond, De Brink, Brouwerij en OSG 

Schoonoord opgeschoond en op diepte gebracht. De beschoeiing van de Oranje Nassauvijver 

en bij De Brink hebben groot onderhoud gehad.

■ 	 Kunstwerken

Regulier onderhoud is uitgevoerd aan onze keermuren en bruggen.

 

■ 	 Openbare verlichting

In navolging van de voorgaande jaren is er weer een redelijk aantal armaturen met Natrium 

lampen vervangen door LED. In het kader van de verledding zijn de masten aan de Nassau 
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Odijklaan voorzien van nieuwe nostalgische LED-armaturen en zijn de hangarmaturen in de 

Dorpsstraten voorzien van nieuwe LED armaturen.

■ 	 Verkeersregelinstallaties

De verkeersregelinstallaties worden beheerd zoals vastgesteld in het MJOP van de VRI’s. In 

2019 is conform MJOP enkele VRI’s vervangen. 

■ 	 Straatmeubilair

Ook in 2019  zijn de nodige zitbanken voorzien van nieuwe bankdelen of opnieuw geschilderd. 

De aan vervanging toe zijnde en beschadigde  verkeersborden, straatnaamborden en 

verwijsborden zijn in 2019 vervangen.

Vanwege de nodige houtrot is de poort van de toegang naar de achterzijde van het Slot in 

zijn geheel vervangen. 

■ 	 Parkeergarages

7 parkeerdekken van een omvang van 31.941 m2 zijn primair in de beheerplannen van de 

parkeervoorzieningen opgenomen. Er is ingezet op verdere verduidelijking van de onder-

houdssituatie om onvoorziene omstandigheden of verborgen gebreken in de toekomst te 

voorkomen. De keermuren van de parkeergarages Slotlaan 1, 2 en 3 zijn nieuw opgemetseld 

vanwege instortgevaar.

■ 	 Begraafplaatsen

De gebouwen op de begraafplaats worden beheerd vanuit vastgoed en hierbij worden  

de duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd die in de MJOP zijn vastgelegd. Voor het 

aulagebouw is hierbij terughoudend geopereerd om de maatregelen goed te kunnen 

afstemmen met de voorgenomen bouw van het crematorium en de daaraan verbonden 

ingrepen.

■ 	 Riolering

In totaal ligt er ruim 250km riolering in Zeist. Een deel van de riolering van de Oude 

Arnhemseweg (driehoek) is vervangen. Daarnaast is bij Parmentiersland een wadi gemaakt 

ten behoeve van overtollig hemelwater. De riolering in Kerckebosch is gereinigd en 

geïnspecteerd. Op basis van de inspecties 2016-2018 is een renovatie-advies opgesteld. 

■ 	 Gemalen

In totaal zijn er 130 minigemalen en ruim 40 grotere gemalen. Het gebruikelijke onderhoud 

aan de pompgemalen is uitgevoerd. Hieronder valt het schoonmaken van de pompputten  

en repareren van de gemalen wanneer nodig. Daarnaast zijn bijna alle gemalen  elektrisch 

gekeurd. Recent gerenoveerde gemalen, zoals bij Bergbezinkbassin Koppeldijk, hadden geen 

elektrische keuring nodig. Gemaal Pleineslaan is gerenoveerd.

■ 	 Gebouwen

De omvang van de gebouwenportefeuille bestond begin 2019 uit 102 objecten van ca. 95.000 

m2 BVO. 

Daarnaast is de gemeente economisch eigenaar van 55 schoolgebouwen, ca. 100.000 m2 BVO, 

waarbij het juridisch eigendom en beheer bij de schoolbesturen ligt. 

Tot slot is de gemeente eigenaar van ca. 166 kavels binnen woonwagengebied Beukbergen, 

bestaande uit een standplaats met een berging. 

De omvang van de portefeuille is in 2019 zeer licht gekrompen door de verkoop van 2 

woningen. Deze woningen zijn, na beëindiging van de huurovereenkomsten door natuurlijk 

verloop, via vrije verkoop verkocht.

Het vastgoed in eigendom van de gemeente Zeist heeft in 2019 nagenoeg weinig leegstand 

gekend en is daarmee in de volle breedte nuttig ingezet voor de beleidsdoelen, burgers en 

organisaties in Zeist.
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Het onderhoud van de gebouwen wordt jaarlijks uitgevoerd volgens Duurzame Meerjaren 

Onderhouds Plannen (DMJOP). De uitvoering van de onderhoudswerkzeemheden zijn in 2019 

grotendeels volgens planning  uitgevoerd.  Bij de planning en uitvoering van het onderhoud 

is wel tijdig gekeken naar ontwikkelingsplannen en de staat van het onderhoud om mogelijke 

efficiëntie voordelen te behalen. Een voorbeeld hiervan is dat een aantal wat grotere 

werkzaamheden aan het Slot Zeist zijn verschoven naar 2020, mede vanwege de huidige 

verbouwingsactiviteiten. Alle gelden van nog niet uitgevoerd groot onderhoud worden 

gestort in de reserve onderhoud kapitaalgoederen en weer benut in op de momenten dat 

deze momenteel zijn ingepland.

De verduurzaming heeft binnen de onderhoudsopgave ook in 2019 een vervolg gekregen 

waardoor een belangrijke verduurzamingsslag is gemaakt en er volgend jaar vervolgplannen 

kunnen worden gemaakt om verder te werken aan nieuwe doelstellingen voor 

energieneutraal vastgoed, volgens de Routekaart ‘Nieuwe energie voor Zeist’.
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■	 	PARAGRAAF 3.3 
FINANCIERING
3.3.1 INLEIDING

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het beleid en beheer 

van de geldstromen van de gemeente. Dit zijn onder andere de financieringspositie, het 

renterisicobeheer, het rentebeleid en de rentetoerekening.

De uitvoering van de financieringsfunctie is gebonden aan wettelijke regels, zoals met name 

opgenomen in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) en verder vastgelegd in 

de door de Raad vastgestelde Financiële verordening gemeente Zeist 2017.

Voor wat betreft het omgaan met de rente in de begroting en jaarrekening is door de 

Commissie BBV in 2016 een notitie Rente gepubliceerd. De daarin opgenomen bepalingen zijn 

gevolgd.

3.3.2 UITVOERING TREASURYBELEID

■ 	 Uitzetten en aantrekken van gelden

De gemeente heeft in 2019 zoals gebruikelijk haar tijdelijk overtollig kasgeld uitgezet bij het 

Agent-schap van het Ministerie van Financiën volgens de regels van de Wet 

schatkistbankieren. Deze verplicht gemeenten om hun overtollige financieringsmiddelen 

boven een bepaalde marge voor het normale betalingsverkeer, onder te brengen bij het rijk.

Deze marge bedraagt voor Zeist 0,75% van het begrotingstotaal. Dat betekent dat de 

gemeente in 2019 per dag niet meer dan € 1.129.000 (berekende gemiddelde per kwartaal) 

mocht aanhouden voor het reguliere betalingsverkeer. 

In werkelijkheid is gemiddeld over de vier kwartalen € 631.500 aangehouden voor het 

betalings-verkeer. Dit bedrag was met € 645.000 het hoogste in het tweede kwartaal. 

Daarmee bleef het aangehouden bedrag ruim onder het aangegeven maximum van  

€ 1.129.000.

De gemeente heeft in 2019 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken; de laatst 

aangetrokken langlopende lening dateert van begin 2013. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, 

was ook in 2019 sprake van extra kasinkomsten uit vervroegde aflossing van hypothecaire 

leningen. Dit effect wel was kleiner dan in vorige jaren, omdat de meeste geldnemers deze 

mogelijkheid inmiddels hebben benut.

Uiteindelijk is er ook in 2019 nog sprake geweest van een financieringsoverschot.

Het in de begroting 2019 verwachte positieve financieringssaldo heeft zich daardoor ook 

voorgedaan. 

In het jaar 2019 was ook geen sprake van tijdelijke behoefte aan financieringsmiddelen en is 

geen gebruik gemaakt van kasgeldleningen.

■ 	 Uitgezette gelden via hypotheken en startersleningen

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, is ook in 2019 op de uitstaande hypothecaire leningen 

vervroegd afgelost, om bij een bank te kunnen oversluiten tegen een lagere rente. 

Er zijn op 31-12-2019 nog 65 leningen over (op 31-12-2018: 86). De oorzaken van de vervroegde 

aflossingen zijn te vinden in de lage marktrentes en de fiscale heffing op het (vermeende) 

rente-voordeel van onze leningen ten opzichte van de (toenmalige, op datum 

rentevaststelling) markt. De fiscale heffing en de daarmee samenhangende maatregelen 

vereisen nog steeds de nodige aandacht.
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In 2019 is in totaal een bedrag van € 2,3 miljoen afgelost. Het tempo van de extra aflossingen  

is daarmee ten opzichte van de eerdere jaren verder afgenomen.

In 2019 zijn ook weer startersleningen voor inwoners van Zeist verstrekt. Het betreft de 

uitvoering van de bestaande regeling via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederlandse gemeenten (SVn) en binnen het door de raad daarvoor beschikbare budget.  

In 2019 zijn geen voorschotten uitbetaald door Zeist, wel is het startersbudget bij de SVn 

verruimd door (reguliere en extra) aflossingen. Eind 2019 bedraagt het totaalbudget bij SVn  

€ 567.680 (2018: € 489.000). In 2019 zijn 7 (2018: 8) nieuwe startersleningen toegekend, eind 2018 

zijn er 70 (2018: 110) lopend.

In 2017 is bovendien de blijverslening ingevoerd, ook via SVn. Er is een totaalbudget van  

€ 300.000 beschikbaar. Daarvan is € 60.000 aan SVn ter beschikking gesteld, waaruit in 2018 

één lening is verstrekt. De blijverslening maakt het woningeigenaren mogelijk om 

aanpassingen in de woning te realiseren waardoor men in het huis kan blijven wonen. 

Bijvoorbeeld het voor senioren geschikt maken van de badkamer. In 2019 zijn geen 

blijversleningen verstrekt, er loopt nu één lening. 

3.3.3 FINANCIERINGSBEHOEFTE

De financieringsstructuur op balansdatum ziet er als volgt uit:

FINANCIERINGSSTRUCTUUR 2019 (BEDRAGEN X € 1.000)

Stand 31-12-14

Stand 31-12-15 

Stand 31-12-16

Stand 31-12-17

Stand 31-12-18

Stand 31-12-19

RESTANTSALDO UITSTAANDE HYPOTHEEKLENINGEN: (BEDRAGEN IN €)

41,8 miljoen

33,2 miljoen

19,3 miljoen

11,47 miljoen

8,79 miljoen

6,48 miljoen

Uit deze tabel blijkt dat het per 31-12-2019 niet nodig was om over te gaan tot het aantrekken 

van kasgeld of lang geld.  Wel is het positieve financieringssaldo in 2019 fors teruggelopen,  

als gevolg van de aflossing op de langlopende leningen, de terugloop van de reserves en het 

niveau van de investeringen. Er resteerde aan het einde van 2019 nog een positief 

financieringssaldo van € 2,3 mln.

Wettelijke normen

Uit de onderstaande tabel blijkt dat de gemeente Zeist in 2019 binnen de wettelijke normen 

van de kasgeldlimiet (voor kortlopend geld) en de renterisiconorm (voor langlopend geld) is 

gebleven.

Boekwaarde investeringen (incl. bouwgronden  

in exploitatie minus voorzieningen)

Boekwaarde verstrekte leningen

Totaal investeringen

Financieringsmiddelen

Langlopende leningen

Interne financiering (reserves)

Totaal financiering

Financieringssaldo

Investeringen
Per  
31-12-2018 

Per 
31-12-2019

151.734

11.570

163.304

35.975

149.752

185.727

22.423

162.562

8.344

170.906

32.650

 140.531 

 173.181

 2.274
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RENTERISICONORM (BEDRAGEN IN €)

Per 
31-12-2019 

Per 
31-12-2019 

Renteherziening op vaste schuld

Betaalde verplichte aflossingen

Rente risico op de vaste schuld

Renterisiconorm

Ruimte onder de renterisiconorm

Berekening renterisiconorm

Stand lastentotaal (incl. uitgaven grondexpl.)

Bij min. regeling vastgesteld percentage

Renterisiconorm

0

3.325.000

3.325.000

30.112.400

26.787.400

150.562.000

   20%

30.112.400

 0

3.325.000

3.325.000

29.137.200

25.812.200

145.686.000

20%

29.137.200

Om beter grip te krijgen op het verloop van de projecten en investeringen wordt al enige 

jaren aan de (meerjarige) liquiditeitsprognose extra aandacht gegeven, ook omdat bekend is 

dat bijv. de uitgaven van geplande projecten in de tijd erg kunnen stapelen. Deze werkwijze is 

voortgezet. 

Zoals blijkt uit de bovenstaande tabel was de renterisiconorm in 2019 ruim voldoende voor de 

verplichte aflossingen.

3.3.4 RENTELASTEN EN RENTETOEREKENING 

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat voor de toedeling aan de 

taakvelden van de (per saldo) betaalde rente op de aangegane en uitgezette leningen de 

omslagrente moet worden gehanteerd. Deze omslagrente wordt berekend door de werkelijk 

betaalde minus de ontvangen rente toe te rekenen aan de taakvelden, door het rentebedrag 

te delen door de boekwaarde van de vaste activa. 

Dit houdt in dat  de gemiddelde netto rentekosten (rente opbrengsten minus rentelasten) 

opgenomen worden in de post kapitaallasten op de verschillende taakvelden waar de 

betrreffende investeringen thuishoren.

De berekening kwam voor 2019 uit op een omslagrente van 0,8% en was daarmee gelijk aan 

de omslag rente voor 2018.

■ 	 Toegerekende rente

In onderstaand rekenmodel zijn de rentelasten en rentebaten opgenomen, waarop de 

berekening van de diverse rentepercentages is gebaseerd. Eerst wordt de realisatie 2018 

weergegeven, vervolgens de raming 2019 op basis waarvan de omslagrente bij de opstelling 

van de begroting is berekend, daarna de actuele begroting (na wijziging) 2019 en tenslotte de 

realisatie 2019.

De kasgeldlimiet over 2019 is berekend op € 12.798.000 (8,5% van het lastentotaal volgens de 

primitieve begroting 2019). In 2019 is geen gebruik gemaakt van kasgeldleningen.

De ruimte onder de renterisiconorm blijkt uit onderstaande tabel:
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RENTELASTEN EN RENTEBATEN 

OmschrijvingOnderdeel

1

2a

2b

A

3

4 

B

C

5

6

D

E

7a

7b

F

G

De belangrijkste afwijkingen tussen de begroting en de realisatie 2019 zijn volgens de laatste 

kolom van vorenstaande tabel (+ = voordeel; - = nadeel):

• De rentebaten uit de hypotheekportefeuille (2a) zijn iets hoger dan geraamd. In het 

algemeen geldt dat deze inkomstenpost in de afgelopen jaren sterk is teruggelopen door 

de vervroegde aflossing op de hypotheekleningen en het oversluiten bij de particuliere 

banken. Voor 2019 was de daardoor ontstane terugloop in de rente iets te hoog ingeschat.

• De toegerekende rente aan de taakvelden (7a) is wat lager dan begroot, vooral door wat 

vertraging in de uitvoering van enkele investeringen.

Het renteresultaat in de jaarrekening komt nu uit op € 55.000 voordelig. Ten opzichte van het 

geraamde resultaat van € 155.000 voordelig betekent dat een nadeel op het renteresultaat van 

€ 110.000.

■ 	 Omslagrente

Volgens het BBV moet er bij de jaarrekening een herrekening plaatsvinden van de toege-

rekende rente (de zgn. omslag-rente), als het financieringsresultaat (subtotaal G in de tabel 

Externe rentelasten van korte en lange financiering

Externe rentebaten van hypotheekportefeuille

Externe overige rentebaten

Totaal toe te rekenen externe rente 

Rente toe te rekenen aan grondexploitaties

Rente toe te rekenen aan partiële financiering 

Direct toegerekende rente

Saldo toe te rekenen externe rente

Rente eigen vermogen

Rente voorzieningen

Saldo toe te rekenen interne rente

Totaal toe te rekenen externe en interne rente

Aan taakvelden toegerekende rente

Aan investeringen toegerekende rente

Toegerekende rente

Renteresultaat

Begr. – Jaarrek.
Verschil

Jaarrekening 2019Begroting 2019Raming 2019Jaarrekening 2018

1

10

–37

–26

–36

0

–36

–62

0

 4

–4

–66

–42

2

–44

–110

1.087

–247

–10

830

–24

0

–24

806

0

405

405

1.211

1.258

–2

1.256

45

1.088

–237

–47

804

–60

0

–60

744

0

401

401

1.145

1.300

0

1.300

155

1.088

–237

–0

851

–38

0

–38

813

0

445

445

1.258

1.319

0

1.319

61

1.268

–334

–26

908

–8

0

–8

900

0

363

363

1.263

1.156

52

1.208

–55
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hierboven) meer bedraagt dan 25% van de totale toe te rekenen rente (subtotaal E). In 2019 

komt deze afwijking uit op 3,79%. Het resultaat is dus ruim binnen de toegestane marge en  

er heeft daarom geen herrekening plaatsgevonden.

Per saldo zou een herrekening overigens geen effect op het rekeningresultaat hebben.  

De taakvelden zouden namelijk meer rente doorbelast krijgen, maar tegelijkertijd zou het 

nadeel op het taakveld treasury met hetzelfde bedrag afnemen.

Hieronder is zijn de percentages die zijn geraamd en vastgesteld bij de begroting 2019 

vergeleken met de realisatie.

a) Het gewogen externe rentepercentage: 3,25% bij raming en 3,30% bij realisatie.

 Dit percentage wordt nergens direct toegepast, maar vormt de basis van de berekening 

van de rente grondexploitaties (b) en de omslagrente (c).

 Door de lagere rentebaat op de overige leningen, blijft er een groter bedrag aan externe 

rentekosten over, dat moet worden toegerekend (subtotaal A in de tabel hierboven). Door 

vertraging bij een aantal investeringen en daardoor een lagere boekwaarde van het totaal 

van de investeringen dan geraamd, kon minder rente worden verdeeld dan geraamd. 

 Wanneer vervolgens de berekening op basis van de realisatie wordt uitgevoerd, zorgt dit 

voor een rentepercentage van 3,30%.

b) De rente voor grondexploitaties: 1,09% bij raming en 1,03 bij realisatie.

 De berekening van de rente voor grondexploitaties is via het BBV voorgeschreven.  

Het gewogen externe rentepercentage (3,30% bij realisatie, zie punt a) wordt hiervoor 

vermenigvuldigd met de verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen (= 31,3% per 

31-12-2018). 

 Het lagere percentage vreemd vermogen geeft hier een lagere rente voor de grond- 

exploitaties. 

c) Het percentage voor de renteomslag: 0,8% bij de raming en 0,75 bij realisatie.

 In de begroting 2019 is de mogelijkheid benut om het percentage van de berekende 

omslagrente van 0,76% naar boven af te ronden tot 0,80%. Het argument hiervoor was dat 

geanticipeerd kon worden op het verloop van de hypotheekportefeuille in 2018 en 2019 en 

het feit dat de investeringen meestal iets trager verlopen dan de begrotingstechnische 

planning;

 Zoals blijkt uit de toelichting bij de tabel van de rentebaten en -lasten heeft alleen het 

effect van de tragere uitvoering investeringen zich inderdaad voorgedaan. 

 De berekening op basis van realisatie geeft een omslagrente van 0,75% te zien. Gelet  

op de beperkte marge met de gehanteerde 0,8% was er geen reden tot herrekening.  

De teveel verdeelde rente bedraagt hierdoor € 45.000. Dit bedrag komt als voordeel op 

het taakveld treasury naar voren. Daar staan lagere kapitaallasten op de overige taak-

velden tegenover.

■ 	 Garantstellingen

Het verstrekken van (nieuwe) garantstellingen gebeurt op basis van het door de Raad 

vastgestelde beleid. In 2019 zijn voor zeven leningen garanties verstrekt waarbij het 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant staat en één garantie aan een 

sportaccommodatiestichting. Daartegenover zijn in 2019 vier gegarandeerde leningen van 

woningbouwcorporaties volledig afgelost.

De garanties hebben ultimo 2019 een totaalbedrag van € 317.790.000 (ultimo 2018:  

€ 288.478.000) en zijn opgenomen onder de Niet uit de balans blijkende verplichtingen.

In het kader van eerder afgegeven garanties is er in 2019 geen beroep op de gemeente 

gedaan om een van deze garanties ook werkelijk gestand te doen. Het risico dat de gemeente 

loopt op verstrekte garanties, is regulier onderdeel van de risicoscan. 

Er zijn geen aanwijzingen om de garantieverplichtingen anders te waarderen dan voorgaande 

jaren. De waarborgfondsen bieden voor het merendeel van de leningen een belangrijke 

eerste borgstelling. 
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In bestuurlijk overleg met de corporaties is afgesproken een systeem te hanteren waarbij een 

corporatie, na positieve beoordeling door het WSW, een borgstellingsovereenkomst voor 

twee jaar krijgt, waarover jaarlijks opnieuw wordt besloten. In januari 2020 is voor de Zeister 

corporaties een nieuwe tweejarige achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw afgesloten voor de periode tot 1-2-2022. 
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■	 	PARAGRAAF 3.4 
BEDRIJFSVOERING
De paragrafen hebben tot doel te rapporteren op onderwerpen die programmaoverstijgend 

zijn. Bedrijfsvoering is in beginsel zo’n onderwerp. Echter, de gemeente Zeist kent een apart 

programma voor Bedrijfsvoering (programma 10) dat alle andere programma’s o.a. op het vlak 

TABEL 1    BEZETTING MEDEWERKERS IN DIENST  
VAN DE GEMEENTE ULTIMO 2019

Bezetting 
in fte's

TABEL 2    IN- EN UITSROOM VAN MEDEWERKERS IN 2019 
NAAR AANSTELLINGSDATUM (KWARTAAL)

UitstroomInstroom

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Totaal

van bedrijfsvoering overstijgt. Voor de inhoud van deze paragraaf verwijzen we dan ook  

naar programma 10 Bedrijfsvoering. 

De personele gegevens zijn hieronder opgenomen.

Tabel 1
Bezetting in jaren

500
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250
200
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0
Totaal 
2018

323,51335,47 342,33

Totaal 
2015

Totaal 
2016

Totaal 
2017

Bezetting 
in fte's

A
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n
332,70

21
18
15
12
9
6
3
0

1e 
kwartaal

2e 
kwartaal

3e 
kwartaal

4e 
kwartaal

Tabel 2
In-/uitstroom 2018

Instroom

Uitstroom

A
an

ta
lle

n
Totaal 2015

Totaal 2016

Totaal 2017

Totaal 2018

Totaal 2019

335,47

342,33

332,70

323,51

334,45

18

16

16

9

59

 8

14

15

9

46

Totaal 
2019

334,45
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TABEL 3    UITSTROOMVAN MEDEWERKERS IN 2019  
NAAR MOTIEF

Reden vertrek

TABEL 4    WERKNEMERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJD (ULTIMO 2018 EN 2019)

Leeftijd

Tabel 3
Uitstromers van 

medewerkers in 2019 
naar motief

 FPU/Pensioen
 Eigen verzoek
 Niet eigen verzoek

35
30
25
20
15
10
5
0

Tabel 4
Werknemers naar geslacht/leeftijd 2019

 Vrouwen 2019
 Mannen 2019

A
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lle

n
t/m 24 25

t/m 29
30

t/m 34
35

t/m 39
40

t/m 44
45

t/m 49
50

t/m 54
55

t/m 59
60 +

Het aantal stagiaires in 2019 werkzaam bij de gemeente Zeist was 60.

FPU/Pensioen

Eigen verzoek

Niet eigen verzoek

Totaal
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11
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t/m 24

25 t/m 29

30 t/m 34
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4
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3

4
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3

6
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16

22
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8
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7
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50

58

373

Totaal
2019

Totaal
2018

Mannen
2019

Mannen
2018

Vrouwen
2019

Vrouwen
2018



INHOUDSOPGAVE RESULTAAT PROGRAMMA’S PARAGRAFEN OVERZICHT 
BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN 

WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-
BESLUIT

Jaarrekening 2019  |  Gemeente Zeist  |  Paragrafen 98

Jaarrekening 2019
INLEIDING

Verzuimpercentage incl. zwangerschap 2019 was 6,22%.

TABEL 5    DE ONTWIKKELING VAN HET PERCENTAGE  
ZIEKTEVERZUIM (EXCL. ZWANGERSCHAP)

Jaar

6,0%
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Tabel 5

Verzuimpercentage excl. zwangerschap
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■	 	PARAGRAAF 3.5 
VERBONDEN PARTIJEN
3.5.1 INLEIDING

Een gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd.  

De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of de 

uitvoering te regelen (via een gemeenschappelijke regeling/verbonden partij) met een aantal 

(regio)gemeenten gezamenlijk. Dit laatste vraagt een andere sturing en verantwoording en is 

wettelijk vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

De BBV geeft als (enge) definitie: ‘een verbonden partij is een privaatrechtelijke of 

publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang 

heeft’. Als gemeente Zeist vatten we dit begrip wat ruimer op. Daarom zijn bijvoorbeeld ook 

de belangrijkste organisaties die geen rechtspersoonlijkheid hebben, opgenomen. Maar 

eveneens zijn opgenomen stichtingen waarin de gemeente een benoemingsrecht heeft en 

die zij ook een subsidie geeft, grote organisaties waar de gemeente of een bestuurder levert 

en/of zich garant stelt enz. De reden voor deze ‘brede’ invulling van de paragraaf verbonden 

partijen is de behoefte aan overzicht. De belangrijkste partijen aan wie de gemeente zich op 

een of andere manier bestuurlijk en/of financieel verbonden heeft komen nu op één plek in 

de begroting en rekening bij elkaar. 

In de BBV wordt informatie over eigen en vreemd vermogen gevraagd, het belang in de 

verbonden partij en het (verwachte) resultaat. Met onze accountant hebben wij de afspraak 

gemaakt dat de informatie over het vermogen geactualiseerd wordt in de paragraaf ver-

bonden partijen in de begroting. Het moment van opstellen van de jaarstukken is te vroeg 

om de resultaten al afdoende in beeld te hebben. Vandaar dat de actualisatie van de 

gegevens over het vermogen jaarlijks in de paragraaf van de begroting wordt verwerkt.

3.5.2 FINANCIEEL BELANG

In totaal wordt aan de gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke regelingen door 

de gemeente Zeist jaarlijks een bedrag van in orde van grootte van ruim €18 mln. betaald in 

de vorm van inwonerbijdragen of voor verleende producten of diensten. Daarnaast wordt er 

nog een bedrag van ca. €26 mln. aan (rijks)budgetten doorgesluisd. Bij subsidies hebben we 

het over een bijdrage van ruim €6 mln.

3.5.3 GRIP OP VERBONDEN PARTIJEN

Grip op verbonden partijen is zowel voor de individuele bestuurders als de colleges en de 

gemeenteraden een steeds terugkerend issue. We hebben te maken met het spanningsveld 

tussen enerzijds de taken op afstand zetten, en daarmee ook zeggenschap inleveren, en 

anderzijds de behoefte te houden aan grip op de realisatie van de eigen doelen.

In het voorjaar van 2016 heeft de raad besloten tot het instellen van raadsrapporteurs op de 

vier grootste verbonden partijen. De raadsrapporteurs doen dit in hun rol als vertegen-

woordiger van de gemeenteraad, zonder politieke kleuring. De focus van de rapporteurs ligt 

op de volgende taken: 

• Input op de vergaderstukken voor de AB vergaderingen;

• Reactie als deelnemer/eigenaar op de P&C stukken via zienswijzen.

In december 2017 hebben de raadsrapporteurs een evaluatiebijeenkomst gehouden.  

Zij hebben hun conclusies en adviezen overgedragen aan de nieuwe raad. In mei heeft de 

Raad besloten het raadsrapporteurschap voort te zetten en uit te breiden met de regelingen 

RMN en Parkeerservice. 
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Er zijn tandems van twee rapporteurs per regeling gevormd. De volgende rapporteurs  

waren in 2019 actief:

• GGDrU: Carlo Fiscalini en Rachida Ennahachi

• Odru: Ernst van Splunter en Gerard van Vliet.

• Parkeerservice: Jan Bredius en Falco van ‘t Riiet

• RDWI: Jos van Loozenoord en Angèle Welting

• RMN:  Kees Mulder en Sietske Bunge

• VRU: Karst Schuring en Peter-Paul Greup

Ook in 2019 is binnen de Raad de discussie gevoerd over het onderwerp grip op verbonden 

partijen. Uitkomst hiervan is dat de nota verbonden partijen (2013) zal worden geactualiseerd.

3.5.4 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

■  Algemeen – cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Tot in 2019 sloten de gemeenschappelijke regelingen aan bij de cao Gemeenten. In die zin 

trad de VNG op als werkgeversorganisatie voor zowel de gemeenten als de gemeen-

schappelijke regelingen. Dit wringt echter, omdat gemeenschappelijke regelingen geen lid 

kunnen zijn van de VNG.

VNG heeft daarom in 2019 besloten dat er scheiding moet worden gemaakt tussen 

gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Voor de gemeenschappelijke regelingen 

komt een eigen cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (cao SGO). Deze cao zal 

verder identiek zijn aan de cao Gemeenten. Door het invoeren van de aparte cao voor GR’s 

ontstaat de ruimte voor een eigen werkgeversorganisatie (WSGO). De gemeenschappelijke 

regelingen kunnen zich daar dan bij aansluiten.

Deze nieuwe regeling en cao gaan in per 1/1/2020.

Om zich bij deze werkgeversorganisatie aan te sluiten is een besluit van het AB nodig. En de in 

de GR vastgelegde bevoegdheid om zelf samenwerkingsverbanden aan te gaan of daarbij 

aan te sluiten.

Dit vraagstuk ligt voor bij alle GR’s. De meeste GR’s hebben inmiddels dit besluit genomen. 

Een enkele GR moet eerst hiertoe de GR aanpassen. 

■  Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Strategie aanbesteding verwerking (grof) restafval en Groente, Fruit en Tuinafval (GFT)

Op 3 juli 2019 heeft AVU de aanbesteding van de verwerkingscontracten gepubliceerd. 

Hiervoor is een Strategienotitie aanbesteding gft en (grof) restafval opgesteld. Deze notitie is 

tot stand gekomen in een gezamenlijk en intensief voorbereidingstraject waarbij naast de 

AVU en ingeschakelde externe deskundige adviseurs, het bestuur van de AVU, de raden van 

de deelnemende gemeenten en een ambtelijke werkgroep zijn betrokken. Er ligt voor de 

nieuw te sluiten contracten een solide wensen- en eisenpakket met oog voor potentiële 

duurzame innovaties gedurende de hele looptijd van de nieuwe contracten. In de overeen-

komst worden (boete)clausules opgenomen om te borgen dat de aangeboden duurzaamheids- 

maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daarbij moet monitoring en verantwoor-

ding hiervan niet leiden tot onredelijke administratieve lasten voor AVU en/of marktpartijen 

en wordt aangesloten bij bestaande systemen hiervoor. 

Daarnaast is besloten om de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) als uitgangspunt  

te nemen voor de invulling van het social returnbeleid van de AVU in AVU-aanbestedingen. 

Voor de nieuwe contracten, die ingaan per 1 januari 2021, geldt een contractduur van 6 jaar 

met 2 mogelijkheden tot verlenging voor de AVU met 2 jaar (6 + 2 x 2 jaar contractduur 

derhalve). Op grond van de huidige marktsituatie die ernstig beïnvloed is door het sluiten  

van de afvalmarkt in China voor Europees afval, waardoor veel Brits afval op de Europese en 

Nederlandse markt terechtgekomen is, is er weinig aanbod aan verwerkingscapaciteit 

hetgeen een prijsopdrijvend effect heeft. Zoals al eerder vermeld zal dit t.o.v. de huidige 
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aflopende verwerkingscontracten een forse prijsstijging voor AVU en de gemeenten als 

deelnemers gaan betekenen.  

De 18e december sloot de inschrijvingstermijn van de aanbesteding. De gunning loopt door 

en vindt via besluitvorming in het algemeen bestuur van AVU van 12 februari 2020 plaats. 

Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen en de regie in de PMD-keten

In de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG)  

van 29 november 2019 zijn door de VNG/de gemeenten met het verpakkende bedrijfsleven 

(Afvalfonds Verpakkingen)  nieuwe afspraken gemaakt over de invulling van 

producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen (glas, papier, metalen, hout en 

kunststof. De aanleiding en inhoud is toegelicht in RIB19.179 van november 2019.

Op basis van de gewijzigde raamovereenkomst moeten de AVU en de gemeenten besluiten 

op welke wijze zij invulling gaan geven aan de regie in het PMD dossier. In de afspraken zijn 

hier drie varianten voor opgenomen met meer en minder invloed en risico’s voor de 

gemeenten voor de circulaire economie. Eind 2019 zijn hierover de eerste verkennende 

gesprekken tussen AVU en de deelnemers opgestart. In de eerste helft van 2020 is hierover 

besluitvorming voorzien.

Organisatieontwikkelingen en netwerkexpertise circulaire economie

Zoals voorzien is een begin gemaakt met het herschikken van de reguliere niet strategische 

taken in samenwerking met de gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Midden 

Nederland. De financiële administratie is overgedragen, de volgende fase is de papier-

administratie. Daarnaast wordt gekeken naar vergaande automatisering van het gegevens-

beheer. Hiermee worden de huidige AVU medewerkers voor een deel vrijgemaakt voor inzet 

op de inhoudelijke dossiers. Dit is gezien de snelle en actuele ontwikkelingen in het afval-

landschap en rond de circulaire economie van groot belang voor AVU en de deelnemers.  

Het is de vraag of de AVU organisatie in de huidige samenstelling kan voldoen aan het 

groeiende takenpakket en zich voor de deelnemers op een voldoende niveau kan mani-

festeren in het belang van een circulaire regio. De bijdrage van AVU in CirkelWaarde (met 

Ciculus-Berkel en ROVA) vergt meer capaciteit. In de eerste helft van 2020 wordt onderzocht 

en besproken wat hiervoor binnen AVU (extra) nodig is. 

Financiële ontwikkelingen 

De organisatie en beheerskosten van AVU zijn stabiel. Het voorlopig jaarrekening resultaat 

2019 laat op dit onderdeel zien dat ruim binnen het begrootte budget is gebleven.

Als gevolg echter van de forse verhoging van de verbrandingsbelasting van het Rijk, van de 

(prijs)ontwikkelingen in de markt en van het gerealiseerd volume  ingezamelde afval- c.q. 

grondstoffen, met meerkosten PMD en vermindering opbrengsten oud papier, heeft AVU  de 

deelnemers in 2019 een tweetal begrotingswijzigingen voor moeten leggen ter verwerking 

van de financiële impact.

De oorspronkelijke begroting ad € 28.670.903 is met €6.309.697 gestegen tot € 34.990.600 

(waarvan €3.084.662 verbrandingsbelasting en €3.225.035 marktprijs- en volume 

ontwikkelingen). Via raadsinformatiebrieven is hierover geïnformeerd (zie RIB’s: 19.046, 19.156, 

19.177). Het aandeel Zeist hierin bedroeg op basis van de 2e begrotingswijziging €1.595.640. 

Realisatie op basis van de voorlopige jaarrekening gegevens 2019 is €1.563.353,- dat is €32.297,-  

minder dan op basis van de autonome ontwikkelingen begroot. 

Overigens zijn AVU en vergelijkende bedrijven in 2019 geconfronteerd met contractspartners 

voor de verwerking van grondstoffenstromen, zoals oud papier en karton en PMD, die 

éénzijdig proberen te komen tot hogere kwaliteitseisen (en daarmee tot meer afkeur) voor  

de aangeboden grondstoffen-stromen. AVU accepteert dit niet en is hiervoor, ook met 

zusterorganisaties, in gesprek met deze contractspartners. Dit  laat zien dat de ontwikkelingen 

veelzijdig zijn. Het toont ook aan dat het dossier afval/circulaire economie  continu en veel 

meer dan in het verleden om aandacht en alertheid blijft vragen, niet in de laatste plaats om 

stapeling van toenemende kosten en vermindering van opbrengsten te voorkomen.

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/8201564/1
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■  Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU)

Toetreding gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is per 1 januari 2020 toegetreden tot de samenwerking met  

de BghU. Bij toetreding zijn de afspraken met de deelnemende gemeenten afgerond.  

De toetreding is op basis van Schoon door de Poort. Dit betekent dat alle extra werk-

zaamheden voor het toetreden voor rekening komen van gemeente Stichtse Vecht.

Bezwaar en beroep

Bij de ontvangen niet WOZ gerelateerde bezwaarschriften is er een daling ten opzichte  

van 2018. Deze vermindering van de bezwaren is onder meer het resultaat van verbeterde 

processen en uitgevoerde bestandscontroles. Het aantal ingediende WOZ bezwaren is iets 

gestegen ten opzichte van 2018. Gelet op de “onvoorspelbare” marktsituatie afgelopen jaren 

is dit niet verrassend. 

Wat wel opvalt is de toename van het aantal bezwaren ingediend door no cure no pay 

bureau’s. Richting VNG en het Ministerie is hiervoor aandacht gevraagd, met name vanwege 

het “verdienmodel”  voor de no cure no pay bureau’s. BghU timmert landelijk gezien goed 

aan de weg om hier aandacht voor te vragen. Ook heeft de BghU een pilot uitgevoerd om in 

plaats van met concrete WOZ-waarde te gaan werken met prijsklassen. Hierdoor zouden 

minder inwoners aanspraak kunnen maken op tariefsverlaging. De eerste beelden van deze 

pilot zijn positief.

BghU in control?

De organisatie was afgelopen jaar stevig in beweging met zowel een nieuwe directeur als een 

nieuwe controller. Mede hierdoor was BghU niet in control op de planning en controlcyclus. 

De stukken schoten kwalitatief tekort en kwamen te laat. Hierdoor waren de gemeenten niet 

in de gelegenheid om een zienswijze op de begroting te geven, alvorens deze bij de provincie 

werd ingediend. Ook kwamen uit de stukken negatieve financiële ontwikkelingen naar voren 

die niet werden toegelicht of vooraf waren besproken met het bestuur.

De gemeente Zeist heeft de (nieuwe) directeur hierop aangesproken.

Financieel

De bijdrage van de gezamenlijke deelnemers is bij de vaststelling van de begroting 2019 

structureel met bijna € 340.000 toegenomen opzichte van 2018. De toename van de bijdrage 

is vooral het gevolg van de loon-, prijsindex en verlaging van de invorderingsopbrengst.  

De verwachting is dat de deelnemers bijdrage in 2022 mogelijk een aanvullende begrotings-

wijziging wordt ingediend in verband met de aanbesteding van de belastingsoftware.

De toetreding van Stichtse Vecht zal een efficiency voordeel van € 155.000 geven in 2021.  

In de meerjarenbegroting wordt het voordeel door efficiency toegevoegd aan het 

bestemmingsreserve.

In 2022 moet de belastingsoftware opnieuw worden aanbesteed. De planvorming en

(financiële) gevolgen worden in de komende periode inzichtelijk gemaakt.

■  Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO)

In 2017 is de verplichte splitsing van moederbedrijf Eneco in een netwerkbedrijf en een 

handelsbedrijf definitief geworden. Eind 2018 is nu eindelijk helderheid ontstaan over Eneco: 

aandeelhouders hebben besloten tot verkoop, die waarschijnlijk in 2020 zijn beslag krijgt.  

Dan wordt de vraag of er nog een slotuitkering komt als gevolg van de eventuele verkoop  

van het handelsbedrijf Eneco eindelijk definitief beantwoord. Dit financiële belang voor de 

deelnemers is de reden dat de regeling nog in stand wordt gehouden. Deze GR wordt 

geliquideerd nadat definitief duidelijk is of er nog een slotuitkering komt.
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■  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Algemeen

De termen gezondheid en preventie vatten de kern samen van de opgave die GGDrU heeft. 

Vanuit een positieve blik op gezondheid heeft GGDrU zich ook het afgelopen jaar ingezet 

voor het bevorderen en beschermen van alle inwoners in de regio Utrecht. We zijn tevreden 

over de stappen die GGDrU neemt om hun dienstverlening transparant en met kwaliteit uit te 

voeren. De GGDrU speelt pro-actief in op actuele ontwikkelingen en stelt zich als construc-

tieve partner van de gemeenten op. In 2019 was er aandacht voor de verdere uitvoering van 

het “ombuigingingsplan”. De GGDrU werkt voor alle gemeenten in de provincie Utrecht en 

heeft in de stad Utrecht een rol gespeeld in de nasleep rondom de aanslag op een tram op  

18 maart 2019 met name in de nazorg aan betrokken professionals. 

Portefeuillehouder en AB-lid Marcel Fluitman is per september toegetreden tot het DB 

namens de subregio Zuidoost.

Inhoudelijke ontwikkelingen

In 2019 speelde onder andere vaccinatie een belangrijke rol. Er zijn zorgen over de terug-

lopende vaccinatiegraad, ook in de provincie Utrecht. Deze ontwikkeling speelt in Zeist in 

mindere mate. Een andere belangrijke ontwikkeling was de rol van toezicht op WMO 

aanbieders. De GGDrU verzorgt dit toezicht in opdracht van de gemeenten; in 2019 is het 

toezicht inhoudelijk in overeenstemming gebracht met het toezicht dat de Inspectie 

Gezondheidszorg (IGZ) op de rest van de zorgketen uitvoert. Tenslotte heeft de GGDrU zich 

voorbereid op de invoering van de Wet Verplichte GGZ in 2020. Hierdoor is zij klaar om de 

gemeenten optimaal te ondersteunen met onder meer een advies- en meldpunt. 

Organisatie-ontwikkeling

De GGD werkt sinds 2017 aan een ombuigingsplan waarmee verbeteringen in de 

bedrijfsvoering worden beoogd ter vergroting van de efficiëncy. Een belangrijk element in 

deze ombuiging is de invoering van een nieuw digitaal systeem GGiD, dat ontwikkeld wordt 

in gezamenlijk opdrachtgeverschap met de GGD Twente en GGD Hollands Noorden.  

De ontwikkeling van dit systeem heeft in 2019 vertraging opgelopen omdat het noodzakelijk 

was in te spelen op actuele ontwikkelingen die bij de aanbesteding van de ontwikkeling niet 

voorzien waren. Deze aanvullende ontwikkelingen leidden, naast uitstel van oplevering ook 

tot aanvullende kosten. Begin 2020 werd duidelijk dat deze extra kosten € 1.5 mln belopen. 

Verdeeld over de 3 deelnemende GGD-en betekent dit € 500.000 extra kosten voor de GGDrU. 

Deze worden betaald vanuit het budget dat de GGDrU voor de ombuiging heeft en leiden 

derhalve niet tot extra kosten voor de deelnemende gemeenten. 

■  Omgevingsdienst Regio Utrecht / Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

Wijziging bestuurlijke vertegenwoordiging/governance en Organisatie ontwikkelingen

In de eerste helft van 2019 werd Zeist in het algemeen bestuur van ODRU vertegenwoordigd 

door Sander Jansen als wethouder ruimtelijke ontwikkeling, omgevingsrecht en milieu.  

Als gevolg van een verschuiving van het taakveld milieu naar de portefeuille duurzaamheid, 

klimaat en energie en gezien het belang van deze thema’s in de context van de gemeen-

schappelijke regeling ODRU, is besloten om de vertegenwoordiging namens Zeist te wijzigen. 

Voor Zeist neemt vanaf de 2e helft 2019 Wouter Catsburg als portefeuillehouder duurzaam-

heid, klimaat en energie deel aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van ODRU 

heeft vervolgens in zijn vergadering van 12 december 2019 besloten om de Zeister AB 

vertegenwoordiger ook weer te benoemen als lid van het dagelijks bestuur ODRU. 

Als gevolg van vertrek en verandering van de invulling van het accountmanagement hebben 

er in de 2e helft van 2019 in de leiding van de organisatie diverse wisselingen plaatsgevonden. 

De directeur en adjunct-directeur zijn voor nieuwe uitdagingen vertrokken. Daarnaast zijn 2 

accountmanagers weggaan om het relatiemanagement binnen de organisatie anders in te 



INHOUDSOPGAVE RESULTAAT PROGRAMMA’S PARAGRAFEN OVERZICHT 
BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN 

WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-
BESLUIT

Jaarrekening 2019  |  Gemeente Zeist  |  Paragrafen 104

Jaarrekening 2019
INLEIDING

kunnen richten. Hiervoor is in het 4e kwartaal een interim hoofd relatiemanagement 

aangesteld. Daarnaast is een nieuwe directeur benoemd.

Strategische Koers ODRU 2019 - 2022

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 27 juni 2019 De Koers 2019 – 2022 

vastgesteld. De Koers 2019 - 2022 is een vervolg op de Koers Samen bouwen aan de ODRU 

2018. Deze was in 2019 nagenoeg voltooid. De programma’s zijn afgerond dan wel 

opgenomen binnen de reguliere bedrijfs-voering. Een nog lopend programma (voorbereid 

zijn op de ) Omgevingswet loopt door in de nieuwe Koers voor de periode 2019 – 2022. De 

nieuwe Koers is tot stand gekomen in een gezamenlijk en intensief voorbereidingstraject 

waarbij naast de ODRU en zijn bestuur, de portefeuillehouders duurzaamheid, klimaat, 

energie maar ook die van bouwen en omgevingsrecht alsmede de raden van de 

deelnemende gemeenten en de ambtelijke regievoerders zijn betrokken. Zie verder de 

raadsinformatiebrieven die in 2019 hierover zijn verstuurd (RIB19.096 en RIB19.168). 

De basis van de koers voor de ODRU is hetzelfde gebleven en bestaat uit: missie, visie, 

kernwaarden en de waarde die ODRU wil toevoegen voor de aangesloten gemeenten. 

In de koers zijn de belangrijkste externe ontwikkelingen benoemd:

• de Omgevingswet 

• duurzaamheid, klimaat en energietransitie 

• digitalisering en informatievoorziening.

De vorige koers was een ‘stip op de horizon’; in deze koers staan zes concrete ambities waar 

ODRU zich op vastlegt. De hiervoor genoemde externe ontwikkelingen vormen tezamen met 

uniformiteit en schaalvoordelen, sturing, monitoring en verantwoording én kwaliteit van 

dienstverlening de ambities voor ODRU in de periode 2019-2022. Daarnaast ziet ODRU de 

veranderende vraag van de deelnemers en samenleving (met als accenten goede dienst-

verlening tegen zo laag mogelijke kosten • groei door overdracht van taken • samenwerking 

met de RUD Utrecht • werving vaste en flexibele medewerkers) als opdracht waarop ingezet 

moet worden. 

Taakoverdrachten

De dienstverlening voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (Vianen, Zederik en Leerdam) 

per 1 januari 2019 is goed op gang gekomen en heeft zich ontwikkeld naar het niveau van 

dienstverlening voor de overige bestaande deelnemers. In verband met de invoering van de 

Omgevingswet per 1 januari 2021 en gestart onderzoek naar de verbetering van de dienst-

verlening en samenwerking met de gemeenten voor bouwtaken (IJsselstein, Montfoort,  

De Ronde Venen) is samen met de deelnemers/eigenaren besloten om voorlopig een pas op 

de plaats te maken met de eventuele (taak)uitbreiding van ODRU. Dit anders dan de wettelijk 

verplichte taakuitbreiding i.h.k.v. wettelijke decentralisaties (zoals de Omgevingswet/BOR-

taken). Dit betekent dat er in 2019 geen verdere uitbreiding heeft plaatsgevonden, dit is 

overigens ook voor 2020 zo voorzien.

Omgevingswet

ODRU is in 2091 gestaag doorgegaan met het voorbereiden van de organisatie en de deel-

nemers/ eigenaren op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. De invloed van 

deze wet op de organisatie en de gemeenten is groot. De te maken keuzes hebben grote 

impact op de taakuitoefening van ODRU. Dit jaar heeft ODRU een aanzet gemaakt naar de 

structurele effecten van de Omgevingswet.  Daarvoor is er intern een onderzoek gedaan naar 

de impact. ODRU past de werkwijzen aan op de Omgevingswet, met het huidige 

kwaliteitsniveau en in lijn met de Koers. Daarvoor is samen met de deelnemers een 3-tal 

scenario’s ontwikkeld waaruit gekozen is voor het scenario ‘ODRU rechtdoor’. Daarin is de 

voorlopige verwachting dat de structurele bijdrage aan de ODRU stijgt met circa 11% 

veroorzaakt door verschuiving van bevoegd gezag van de Provincie naar de gemeenten. 

Daarnaast stijgt de bijdrage met circa 16% door de andere manier van werken en taken die 

onder de Omgevingswet door de ODRU worden uitgevoerd. De Omgevingswet heeft 
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vooralsnog geen invloed op de tarieven en zal zich vooral uiten in volumewijzigingen.  

De insteek is de aanpak gezamenlijk met de deelnemers zo efficiënt mogelijk te doen. 

Uitgangspunt is dat de deelnemers en ODRU de komende jaren, samen en individueel, 

slimme keuzes maken om de te maken uren en producten binnen de perken én daarmee 

binnen bestaand en te verkrijgen budget te houden. Hoe meer de ODRU-gemeenten 

vergelijkbare keuzes maken, hoe beperkter de stijging van de ureninzet voor de ODRU zal zijn. 

De deelnemers hebben aan ODRU aangegeven dat het voor de taakuitbreiding te verkrijgen 

budget van Rijk en/of provincie taakstellend is voor de opdrachtverstrekking van de 

deelnemers aan ODRU. 

Op het meekomend c.q. overkomend budget van de hogere overheden is helaas nog geen 

enkel zicht, niet voor de decentrale taakuitbreidingen noch voor de andere manier van 

werken. Dit wordt o.a. op basis van onderzoek naar de impact van de Omgevingswet voor 

gemeenten conform afspraken VNG – Rijk op zijn vroegst rond de zomer van 2020 bekend. 

Daarnaast moet de provincie nog een bod doen i.h.k.v. de overdracht van bodemtaken van 

provincie naar de gemeenten (ODRU en RUD Utrecht). Dit laatste proces overdracht 

bodemtaken verloopt inhoudelijk stroef. De gemeenten en ODRU voelen zich onvoldoende 

gehoord. In het algemeen bestuur van december is daarom besloten dit bestuurlijk op te 

schalen naar het provinciebestuur. 

Vorenstaande zet de voorbereidingen Omgevingswet ernstig onder druk en houdt een groot 

risico voor ODRU en de deelnemers in. Financieel maar ook kwantitatief en kwalitatief voor de 

beoogde taakuitoefening. Het is zeer de vraag of ODRU en de deelnemers door Rijk en 

provincie voldoende gefaciliteerd worden om de Omgevingswettaken per 1 januari 2021 op 

het gewenste adequate niveau uit te kunnen (laten) voeren. 

Externe veiligheid

I.h.k.v. het Verlengd programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV 2019) wordt in een 

commissie met vertegenwoordiging VNG, IPO en het ministerie IenW o.a. onderzocht welke 

activiteiten en structuren uit het programma IOV na de verlenging in stand dienen te blijven 

en wie deze gaat financieren, voor de borging van een goede uitvoeringspraktijk. In het 

project wordt gekeken naar de wettelijke en de boven-wettelijke activiteiten die het lopende 

programma bevat. Naast de inventarisatie van de activiteiten worden ook het eigenaarschap 

en de financiële borging van de activiteiten en structuren onderzocht, uitmondend in een 

advies aan het Bestuurlijk OmgevingsBeraad. Doel is om te voorkomen dat er knelpunten 

voor de uitvoeringspraktijk ontstaan, zoals voor het lokale externe veiligheidsbeleid, bij 

(eventueel) wegvallende Rijksmiddelen. De kosten zijn tot nu toe door provincie en Rijk 

gedragen. Er is nog geen besluit over de structurele financiering genomen. Tot die tijd 

voorziet de provincie in het benodigde budget voor de inzet van ODRU en RUD Utrecht voor 

de externe veiligheidstaak van de deelnemers/gemeenten in de hele provincie Utrecht.  

PFAS

De stofgroep PFAS in relatie tot bodemkwaliteit is in 2019 landelijk nieuws geworden. PFAS 

(perfluoralkylstoffen) zijn stoffen die door de mens worden gemaakt en (nuttig) worden 

toegepast maar ook schadelijke effecten kunnen hebben op het moment dat ze in het milieu 

(bijv. in de bodem) terechtkomen. Het huidige beeld is dat in Nederland specifieke locaties 

(vaak bedrijfslocaties) zijn aan te wijzen met (verwachte) duidelijk verhoogde bodemgehalten 

aan PFAS, maar dat (met name door luchtdepositie) in feite in heel Nederland verhoogde 

PFAS-gehalten in de bodem worden aangetroffen.

In 1 oktober 2019 is een Ministerieel tijdelijk handelingskader in werking getreden. De normen 

in dit handelingskader blijken zo streng dat het grondverzet (inclusief baggerwerkzaam-

heden) stil dreigt komen te liggen met allerlei gevolgen voor met name civieltechnische 

werkzaamheden. Uitgangspunt bij toepassingen van grond is dat de bestaande bodem-

kwaliteit niet mag verslechteren. Om te controleren of aan dit uitgangspunt voldaan wordt, 

moet de toe te passen grond op PFAS onderzocht zijn. Besloten is dat ODRU in samenwerking 

met de RUD-Utrecht en de provincie Utrecht een achtergrondwaardenkaart  voor PFAS 

opstelt die voldoet aan de eisen voor een bodemkwaliteitskaart. Op deze wijze ontzorgt 

ODRU de deelnemers voor deze taak.  
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Duurzaamheid

In het algemeen bestuur van december is het programma Duurzaamheid 2020 vastgesteld. 

Dit programma heeft mede op verzoek van de deelnemers een inhoudelijke focus gekregen 

op  energiebesparing en duurzame opwek. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling van de 

uitvoeringstaken van de ODRU als voor de rol van de ODRU als kennis- en expertisecentrum. 

Daarnaast is besloten om  een plan van aanpak voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering 

van ODRU te maken in 2020. In de strategiekaart van de Koers 2019-2022 zijn twee 

doelstellingen opgenomen voor verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering: 

•  Alle inkopen worden op duurzaamheid getoetst 

• ODRU werkt toe naar een CO2-neutrale organisatie in 2022. 

NDCtaak en De Boswerf

De bestaande Zeister taak is sinds 1 januari structureel geborgd in de dienstverlenings-

overeenkomst. In 2019 zijn wat betreft de inhoudelijke aspecten van de NDC taak en  

De Boswerf activiteiten en functie voor Zeist tussen ODRU en Zeist gesprekken gevoerd.  

Deze gesprekken zijn erop gericht om deze meer op de toekomstgericht en in participatie 

met andere partijen uit de Zeister samenleving vorm te geven. De wensen knellen echter met 

de beschikbare uren, de (staat van de) van het bezoekerscentrum en de (on)mogelijkheden 

die de locatie biedt. Als gevolg hiervan en door management- en organisatorische 

wijzigingen binnen ODRU maar ook door de veranderde financiële situatie van Zeist is de 

voortgang getemporiseerd. 

Maatschappelijk effect inzet ODRU

Een van de onderdelen van het project sturing, monitoring en verantwoording dat deel 

uitmaakt van de Koers 2019 – 2022 is ook om het maatschappelijke effect van de inzet van 

ODRU meer zichtbaar te krijgen. Hier worden kleine stapjes in gezet, zoals gezien kan worden 

in het ODRU Jaarverslag Zeist 2018 (RIB19.130). Dit krijgt een steviger vervolg in de komende 

jaren tot 2022.

Exploitatie/Financieel in control zijn van ODRU

De verwachting op basis van een bestuursrapportage tot en met oktober 2019 is dat de 

exploitatie van ODRU uitkomt op circa €287K positief. Dit komt hoger uit dan het begrote 

resultaat van €209k. ODRU toont hier wederom mee aan in control te zijn. 

In relatie tot onze eigen dienstverleningsovereenkomst kan worden vermeld dat er sprake is 

van een onderschrijding van op de te maken uren. Het grootste deel daarvan op de moeilijk 

planbare aanvullende uren voor advisering rond planontwikkelingen. Een deel van het 

budget hiervoor is als balansverplichting bij ODRU opgenomen voor inzet Zeist om in 2020 

alsnog deze werkzaamheden te kunnen verrichten (circa 380 uur = €35K).  

Over de inhoudelijke verantwoording voor het werk voor Zeist wordt zoals gebruikelijk in het 

voorjaar (april) een separaat jaarverslag opgesteld

■  Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied (UHVK)

Opgeheven per 1/1/2018

Komt in volgende P&C-documenten niet meer terug.

■  Regionale Dienst Werk & Inkomen (RDWI)

In 2019 heeft de RDWI uitvoering gegeven aan het eigen verbeterplan “De RSD maakt 

stappen”. Doelen zijn met name het op orde krijgen van de bedrijfsvoering (werken binnen de 

begroting zonder tekorten) en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. Onder 

leiding van een interim-directeur is hieraan uitvoering gegeven en de eerste resultaten zijn 

bemoedigend. De uitvoering van het verbeterplan wordt continue gemonitord door bureau 

BakerTilly en de gemeenten inclusief de gemeenteraden zijn regelmatig op de hoogte 

gehouden van de vorderingen door tussenrapportages. Begin 2020 zal een eindrapportage 

opgemaakt worden. In diezelfde periode zal ook gestart worden met de werving van een 

vaste opvolger voor de interim-directeur. 
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Bedrijfsvoering

Het verbeterplan “de RSD maakt stappen” zoomt in op een aantal elementen uit de bedrijfs-

voering waar verbetering noodzakelijk is. In 2019 is hard gewerkt aan een serie verbeter-

punten. Belangrijk element was de implementatie van een nieuwe “klantreis”: het hele proces 

dat een klant doorloopt, inclusief de mogelijke afslagen en complicaties is opnieuw 

gedefinieerd. De implementatie is succesvol verlopen en de dienstverlening aan klanten is 

daarmee verbeterd. Ook is een nieuwe management structuur geïntroduceerd; het aantal 

managers is teruggebracht van 5 naar 3 en de directie gaat van 2 naar 1 funtionaris. 

Vanzelfsprekend leidt dit tot een besparing in personeelslasten; de insteek is echter ook  

een verbeterde stroomlijning van de werkprocessen. 

Dienstverlening

De dienstverlening van de RDWI heeft in 2019 gewoon doorgang gevonden: uitkerings-

aanvragen zijn beoordeeld en uitkeringen verstrekt; mensen zijn bemiddeld naar werk, 

schulddienstverlening heeft doorgang gevonden en gaandeweg is zoals hiervoor beschreven 

een nieuwe klantreis geïmplementeerd. Het programma Impulz verliep in het tweede jaar 

beter dan in het eerste. De resultaten worden begin 2020 verwacht. De verwachting is dat  

de doelstelling van 200 klanten gehaald zal worden.  

Financieel

Waar de RDWI over 2018 nog € 2,1 mln tekort kwam lijkt in 2019 op basis van de najaarsnota 

afgesloten te kunnen worden met een overschot van € 400.000. Dit moet gezien worden 

tegen het licht van een 2018 gedane investering in het verbeterplan van € 1,2 mln. 

■  Reinigingsdienst Midden Nederland

Harmonisatie uitvoering

Eind 2019 is een start gemaakt om te komen tot een regionale strategische visie voor 

uniformering en standaardisatie van de uitvoering. Het AB en DB van de RMN hebben medio 

2019 de opdracht gegeven om hiervoor tot een gemeenschappelijke regionale bestuurlijke 

visie te komen. Dit is bekrachtigd en bevestigd in het secretarissenoverleg van de 6 

gemeenten die samen werken met RMN. De gemeente-secretarissen geven steun aan het 

doorbreken van een lokale invulling van de uitvoering omdat met een regionale visie 

efficiënter gewerkt kan worden, er een eenduidiger aansturing is, producten meer gelijk-

vormig zijn er daardoor op kosten bespaard kan worden. In dit proces werken we daarom als 

gemeenten en RMN nauw samen. Naar verwachting wordt het document rond de zomer 

opgeleverd en gedeeld met de leden. In 2019 is de standaardisering van de milieupassen,  

de minicontainers en de ondergrondse containers al doorgevoerd.

Uitvoering raadsbesluit Omgekeerd inzamelen (VANG-maatregelen) door RMN 

RMN heeft de pilot geëvalueerd en een advies uitgebracht om op basis van de resultaten  

van de pilot te komen tot invoering van omgekeerd inzamelen PMD en restafval in Zeist. 

Daarnaast heeft RMN geadviseerd over gescheiden luierinzameling en verruiming van de 

openingstijden van het recyclingstation. Hierover heeft de raad in maart 2019 een positief 

besluit genomen (19RV006). De laatste twee zaken zijn vervolgens medio 2019 gerealiseerd 

door RMN. RMN voorziet dat direct na de zomervakantie 2020 gestart kan worden met de 

uitrol van een vierde kliko (voor PMD) in Zeist. In de overige buurten waar ondergrondse 

containers voor restafval komen moeten geschikte locaties voor deze ondergrondse 

containers worden gezocht en deze locaties aan de inwoners worden voorgelegd. Dit proces 

duurt langer. De plaatsing van de ondergrondse containers en het omgekeerde inzamelen  

in die buurten vindt naar verwachting in de periode november 2020 – april 2021 plaats. 
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Milieudoelstellingen RMN 

Als milieudoelstelling is opgenomen dat het wagenpark van RMN in 2025 minimaal voor 50% 

op alternatieve brandstof zoals groengas, elektra of waterstof, daarnaast zal minimaal 50% 

van het energieverbruik op de RMN locaties afkomstig zijn van eigen opwekking, de rest 

wordt groen ingekocht.

Met de komst van 7 nieuwe zijladers in 2018 op groengas en de geplande levering van 6 

achterladers op groengas in 2019 is reeds 56 % van de inzamelvoertuigen voorzien van 

alternatieve brandstof. Ook elektra maakt onderdeel uit van de vergroening van het 

wagenpark, momenteel voornamelijk bij de kleinere voertuigen. RMN blijft de markt volgen 

in de ontwikkelingen in alternatieve brandstoffen.

Er zijn daarnaast per eind 2019 600 zonnepanelen geïnstalleerd op verschillende RMN locaties. 

Met de 160 zonnepanelen die in januari 2020 in Zeist geplaats zijn voorziet de RMN nu voor 

40% in de eigen energiebehoefte.

Organisatie ontwikkeling

In het kader van “RMN op weg naar een mooiere organisatie”, is verder gewerkt aan de door-

ontwikkeling van de organisatie met als uitgangspunt “de operatie in de lead”. Daarvoor zijn 

de stafafdelingen ondersteunend en adviserend gemaakt voor de operationele taken en 

onderdelen binnen de bedrijfsvoering. Her en der zijn taken en verantwoordelijkheden 

verschoven en organisatie breed nadrukkelijk benoemd en beschreven. Inkoop en beheer 

binnen Operations zijn gescheiden taken geworden en bij Finance en Control is een functie 

informatiebeheer en – informatiedocumenten ingericht. Het doel is om op basis van een 

planmatige aanpak, proces-matig te werken en een bijpassend besturingssysteem te 

realiseren. Dit besturingssysteem moet de bedrijfsvoering meer datagericht maken. Rond de 

zomer 2020 leidt dat tot nieuwe sturingsrapportages en sturingsinformatie. Daarnaast is in 

2019 gestart met een ontwikkeltraject voor de teamleiders. Dit gebeurt onder leiding van de 

nieuwe operationeel manager.

 

In verband met externe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en de 

kwetsbaarheid van de inkoopfunctie binnen RMN is besloten om de funktie binnen de 

organisatie te professionaliseren. Hiervoor is een samenwerking met Inkoopbureau Midden 

Nederland (IBMN) aangegaan. 

Dit is een regionale stichting met kennis van inkoopprocessen. Zij halen voor de deelnemers 

het beste uit de markt, tegen de meest gunstige voorwaarden. Doelstelling van IBMN daarbij 

is ook duurzaamheid en participatie van ondernemers binnen het verzorgingsgebied. 

Mandaat verwerkingscontracten RMN

RMN heeft in zijn taakuitvoering ook te maken met niet huis-aan-huis maar in het publieke 

domein ingezamelde afval- en grondstoffenstromen, waarvoor RMN al vanaf de oprichting 

voor de verwijdering en verwerking de aanbesteding uitvoert en de onderhandelingen 

verricht namens de aangesloten gemeenten. Na de voorbereiding door RMN werden de 

contracten vervolgens aan het groeiende aantal deelnemers (eerst 2, toen 3 en nu 6) ter 

besluitvorming en ondertekening voorgelegd. In het kader van de rechtmatigheidstoets 

heeft de accountant van RMN hier opmerkingen over gemaakt. Opmerkingen dat RMN op 

deze wijze geen goed zicht heeft op de contracten (en de besluitvorming bij de deelnemers) 

en daarmee de rechtmatigheid wellicht in het geding kan zin. Om dit in betere banen te 

leiden is door RMN en de deelnemers besloten om de bevoegdheid tot het aangaan van  

deze contracten te mandateren aan RMN. Dit komt de bedrijfsvoering van RMN en recht-

matigheid(sbeoordeling) ten goede. Dit past ook bij de lijn om in het kader van de groei van 

RMN in de achterliggende jaren te komen tot centralisatie en harmonisatie van de uitvoering 

binnen RMN.
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Rekenkameronderzoek commissies van Nieuwegein, Soest, Baarn, IJsselstein  

en Bunnik

N.a.v. het ontvangen rekenkamerrapport heeft het algemeen bestuur van RMN aangegeven 

zich te herkennen in de conclusies, blij te zijn met de constatering dat RMN efficiënt en 

effectief opereert en een reactie gegeven op de aanbevelingen.

Samen met de deelnemers gaat RMN werken aan:

1. Het expliciteren van de verwachtingen (via vastlegging in strategische visie en dienst- 

verleningsovereenkomst);

2. Keuze maken in wat RMN moet zijn/worden (strategische visie);

3. Dienstverleningsovereenkomst aanpassen en zakelijke benadering van RMN (meer 

duidelijkheid brengen in opdrachtgever/opdrachtnemer relatie; inzet nieuwe DVO 2020);

4. Nieuw regionaal afvalbeleidsplan met KPI (mogelijkheid tot harmonisatie en 

samenwerking op beleid wordt onderzocht MAAR de keuze is een verantwoordelijkheid 

van het lokale bestuur);

5. Zwerfafval en reinigingsplan (eerst duidelijke afspraken over inhoud en kosten; is en blijft 

beleidsmatig een verantwoordelijkheid van het lokale bestuur);

6. Implementatiekracht gemeenten vergroten (zie 2. Heeft directe relatie met de strategische 

visie en de vraag waar beleidsadvisering wordt belegd inclusief financiële consequenties);

7. Dashboard voor prestaties (nieuwe rapportages volgen rond de zomer 2020);

8. Harmonisatie en kosten besparing door samenwerking (ook hier ligt een verantwoor-

delijkheid bij de deelnemers/gemeenten zelf. Onderzoek naar de mogelijkheden loopt 

reeds moet rond de zomer 2020 leiden tot besluitvorming RMN en bij de deelnemers).   

Accountantscontrole jaarrekening 2018 / benoeming nieuwe accountant

Vanwege aangescherpte controle protocollen en capaciteitsproblemen bij het controlerende 

accountantskantoor is er grote vertraging op de accountantsverklaring en vaststelling van de 

jaarrekening 2018 ontstaan. Pas in december 2019 is de verklaring ontvangen en is de 

jaarrekening 2018 definitief vastgesteld. Direct na ontvangst zijn deze stukken aan 

raadsrapporteurs alsmede aan de raad verspreid. Over het functioneren van RMN hebben  

de raadsrapporteurs in oktober 2019 een verslag van bevindingen opgesteld (zie daarvoor  

de stukken PR19.190 en PR19.235. In de gehouden Europese aanbesteding voor de 

accountantscontrole is om de hiervoor genoemde  reden een einddatum voor het afgeven 

van een verklaring als eis meegenomen. Per 1 januari 2020 is account-tantskantoor Auren 

Audit & Assurance Amersfoort B.V. benoemd tot nieuwe accountant voor RMN voor de 

controle op de jaarstukken 2019-2022. De gunningscriteria prijs en kwaliteit bleken door-

slaggevend, waarbij persoonlijke benadering, beschikbaar stellen van een cliëntportaal en 

ervaring met decentrale administraties voor de RMN belangrijke argumenten waren.

Financiële ontwikkelingen

Zoals beschreven in RIB 19.146 heeft er in 2019 een begrotingswijziging plaatsgevonden.  

De begrotingswijziging heeft betrekking op de per 1-1-2019 door het Rijk verhoogde 

verbrandingsbelasting op restafval en daarnaast voor Zeist nog de hogere verwerkingskosten 

voor de grove grondstoffen-stromen van het recyclingstation, de werkervaringsplekken 

straatreiniging, het graskanten steken straatreiniging, de luierinzameling vanaf 1 juli 2019 en 

de verruimde openstelling van het recyclingstation sinds 1 juli 2019 inclusief toename uren 

afvoer recyclingstation.

Het extra aandeel Zeist in de begrotingswijziging 2019 bedraagt €359.000,- Hiervan is het 

aandeel stijging verbrandingsbelasting €154.000,-. Deze extra kosten zijn gemeld in BERAP-2 

2019 en incidenteel gedekt t.l.v. de egalisatiereserve afvalstoffenheffing (zie RIB19.156).

■  Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Als onderdeel van de vierjarige cyclus heeft het Algemeen Bestuur van de VRU begin 2019 

zowel het regionaal risicoprofiel als het beleidsplan voor de periode 2020 – 2023 vastgesteld. 

In 2019 is de VRU ook begonnen met het opstellen van het materieel en personeelsbeheer- en 

spreidingsplan (MPBSP), waarmee concreet invulling wordt gegeven aan de kaders uit het 
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beleidsplan. Het MPBSP heeft als doel om te komen tot een zo goed mogelijke spreiding van 

mens en materieel en zal begin 2020 worden vastgesteld.

Met het vaststellen van het beleidsplan is duidelijk geworden dat de post Den Dolder in ieder 

geval voor de komende beleidsperiode gehandhaafd blijft. Wanneer begin 2020 ook het 

MPBSP is vastgesteld kan gestart worden met de 2e fase van de verbouwing van de post Den 

Dolder.

In diverse media was er in 2019 berichtgeving te lezen over de gevolgen van Europese 

wetgeving op het vrijwilligersstelsel van de brandweer in Nederland. Dit is een landelijke 

uitdaging. In maart 2019 hebben de minister van J&V en het Veiligheidsberaad ermee 

ingestemd om de rechtspositie van brandweervrijwilligers nader te onderzoeken. Men ziet 

twee oplossingsrichtingen: gelijkwaardigheid in bezoldiging toepassen óf differentiatie 

tussen vrijwilligers en beroepspersoneel creëren zodat het vraagstuk gelijke behandeling niet 

meer aan de orde is. De eventuele financiële effecten hiervan zijn nog niet bekend. 

3.5.5 ANDERE VERBONDEN PARTIJEN MET FINANCIEEL EN BESTUURLIJK BELANG

■  Biga B.V.

Partner in re-integratie

Ook in 2019 was Biga de grootste partij in Zeist voor het begeleiden van mensen vanuit 

uitkering naar werk. Biga voert trajecten in dit kader uit in opdracht van de RDWI. Biga maakt 

daarbij gebruik van haar eigen intern bedrijf waar onder andere verpakkings- en productie-

werk wordt verricht. Biga heeft ook een contract met de Rijksoverheid voor de verwerking van 

kleding en accessoires voor onder meer Defensie, de Politie en Douane. Dit zijn langlopende 

contracten waarmee Biga verzekerd is van inkomsten en zinvol werk voor een deel van het 

personeelsbestand. Tegelijk draagt Biga hiermee ook bij aan circulariteit en het tegengaan 

van verspilling. Voordat Biga deze activiteiten uitvoerde werden duizenden kledingstukken 

en schoeisel van Defensie gebruikt en nieuw vernietigd. Anno 2019 wordt een groot deel 

hergebruikt. 

Naast het intern bedrijf heeft Biga activiteiten buiten de eigen bedrijfsmuren: in het 

onderhoud van openbare ruimte en groen maar ook op bijvoorbeeld in het gemeentehuis 

van Zeist voor schoonmaak. Biga is “preferred supplier” voor de 5 deelnemende gemeenten in 

Zuidoost Utrecht. Op deze manier is Biga verzekerd van werk en inkomsten en wordt werk van 

de gemeenten waar mogelijk uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Resultaten trajecten

In 2019 doorliepen 417 personen een traject bij Biga. Ruim de helft van deze trajecten werd 

door Biga gefinancierd vanuit het positieve bedrijfsresultaat; de overige trajecten werden 

ingekocht door RDWI, UWV en zorginstellingen. Het grootste aantal betrof onderzoeks-

trajecten (144) en re-integratietrajecten (112). Van deze trajecten zijn er in 2019 178 afgerond; 

29% daarvan is uitgestroomd naar een vorm van werk. In 2018 was dit van vergelijkbare 

trajecten nog 46%. De verklaring van deze daling zit in de toegenomen werkgelegenheid: 

naarmate deze stijgt, wordt de gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt van de populatie die 

nog een uitkering heeft groter en daarmee de kans op uitstroom naar werk weer kleiner.

Resultaten bedrijfsvoering

Biga maakt naar verwachting in 2019 opnieuw winst. Een deel van deze winst investeert de 

Biga jaarlijks in het aanbieden van trajecten aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

waarvoor bij de RDWI geen budget beschikbaar is. Dit gaat jaarlijks om € 600.000. Dit is gelijk 

aan de totale gemeentelijke bijdrage van de regiogemeenten aan Biga. Door de jaarlijkse 

bedrijfswinsten loopt het eigen vermogen van Biga op. Met de aandeelhouders wordt in 2020 

geprobeerd om afspraken te maken over de wenselijke hoogte van de reserve van Biga en de 

besteding van het overige eigen vermogen.
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Coöperatie ParkeerService U.A. (CPS)

De coöperatie Parkeerservice zorgt voor de uitvoering van aan parkeren gerelateerde zaken, 

zoals de uitgifte van vergunningen, de inning van naheffingen en het beheer van de 

parkeergarages- en systemen. In 2019 bent u geïnformeerd over 2 ALV’s namelijk die van 

december 2018 (RIB19.001) en van juni 2019 (RIB19.121). Belangrijke aandachtspunten zijn de 

uitvoering van de beleidsvisie 2020, het vaststellen van de jaarrekening 2018 en het 

informeren over de voortgang 2019. Het jaar 2019 was ook het eerste jaar van de nieuwe 

directeur / bestuurder. Daarnaast werden de ALV´s voor het eerst geleid door een 

onafhankelijk voorzitter. 

In de ALV van december 2019 is de begroting 2020 definitief vastgesteld. In juni 2019 hadden 

de leden de begroting 2020 al voorlopig vastgesteld, onder voorbehoud van een onder-

bouwing voor het gevraagde extra ICT budget. In december 2019 heeft CPS deze onder-

bouwing gegeven. De 2e voortgangsrapportage 2019 laat goed zien waar CPS mee bezig is en 

hoever ze zijn in de realisatie. Er wordt een minder negatief exploitatieresultaat verwacht voor 

2019. De leden hebben kennis genomen van de voortgangsrapportage 2019. De kaderbrief 

2021 is vastgesteld. 

Voorafgaand hebben de leden gesproken over nut en noodzaak van een kaderbrief, omdat 

deze ver voor het betreffende begrotingsjaar opgesteld wordt (kaderbrief 2021 wordt 

geschreven in september 2019). Op het moment van opstellen zijn de uitvoerings-

overeenkomsten 2020 nog niet gereed. CPS heeft de leden voorgesteld om beleidsmatige 

discussies te voeren in het kader van de visie 2025 en de begroting. Het is aan Parkeerservice 

om vroegtijdig zaken te signaleren en leden hiervoor een voorstel te doen. 

Een ander agendapunt was de Raad van Commissarissen (RvC). De gemeente Zeist heeft 

voorgesteld dat de ALV één keer per jaar met de RvC een informeel gesprek voert, om zo 

beter kennis te nemen van elkaars wensen en meningen. Dit verzoek is overgenomen en 

wordt in 2020 uitgevoerd. Daarnaast heeft Zeist aandacht gevraagd voor de op 3 december 

2019 in de Tweede Kamer aangenomen motie m.b.t. het vrouwenquotum. Na discussie is het 

voorstel tot werving van een nieuw lid van de RvC vastgesteld, inclusief het breed gedragen 

verzoek van Zeist om het vrouwen quotum toe te passen.

■  SRO Dijnselburg B.V.

Algemeen

Sinds 1 januari 2018 is de exploitatie van zwembad Dijnselburg ondergebracht bij SRO Zeist BV. 

Vóór die tijd was de exploitatie integraal onderdeel van de concernbegroting van de 

gemeente Zeist. Jaarlijks nemen wij als gemeente ten bate van onze inwoners diensten af van 

SRO Zeist BV, waartoe wij het zwembadbedrijf een vergoeding betalen. Het gebouw is bij ons 

in eigendom en wij verhuren dit op basis van de kostprijs. Het afgelopen jaar is ook beheer en 

exploitatie van het klimbos toegevoegd aan het takenpakket van deze partner. In het voorjaar 

is het project in het kader van de junior Z-battle feestelijk geopend en inmiddels is bijna  één 

exploitatiejaar achter de rug. Er is veel vraag naar het klimmen en klauteren, zeker vanuit de 

jongeren uit Zeist en daar was het om te doen voor Tije, winnaar van de zbattle! Voor het 

zwembad was 2019 het tweede jaar van exploitatie. Er heeft in 2019 een grootschalige 

verbouwing van de horeca plaatsgevonden. Gebruikers zijn hierover zeer content! 

Inhoudelijk

• Het zwembad heeft een goed jaar gedraaid met weer meer bezoekers dan het jaar er voor. 

• De klanttevredenheid is gemeten en ziet er goed uit. 

• Ook zijn weer diverse nieuwe activiteiten ontwikkeld, waaronder de ladies night. 

• Er is een pilot schoolzwemmen in gang gezet.

• Er zijn verdere samenwerkingen in ontwikkeling met diverse maatschappelijke- en 

zorgpartners.
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Financieel 

Voor beide exploitatieobjecten zwembad en klimbos geldt dat de begroting is gehaald.  

Dat betekent dat SRO Zeist BV uit is gekomen met de exploitatiebijdrage als van tevoren  

was ingeschat.  Echter, pas na het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag bestaat 

hierover zekerheid. 

We zullen hierover nog communiceren met uw raad. Noot:  bij verzelfstandiging van het 

zwembad werd reeds duidelijk dat het operationeel exploitatieresultaat van het zwembad na 

verzelfstandiging en aangaan van de publiek-publieke samenwerking –fors beter zou zijn dan 

de (gerealiseerde) exploitatieresultaat van de afgelopen jaren binnen het gemeentelijk 

concern. Deze lijn is bevestigd en nu dus ook bestendigd. 

■  Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM)

De wijk Kerckebosch krijgt steeds meer vorm en is voor een groot deel gereed. 

Bouwprocessen en planontwikkeling vragen soms meer tijd omdat de nog te ontwikkelen 

locaties worden gebouwd in een bestaande woonomgeving. Hierdoor kan beter worden 

ingespeeld op de woningbouwbehoefte en tegelijkertijd ook op de vragen en wensen van 

bewoners. Kerckebosch wordt hiermee nog meer een wijk van en voor iedereen. . De plannen 

voor renovatie van flat 11 zijn, na het besluit uit 2017 om de flat te behouden, verder uitge- 

werkt. 

Eind 2019 is de stand van zaken dat er 662 woningen zijn opgeleverd waarvan 276 sociale 

woningen 110 zorgwoningen, 277 vrije sector woningen en zijn nog 100 woningen in aanbouw 

(80 sociaal en 20 vrije sector). 185 Woningen zijn in ontwikkeling (40 sociaal, 145 vrije sector)  

en 74 woningen worden gerenoveerd. In totaal komen er 1022 woningen in Kerckebosch.

De grondexploitatie heeft een reikwijdte tot en met 2022, wanneer het project conform 

huidige planning is afgerond. De samenwerking met de WOM en Woongoed Zeist verloopt 

nog steeds naar tevredenheid. 

3.5.6 BELANGRIJKSTE SUBSIDIERELATIES

■  Regiocultuurcentrum Idea (Bibliotheek Zeist)

De transities van bibliotheken in Nederland zetten ook in 2019 onverminderd voort. 

Traditionele kerntaken zoals boekenuitleen en  het bevorderen van (digitale) taalvaardig-

heden maken plaats voor debat, projectmatige inzet, samenwerkingen en crossovers met 

andere (maatschappelijke) taakgebieden. De direct vanuit de wettelijke kaders (WSOB) 

afgeleide kaders en (5) taakgebieden zijn geactualiseerd in prestatieafspraken (het lezen en 

uitlenen bevorderen) en een nieuwe lange termijn visie in co-creatie met betrokken 

gemeenten, sector en samenleving. Met geïntensiveerde gemeentelijke afstemming over de 

vernieuwde inzet is mede in het kader van de Cultuurvisie 2017-2020 extra scherpte gezet op 

het zichtbaar maken van resultaten voor Zeist. De bibliotheek profileert zich samen met de 

belangrijkste andere gebruiker van De Klinker (KunstenHuis De Bilt-Zeist) steeds meer met 

maatschappelijke taken (debat, discussies, presentaties, exposities). Centraal blijft het bieden 

van inspiratie, ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van de inwoners van Zeist en het 

stimuleren van lezen, kijken, luisteren en het genieten van cultuur met een nadruk op 

leesbevordering en educatie.  Het profiel als  laagdrempelig informatie- en ontmoetingspunt 

voor Zeist en haar inwoners neemt verder toe; de (nieuwe) functies staan op gespannen voet 

met de capaciteit en de outillages van de huidige voorziening (De Klinker). De culturele sector 

en specifiek de huidige gebruikers van de Klinker bleven aangesloten op plannen voor de 

herinrichting van het centrumgebied en specifiek kansen op (her-)huisvesting vanuit de 

Klinker.

■  Stichting KunstenHuis De Bilt Zeist en Zeister Muziekschool 

De vernieuwde organisatie voegde na de fusie met de Zeister Muziekschool (2017) in 2019 ook 

de functies van het Cultureel Podium De Peppel (voorheen Meander Omnium) en Dansschool 

EDC toe aan haar takenpakket. In het kader van de Cultuurvisie, Zeist kans- en cultuurrijk, 2017-

2020 is met aanvullende gemeentelijke bijdragen de inzet verruimd op de thema’s 
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cultuureducatie, maatschappelijke rol (dagbestedingen, welzijn) en facilitering en de aan-

stelling van een Cultuurmakelaar voor de culturele sector in Zeist. Centraal stonden ook dit 

jaar de taakgebieden Beeldend, Podia en Muziekonderwijs, Media, Dans en Theater en  

activiteiten en aanbod talentontwikkeling voor jeugd en jongeren. Met KunstCentraal 

(Kunstmenu’s), IDEA (Bibliotheek) en Meander Omnium is uitvoering gegeven aan de 

(coördinerende en uitvoerende) rol in het Netwerk Cultuureducatie Zeist en de inzet van 

combinatiefunctionarissen cultuur. Het KunstenHuis is tevens penvoerder van dit traject, dat 

deels mogelijk is gemaakt door een bijdragen van de Provincie Utrecht, Fonds Cultuur-

participatie, Ministeries van VWS en OCenW; deels in het kader van een meerjarenconvenant 

Cultuur met Kwaliteit (CMK), deels met de inzet van combinatiefunctionarissen cultuur (VWS 

en OCenW). Het KunstenHuis was in 2019 trekker van projecten, samenwerkingen en 

initiatieven zoals De Stadsorganist, Platform Beeldende Kunst, Platform Amateurkunst (FAP), 

Concertreeksen ism Tivoli/Vredenburg (Slottuinen), EBG (Broederkerk/Maestro-series), 

Platform Cultuur In Zeist (www.cultuurinzeist.nl). 

■  Stichting MeanderOmnium

MeanderOmnium is dé welzijnsorganisatie in Zeist. Ze stimuleert zelfredzaamheid, sociale 

samenhang en verhogen deelname aan de samenleving. Na het jaar 2017, waar nog sprake 

was van een verlies van 622K, heeft Meanderomnium een financiële herstructurering 

doorgevoerd, waardoor vanaf 2018 de resultaten positief zijn. Er is in 2019 een stabiele situatie 

bereikt en het jaarresultaat is positief.

In 2019 heeft de organisatie ook inhoudelijk en op het gebied van management veel 

vernieuwing doorgevoerd. MeanerOmnium beschikt inmiddels over een transparante 

inhoudelijke en financiële verantwoordingsrapportage.

3.5.7 OVERIGE SAMENWERKINGSVORMEN

■  Hart van de Heuvelrug

In 2015 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor Hart van de Heuvelrug ondertekend.

Binnen het programma Hart van de Heuvelrug voert Zeist zelf de grondexploitatie van Huis 

ter Heide West. Momenteel wordt de bestemmingsplanprocedure voor dit project voorbereid. 

Daarnaast was Zeist procestrekker om te komen tot een Gebiedsvisie voor Den Dolder 

Noordoost. In een interactief proces is samen met Altrecht een nieuw toekomstbeeld voor de 

Willem Arntzhoeve opgesteld. Deze gebiedsvisie is in januari 2017 vastgesteld door de 

gemeenteraad. 

Altrecht heeft de tender voor de verkoop van de Middenas en ongeveer de helft van de 

ontwikkelvlekken in het voorjaar van 2019 afgerond. Daarna is gestart met het voorbereiden 

van de juridische overdracht van de Middenas aan ontwikkelaar BPD. Deze heeft eind 2019 

plaatsgevonden.

Per deelgebied zullen de plannen worden uitgewerkt met een planbegeleidingsgroep (PBG). 

Voor vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan zullen de gemeente en BPD een 

anterieure overeenkomst sluiten. De gemeente is overleg gestart met BOD over het opstellen 

van een bestemmingsplan. 

Voor het gebied Dennendal van Reinaerde is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Dit is 

onherroepelijk vanaf 28 juli 2017.

Vermeldenswaard is verder het project herinrichting vliegbasis Soesterberg. Ook hiervoor is in 

juni 2015 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin zijn ook de afspraken 

vastgelegd voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie. Deze opbrengsten zijn nodig 

om de kosten van opening en inrichting van het park terug te verdienen en het tekort op het 

programma Hart van de Heuvelrug af te dekken.

http://www.cultuurinzeist.nl
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■  Stichting Openbare Scholengemeenschap Schoonoord

MeanderOmnium is dé welzijnsorganisatie in Zeist. Ze stimuleert zelfredzaamheid, sociale 

samenhang en verhogen deelname aan de samenleving. Na het jaar 2017, waar nog sprake 

was van een verlies van 622K, heeft Meanderomnium een financiële herstructurering door-

gevoerd, waardoor vanaf 2018 de resultaten positief zijn. Er is in 2019 een stabiele situatie 

bereikt en het jaarresultaat is positief.

In 2019 heeft de organisatie ook inhoudelijk en op het gebied van management veel 

vernieuwing doorgevoerd. MeanerOmnium beschikt inmiddels over een transparante 

inhoudelijke en financiële verantwoordingsrapportage.

■  U10

Na het vaststellen door de gemeenteraden van de regionale ambities in de Ruimtelijk 

Economische Koers en het verkennen van de regionale opgave middels de 4 onderzoeks-

rapporten in 2018 zijn ook in 2019 weer stevige stappen gezet richting een Regionaal 

Economisch Programma.

Als eerste is ook een vijfde onderzoek uitgevoerd. Namelijk naar Groen en Landschap. Deze 

vormt een belangrijke pijler voor de aantrekkelijkheid van de regio en werd nog node gemist.

Position Paper en Propositie

Het antwoord op de regionale opgave moet vanuit de gemeenten komen. Zij zijn en blijven 

autonoom. In Zeist hebben we hiertoe in het voorjaar een Position Paper opgesteld. Deze 

geeft een overzicht van de waarden en ambities uit de belangrijkste bestaande beleids-

documenten die van toepassing kunnen zijn op de regionale ontwikkelopgave. Dit Position 

Paper is in juli door de gemeenteraad vastgesteld. Op basis van dit Position Paper zal in 2020 

een Propositie worden opgesteld: welke kansrijke ontwikkelingen ziet Zeist voor zichzelf, die 

mede een bijdrage leveren aan de regionale opgave?

Beoordelingskader

Als tweede is een concept beoordelingskader opgesteld, om mogelijke ontwikkelingen te 

kunnen toetsen aan de ambities, opgaven en kwaliteiten van de regio. Deze moet borgen dat 

de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de regio bewaard wordt of zo mogelijk verder versterkt. 

Op dit concept beoordelingskader heeft de Raad een zienswijze ingediend. Het beoordelings-

kader wordt momenteel verder uitgewerkt, waarbij met name de kwaliteit van het Groen en 

Landschap en het overstijgende thema “Gezond Stedelijk Leven” meer tot recht komen.

Ontwikkelmodellen en concept Ruimtelijk Economisch Perspectie

Ook zijn er als denkoefening 5 extreme ontwikkelmodellen ontwikkeld. Deze hebben geleid 

tot een aantal inzichten in wat voor de regio kansrijke ontwikkelingen kunnen zijn. Met name 

het versterken van bestaande (en nieuwe) knooppunten lijkt kansrijk.

Deze inzichten en 

Betrokkenheid raad

Vanuit het netwerk U10 is er 4 maal een regionaal U10 Beraad(t) georganiseerd. Om de 

raadsleden mee te nemen in de onderzoeksrapporten, de verstedelijkingsmodellen, het 

beoordelingskader en U Ned.

Daarnaast zijn er voor de raad van Zeist aanvullend bijeenkomsten geweest ter voorbereiding 

op de verschillende U10 Beraden en de Position Paper.

Governance

Met het omarmen van de ambities in de REK is het U10-netwerk in een volgende fase van haar 

ontwikkeling aangekomen. Na de doelverkennende fase, zijn we in een periode aangekomen 

waarin deze Koers uiteindelijk via concrete projecten wordt gerealiseerd. Dit levert de 

uitdaging op om, met behoud van de netwerkgedachte en zeggenschap van de individuele 

gemeenteraden, nieuwe uitvoeringskracht te ontwikkelen. Hiertoe is een nieuwe opzet van 

de governance ontwikkeld. Deze is in januari 2020 door de verschillende colleges vastgesteld.
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■  WereldKidz (Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland)

De stichting verzorgt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Bunnik, De Bilt, 

Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist. WereldKidz omvat 29 basisscholen 

en twee scholen voor speciaal onderwijs. Met in totaal circa 4.700 leerlingen en circa 550 

medewerkers. WereldKidz laat de laatste jaren stabiele en positieve financiële resultaten zien 

en de inspectie van het onderwijs is positief over het bestuur van de WereldKidz-scholen.  

In verband met twee wetswijzigingen ten aanzien van de rol van de gemeenteraden heeft 

WereldKidz in 2019 statuten gewijzigd. De gemeenten hebben geen rechtstreeks financieel 

belang in de stichting. De stichting ontvangt van het rijk rechtstreeks de vergoedingen voor 

het verzorgen van het (passend-) onderwijs. 

3.5.8 DEELNEMINGEN

■  Aandelenbezit NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG heeft aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Zeist, in 2019 een dividend 

van € 2,85 per aandeel uitgekeerd. Dat was in 2018 €  2,53.

Het bedrijfsresultaat was over 2018 weliswaar lager dan het jaar daarvoor, maar als gevolg van 

de beperkte dividenduitkeringen en daardoor hogere reserveringen over vorige jaren was er 

wel sprake van een toename van het eigen vermogen. Dat leidde ook tot hogere 

solvabiliteitsratio’s. Dit was aanleiding voor de bank om het uitkeringspercentage voor het 

dividend te verhogen. Dit leidde in 2019 tot een iets hogere uitkering per aandeel.

De bank spreekt geen verwachting uit voor de komende jaren.

■  Aandelenbezit Vitens N.V.

Vitens heeft aan de aandeelhouders, waaronder de gemeente Zeist, in 2019 een dividend van 

€ 0,90 per aandeel uitgekeerd. Dit betekende een forse daling ten opzichte van het vorig jaar, 

bij lagere tarieven. 

De lagere dividenduitkering hangt samen met het lagere resultaat van Vitens over 2018.  

Dit was het gevolg van de door het Rijk aangegeven maximering van de toegestane winsten 

over voorgaande jaren, waardoor het drinkwatertarief in 2018 moest worden verlaagd.

Voor 2019 en de komende jaren geeft Vitens aan dat het nodig is om voor het dividend de 

nullijn te hanteren en aldus te zorgen voor een verbetering van de solvabiliteit.

■  Bezit certificaten van aandelen Stichting Administratiekantoor Dataland 

 in de BV Dataland

Grootschalige ontwikkelingen zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de door-

ontwikkeling naar een geïntegreerde objectenregistratie hebben Dataland gedwongen  

tot een bezinning op de toekomst.

Op basis hiervan is in 2019 het besluit genomen tot afbouw van de activiteiten. Dit besluit  

is door de certificaathouders van de vennootschap goedgekeurd. Het bestuur heeft 

uitgesproken de activiteiten uiterlijk eind december 2021 te hebben overgedragen of te 

hebben afgebouwd. Hierna zal de vennootschap worden geliquideerd. Het bestuur stuurt 

daarbij aan op een liquidatie zonder faillissement.

Het maximale risico voor de certificaathouders, waaronder de gemeente Zeist, is dat de 

ingelegde gelden niet terugbetaald kunnen worden. Voor Zeist gaat het om een ingelegd  

en geactiveerd bedrag aan certificaten van € 3.000.

Dataland heeft in 2019 geen dividend uitgekeerd. Zeist had ook geen dividendontvangst 

geraamd.



INHOUDSOPGAVE RESULTAAT PROGRAMMA’S PARAGRAFEN OVERZICHT 
BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN 

WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-
BESLUIT

Jaarrekening 2019  |  Gemeente Zeist  |  Paragrafen 116

Jaarrekening 2019
INLEIDING

■	 	PARAGRAAF 3.6 
GRONDBELEID
Deze paragraaf bevat een doorkijk in de achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van 

het Zeister grondbeleid en grondexploitaties. Een actueel overzicht van de stand van zaken 

op dit moment van projecten/exploitaties waarbij de gemeente betrokken is wordt jaarlijks  

bij de jaarrekening in het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (verder: MPSO) 

voorgelegd. Het MPSO 2020 vormt onderdeel van de jaarrekening 2019.

Het MPSO 2020 heeft een ontwikkeling doorgemaakt naar een meer volwassen sturings-

document. De komende jaren zal het document waar nodig verder worden vernieuwd. 

Het MPSO 2020 geeft inzicht in de bouwprojecten die in de gemeente Zeist plaatsvinden.  

De gemeentelijke grondexploitaties zijn op een leesbare en eenduidige wijze gepresenteerd 

en de bijbehorende financiële hoofdstukken zijn vernieuwd qua opzet en inhoud. De overige 

ruimtelijke projecten zijn helder gecategoriseerd en toegelicht. Daarnaast zijn alle gemeen-

telijke grondexploitatieprojecten doorgerekend naar actuele inzichten. Daarmee zijn de 

gepresenteerde cijfers beter onderbouwd. Tenslotte is dit jaar versterkt ingezet op project-

control, zodat bevindingen op het gebied van kostenontwikkeling en risico’s in de 

berekeningen zijn meegenomen.

3.6.1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING ZEIST

Op basis van het in 2009 vastgestelde ontwikkelingsperspectief Zeist 2030 is de Structuurvisie 

Zeist 2020 op 7 maart 2011 vastgesteld. Nieuwe initiatieven en plannen (bijvoorbeeld nieuwe 

bestemmingsplannen) moeten binnen de Structuurvisie passen. Het te voeren grondbeleid  

is vastgelegd in de in 2008 vastgestelde nota Grondbeleid en in het raadsbesluit Financiën 

Grondbeleid 18RV068.

3.6.2 STRATEGISCH GRONDBELEID EN DE OMGEVINGSWET

De nieuwe omgevingswet verplicht gemeenten een omgevingsvisie voor de fysieke leef-

omgeving op te stellen. Het rijk heeft een aantal verbeterdoelen opgesteld: verhogen 

gebruiksgemak, een integrale benadering, actieve processen en versnellen en verbeteren van 

processen. De uitdaging is om een zodanige omgevingsvisie op te stellen die de kwalitatieve 

kaders geeft voor toekomstige ontwikkelingen. Het is een strategische visie die houvast geeft 

aan hoe we met de fysieke leefomgeving om willen gaan. De omgevingsvisie moet recht doen 

aan de reeds gevoerde interactieve processen met bewoners en omwonenden, makkelijk en 

toegankelijk zijn, fris en vernieuwend ogen en in lijn zijn met andere beleidsstukken.

Uit de omgevingsvisie komt voort hoe wij als gemeente Zeist, samen met onze inwoners en 

partners, kijken naar de fysieke leefomgeving. Als gemeente hebben wij hierover niet alle 

zeggenschap omdat wij niet alle gronden in bezit hebben. We werken samen met onze 

partners om invulling te geven aan de fysieke leefomgeving. De mate van regie van de 

gemeente verandert met de komst van de omgevingswet. Het belang als gemeente om 

grond in bezit te hebben om regie te hebben over de fysieke leefomgeving neemt af.  

Deze werkwijze geeft ons een uitstekende basis om ervoor te zorgen dat we bij ruimtelijke 

ontwikkelingen nog meer kunnen aansluiten bij de kracht en energie die in de samenleving 

en onze partners schuilt.

De omgevingsvisie en de wensen die daar uit voort komen zijn de basis voor het voeren van 

ons grondbeleid.

De gemeente Zeist is dan ook terughoudend als het gaat om het innemen van (strategische) 

grondposities. De gemeente Zeist verwerft uitsluitend grondposities indien dit resulteert in 

maatschappelijke meerwaarde die niet op een andere wijze bereikt kan worden.Dit is veelal 

het geval bij locatieontwikkelingen waarbij maatschappelijk vastgoed wordt gerealiseerd om 

andere kerntaken van de gemeente te kunnen uitvoeren of bij ruimtelijke ontwikkelingen 

gericht op bepaalde doelgroepen die niet door marktpartijen worden gerealiseerd.
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3.6.3  FINANCIEEL KADER

3.6.3.1 Algemeen

Met betrekking tot de aankoop van gronden/panden wordt een onderscheid gemaakt tussen 

“strategische aankopen” en aankopen die onder de categorie van een reguliere grond-

exploitatie zijn te rangschikken. In de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verant-

woording) is opgenomen hoe om te gaan met (strategische) bezittingen en het starten van 

een een grondexploitatie: 

• (Strategisch) aangekochte gronden, waarvoor (nog) geen grondexploitatie geldt, moeten 

verplicht worden opgenomen als materieel vast actief op de balans. Het BBV schrijft voor 

hoe moet worden omgegaan met de waarde van dit actief en hoe de raad betrokken 

moet zijn bij het ontwikkelperspectief van deze gronden. 

• Voorbereidingskosten mogen maximaal 5 jaar worden geactiveerd onder de immateriële 

vaste activa. Daarna moeten ze zijn opgenomen in een goedgekeurde grondexploitatie. 

Wanneer er geen grondexploitatie komt, moeten de kosten worden afgerekend. In Zeist is 

hiervoor de reserve Zelfregulerende Projecten gevormd.

• Het openen van een grondexploitatie vraagt altijd om een raadsbesluit. Een 

grondexploitatie leidt tot het realiseren van uit te geven bouwgrond. Welke kosten en 

baten aan een grondexploitatie mogen worden toegerekend zijn (limitatief) beschreven in 

het besluit Ruimtelijke Ordening. De berekening van de toe te rekenen rente is eveneens 

bindend door het BBV voorgeschreven.

• Het uiterste moment om een grondexploitatie vast te stellen is bij vaststelling van het 

bestemmingsplan.

• Bij een grondexploitatie met een verwacht tekort dient een voorziening gevormd te 

worden.

3.6.3.2  Bouwgrondexploitaties

De Raad stelt zijn inhoudelijke en financiële kaders bij het vaststellen van de grondexploitatie. 

Bij de jaarrekening en in het MPSO wordt gerapporteerd over de voortgang binnen de 

gestelde kaders. Mochten er specifieke ontwikkelingen of verwachtingen zijn, dan kunnen 

deze via een specifiek raadsvoorstel en / of via een integrale afweging bij een van de P&C-

documenten worden opgenomen en geplaatst in een algemeen maatschappelijk en 

financieel perspectief. Op basis hiervan kan de Raad zijn kaderstellende taak uitvoeren en 

richting geven aan de exploitaties, zowel inhoudelijk als qua financiële uitkomst. 

3.6.3.3  Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de exploitaties in uitvoering

Bij de jaarrekening zijn alle grondexploitaties geactualiseerd en opgenomen in het MPSO 

(Meerjaren Perspectief Stedelijk Ontwikkeling) 2020. De financiële toelichting in deze 

paragraaf sluit aan bij de stand van de jaarrekening en het MPSO. Het MPSO bevat meer 

gedetailleerde toelichting op de projecten. Het MPSO 2020 is een  bijlage bij de jaarrekening 

2019. Het MPSO zelf is niet vertrouwelijk. De bijlagen (grondexploitaties) wel. 

Eind 2019 is de grondexploitatie Foxlaan Den Dolder afgesloten en opgeheven. Door de 

besluitvorming over de spoorwegovergang is dit plan niet uitvoerbaar. Een project dat 

binnen de vastgestelde kaders van de raad niet kan worden uitgevoerd, mag conform BBV 

niet in de gemeentelijke administratie blijven staan. Het project moet dan worden afgesloten 

of per direct worden aangepast naar een uitvoerbaar plan. In dit geval is het logisch het 

project nu te sluiten en af te wachten welke ruimtelijke keuzes er binnen Den Dolder worden 

gemaakt. Mochten er te ontwikkelen percelen resteren, dan kan daar een nieuwe grond-

exploitatie voor worden geopend. Er waren slechts minimale kosten gemaakt (€ 162,39), die in 

de jaarrekening zijn afgewikkeld. Deze grondexploitatie komt daarom niet meer voor in de 

overzichten.
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Daarnaast heeft er een belangrijke administratieve wijziging plaatsgevonden bij de 

grondexploitatie Gemeentewerf. Deze grondexploitatie is door u vastgesteld met een 

resultaat van € 0,-. Onderdeel van deze grondexploitatie is een bijdrage van € 2,5 mln. aan de 

verplaatsing van de gemeentewerf naar een andere locatie. Zonder deze verplaatsing is het 

project niet realiseerbaar. Volgens de notitie grondbeleid van het BBV mag deze bijdrage van 

€ 2,5 mln. geen onderdeel zijn van de grondexploitatie.

Om de besluitvorming van de raad te volgen en tegelijk de regels van het BBV toe te passen, 

is het volgende gewijzigd:

• De bijdrage voor de verplaatsing van de gemeentewerf is verwijderd uit de 

grondexploitatie.

• De grondexploitatie krijgt hierdoor een positief saldo.

• Uit dit positief saldo moet € 2,5 mln. worden bijgedragen aan de verplaatsing van de 

gemeentewerf om het project te kunnen realiseren volgens het besluit van de raad.

• In de P&C documenten zal daarom het (geprognotiseerde) positieve saldo van de 

grondexploitatie Gemeentewerf steeds worden afgezet tegen de te leveren bijdrage van  

€ 2,5 mln voor de verplaatsing. Daarmee wordt het saldo van het totale project zichtbaar 

gemaakt.

De lopende projecten kennen de onderstaande boekwaarde per ultimo van het jaar. Een 

positieve boekwaarde betekent dat er tot nu toe meer kosten zijn gemaakt dan opbrengsten. 

Een boekwaarde is een momentopname en heeft geen directe relatie met de verwachte 

eindwaarde van het project. De boekwaarden van de projecten staat op de balans van de 

gemeente als “voorraad”, het is de investering die de gemeente heeft gedaan in haar voorraad 

te verkopen bouwgrond.

Een negatieve boekwaarde betekent dat er per 31/12 meer opbrengsten dan kosten zijn 

gerealiseerd.

Alle projecten met een verwacht voordelig resultaat moeten conform het BBV jaarlijks 

tussentijdse afdracht doen van gerealiseerde winst conform de zogenoemde POC methode 

(percentage of completion). In het financieel grondbeleid (raadsbesluit 18RV068) heeft de raad 

bepaald dat de tussentijdse winstneming wordt gestort in een afgezonderd deel van het 

weerstandsvermogen. Pas wanneer een project volledig is afgerond en de winst werkelijk 

gerealiseerd is, wordt de winst gestort in de reserve Grondbedrijf. Ook dit is vastgelegd in het 

financieel grondbeleid.

In 2019 is bij de grondexploitatie Gemeentewerf sprake van een tussentijdse winstneming. 

Deze winstneming maakt onderdeel uit van de boekwaarde van de grondexploitatie.  

De tussentijdse winst bedraagt per 31/12/2019 € 229.285. Deze winstneming is benodigd om  

de eerder genoemde bijdrage van € 2,5 mln aan de nieuwe gemeentewerf te kunnen leveren.

 

TABEL AANSLUITING MET DE BALANS:  

BOEKWAARDE VAN DE EXPLOITATIES IN UITVOERING  (BEDRAGEN IN €)

Boekwaarde
31-12-2018 Omschrijving 

Boekwaarde
31-12-2019 

Foxlaan

Harmonielaan

Gemeentewerf

Geiserlaan

Cornelis Vlotlaan

Austerlitz Centrum

Huis ter Heide West

Totaal boekwaarde

0

-/- 2.781

-/- 1.466.140

1.371.201

36.271

1.352.446

1.966.608

3.257.605

161

257.198

-/- 1.769.894

1.064.138

9.740

502.320

1.907.862

1.971.525
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Voor alle projecten met een verwacht negatief resultaat moet een verliesvoorziening worden 

gevormd. Volgens het huidige financieel grondbeleid gebeurt dit op basis van de zoge-

noemde nette contante waarde (NCW) van de grondexploitatie. Aan deze verplichting is 

voldaan: voor alle verwachte nadelige saldi zijn per 31/12/2019 verliesvoorzieningen getroffen. 

Indien het resultaat in NCW van de verlieslatende projecten bij het MPSO 2020 t.o.v. het MPSO 

2019 verslechtert, dan dient de verliesvoorziening te worden opgehoogd. Indien het resultaat 

verbetert, kan (een deel) van de verliesvoorziening vervallen. De verliesvoorziening van de 

volgende grondexploitaties dienen te worden opgehoogd: 

1. Harmonielaan dient te worden opgehoogd met € 7.354,-;

2. Geiserlaan dient te worden opgehoogd met € 43.594,-;

3. Austerlitz Centrum te worden opgehoogd € 666.780,- waarvan € 516.899 op basis van 

besluitvorming van de raad over de te hanteren grondprijzen.

Totaal dient de verliesvoorziening te worden opgehoogd met € 717.728,-.

Nadere toelichting per exploitatie

Harmonielaan

Geen bijzonderheden, de kleine afwijkingen zijn het gevolg van de actualisatie van de 

berekeningen van het project en de rentetoerekening. Hierdoor moet ook de verlies-

voorziening stijgen. In de begroting is een jaarlijkse toevoeging van de rente aan de 

verliesvoorziening opgenomen.

Gemeentewerf

De wijziging in het resultaat is hierboven toegelicht. Vanwege regelgeving BBV mag de 

bijdrage aan de verplaatsing van de gemeentewerf geen deel uitmaken van de grond-

exploitatie, waardoor er een positief resultaat ontstaat. Op eindwaarde moet dit project  

€ 2,5 mln resultaat opleveren om aan de kaders van de raad te voldoen.  

TABEL GECALCULEERD RESULTAAT VAN DE EXPLOITATIES IN UITVOERING (BEDRAGEN IN €)

Omschrijving Winst cfm POC VoorzieningV/N
Resultaat MPSO 
2020 (EW)

Resultaat MPSO 
2020 (NCW)

Resultaat MPSO 
2019 (NCW) 

Harmonielaan

Gemeentewerf

Geiserlaan

Cornelis Vlotlaan

Austerlitz Centrum

Huis ter Heide West

n.v.t.

229.285

n.v.t.

0

n.v.t.

0

265.138

n.v.t.

1.459.386

n.v.t.

1.434.268

0

N

V

N

V

N

0

-/- 275.850

2.472.814

-/- 1.518.345

27.378

-/- 1.462.954

0

-/- 265.138

2.195.788

-/- 1.459.386

26.841

-/- 1.434.268

0

-/- 257.784

0

-/- 1.415.792

24.420

-/- 767.488

0
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Voor de grondexploitatie Gemeentewerf – de toekomstige woningbouwlocatie aan de  

Van Renesselaan – is de raming van de grondexploitatie herijkt, met als gevolg hogere kosten 

dan vorig jaar begroot. Dit effect is in het resultaat gedempt doordat in het woningaantal als 

opgenomen in de grondexploitatie nog ruimte zat. Deze ruimte is nu benut om het ontstane 

tekort af te dekken. Vanuit de grondexploitatie zijn er onvoldoende middelen om de 

benodigde € 2,5 mln te bekostigen. Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om ruim € 41.000,-  

ten laste van de reserve grondbedrijf te brengen. Zie verder op onderdeel ‘Reserve 

grondbedrijf’.

Geiserlaan

Het verwachte nadelige resultaat neemt toe, vooral als gevolg van de toegerekende rente. 

Hierdoor moet ook de verliesvoorziening stijgen. In de begroting is een jaarlijkse toevoeging 

van de rente aan de verliesvoorziening opgenomen. Daarnaast blijken de plankosten iets 

hoger uit te vallen dan eerder geraamd.

Cornelis Vlotlaan

Geen bijzonderheden, de kleine afwijkingen zijn het gevolg van de actualisatie van de 

berekeningen van het project en de rentetoerekening.

Austerlitz Centrum

Via 19RV041 heeft de raad besloten over de woningprijzen in de grondexploitatie, het nadelig 

effect van dit besluit op de grondexploitatie is circa € 517.000. Dit is in de jaarrekening en het 

MPSO verwerkt. Ook neemt het nadelig resultaat toe als gevolg van de rente en zijn de kosten 

van archeologie en de plankosten toegenomen, totaal met circa € 150.000. Oorzaken hiervan 

zijn de langere looptijd van het project,  de complexiteit van het bouwen in bestaand gebied 

en omdat de gemeente een rol heeft in de grond- én vastgoedexploitatie. Het nadelig 

resultaat wordt als gevolg van bovenstaande € 1.434.000.

Huis Ter Heide West

Het saldo van de grondexploitatie Huis ter Heide West wordt 1-op-1 afgerekend met het 

programma Hart van de Heuvelrug; de gemeente Zeist betaalt aan het programma Hart van 

de Heuvelrug een bijdrage ter hoogte van het saldo op einddatum. Daarmee is het verwacht 

resultaat voor de gemeente € 0. Dit jaar is de grondexploitatie wel flink gewijzigd:

• De kosten voor bouw- en woonrijp maken en onderzoek zijn toegenomen. Hiervoor is een 

nieuwe meer gedetailleerde raming opgesteld;

• De plankosten zijn toegenomen door de complexiteit en looptijd van het project;

• De kosten voor voorbereiding en toezicht in de realisatiefase zijn opgenomen;

• Als benoemd is als gevolg van het bovenstaande wijzigingen de bijdrage aan Hart van de 

Heuvelrug afgenomen. Dit komt via de mastergrex bij het programma Hart van de 

Heuvelrug voor rekening van de provincie. Hierdoor is het resultaat van de grond-

exploitatie voor de gemeente gelijk gebleven.

Financiële ontwikkelingen rond grondexploitaties en ruimtelijke projecten

Ruimtelijke projecten, waaronder grondexploitaties, kennen een meerjarige doorlooptijd.  

Dit betekent dat gedurende de looptijd macro economische ontwikkelingen een effect 

hebben op deze projecten. Een solide actuele doorrekening vormt de basis van een goede 

financiële sturing op deze projecten. We hebben hier in 2019 stappen in gezet en dit blijft 

aandacht vragen.

De afgelopen jaren zijn de verkoopprijzen van woningen flink gestegen als gevolg van een 

grotere vraag dan aanbod. Daar tegenover staat dat ook de bouwkosten voor woningen flink 

zijn toegenomen waardoor het effect op de grondwaarde beperkt is.Ook de kosten voor het 

aanleggen van het openbaar gebied zijn aan stijging onderhevig. Door te streven naar een zo 

goed mogelijk aanbestedingsresultaat proberen we dit aspect te minimaliseren. En via een 

goede projectcontrol worden kostenstijgingen tijdig gesignaleerd, zodat er indien nodig naar 

kan worden gehandeld.
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Daarnaast bestaat macro-economisch steeds sterker het gevoel dat de rentes op een zodanig 

absoluut minimum zitten, dat rentestijging een steeds reëlere optie wordt. Voor de gemeen-

telijke (omslag)rente voor de projecten hoeft dit niet onmiddellijk iets te betekenen, omdat de 

gemeente nog overliquide is en geen leningen hoeft aan te trekken. Indirect kan een rente-

stijging wel iets betekenen voor de prijzen van de bouwkosten en voor de verkoopprijs van 

de gronden. Een stijging van de hypotheekrente zal de verkoopprijzen onder druk zetten.  

In Zeist is dit geen wezenlijk risico, omdat hier soms al contracten over zijn en er behoudend 

wordt gerekend wanneer het gaat om toekomstige opbrengsten.

Ook zijn dit jaar nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de bouw naar boven gekomen,  

zoals de stikstofdepositie van de bouw die effect heeft op natuurgebieden en plaatselijke 

bodemverontreiniging met PFAS. In de projecten waar dit speelt wordt hier onderzoek naar 

verricht en indien nodig worden maatregelen getroffen.

Tenslotte zijn we zeer recent geconfronteerd met een Coronacrisis. Dit zal zijn weerslag 

hebben op de macro economie, maar het is zeer lastig te voorspellen hoe dit binnen 

specifieke branches zal doorwerken. Vooralsnog gaan de bouwprojecten door. 

Het risicoprofiel van de gemeente Zeist, met relatief beperkte en kleinschalige ruimtelijke 

ontwikkelingen en beperkte grondexploitaties biedt mogelijkheden tot flexibiliteit.  

In hun aard zijn ruimtelijke ontwikkelingen meerjarig en hebben daardoor mogelijkheden  

tot temporisering. 

De verbeteringen die zijn doorgevoerd in het MPSO en in de daaronder liggende project-

control, zullen de sturing naar aanleiding van macro economische ontwikkelingen 

ondersteunen.

Reserve grondbedrijf

Door het instellen van een aparte reserve voor het grondbedrijf worden de financiële 

resultaten en risico's van het grondbedrijf gescheiden van de financiële huishouding voor de 

overige gemeentelijke taken. De reserve vormt zo een buffer voor de financiële risico's die 

samenhangen met de grondexploitaties.

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de reserve grondbedrijf opgenomen.

Als onderdeel van het risicomanagement wordt jaarlijks de gewenste hoogte voor de reserve

grondexploitatie bepaald. Dit gebeurt jaarlijks bij de jaarrekening en de actualisatie van het 

MPSO. De reserve biedt vooralsnog voldoende ruimte voor een primaire egalisatie tussen 

winstgevende en verlieslatende grondexploitaties, maar kan beperkt financiële tegenvallers 

op projecten opvangen. De ambities voor een financieel gezonde toekomst en financiële 

robuustheid vraagt bezinning wat de juiste kaders en omvang zijn bij deze reserve.  

Hier komen we bij de komende begroting op terug. De kaders kunnen dan worden toegepast 

bij de jaarrekening 2020 en het MPSO 2021.

ONTWIKKELING RESERVE GRONDBALANS (BEDRAGEN IN €)

MutatieReserve grondbedrijf Stand reserve 

Stand per 1-1-2019  

Aanvullen verliesvoorziening

Toevoeging rente

Stand per 1-1-2020  

Verwachte aanvulling gemeentewerf tot 2,5 mln. 

Vrije ruimte per 1-1-2020

834.665

 

 

142.466

 

101.030

 

–717.728

25.529

 

–41.436

 

Ontwikkeling
Saldo
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■	 	PARAGRAAF 3.7 
LOKALE HEFFINGEN
In deze paragraaf geven wij inzicht in de gemeentelijke belastingen en heffingen, de 

achtergronden en uitgangspunten, de tarieven en opbrengsten alsmede de lokale 

belastingdruk.

3.7.1 ACHTERGRONDEN EN UITGANGSPUNTEN

3.7.1.1  OZB

De OZB is onder te verdelen in drie categorieën:

1. Belasting op het gebruik van niet-woningen

2. Belasting op het bezit van woningen

3. Belasting op het bezit van niet-woningen

De gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks de onroerende zaken te waarderen. Over deze 

waarde wordt een percentage berekend, het OZB-tarief. De tarieven voor 2019 zijn gebaseerd 

op de taxatiewaarde per 1 januari 2018. 

OZB

AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN

RIOOLHEFFING

(BEDRAGEN X € 1.000)

(BEDRAGEN X € 1.000)

(BEDRAGEN X € 1.000)

Verschil

Verschil

Verschil

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

Begroot

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 11.

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 7.

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 7.

3.7.1.2  Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 

De kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijk afval worden in Zeist in rekening 

gebracht via een afvalstoffenheffing, waarbij het tarief afhangt van de omvang van het 

huishouden. De opbrengst van de afvalstoffenheffing behoort niet tot de algemene 

middelen, maar wordt gebruikt om de kosten te dekken van de afvalinzameling en 

-verwerking. Het uitgangspunt hierbij is dat de tarieven voor 100% kostendekkend zijn. 

3.7.1.3  Rioolheffing 

Rioolheffing wordt in Zeist, voor wat betreft woningen, geheven als vastrecht van de 

eigenaar. De bedrijven betalen tot 250 m3 waterverbruik het vaste tarief, daarboven een tarief 

dat afhankelijk is van het waterverbruik. De opbrengst van de rioolheffing is net als die van de 

afvalstoffenheffing geoormerkt en wordt alleen benut voor het beheren en in stand houden 

van het rioolstelsel. Naast de directe kosten van de riolering mogen ook met name genoemde 

andere kosten worden betrokken bij de tariefstelling. Het uitgangspunt in Zeist is 100% 

kostendekking.

OZB gebruikers/OZB Niet Woningen

OZB eigenaren/OZB Woningen

OZB eigenaren/OZB niet woningen

1.895

6.819

2.841

1.939

6.976

3.037

44

157

196

V

V

V

Opbrengst afvalstoffenheffing

Opbrengst reinigingsrecht

Opbrengst rioolheffing

6.872

0

4.807

6.991

0

4.838

120 V

0

31

V

V
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PRECARIOBELASTING

PARKEERBELASTING

(BEDRAGEN X € 1.000)

(BEDRAGEN X € 1.000)

Verschil

Verschil

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

Opbrengst precariobelasting

Opbrengst parkeerbelasting

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 11.

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 2.3.7.1.4  Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of 

boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of -water. De belasting wordt 

geheven van degene die het voorwerp heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat 

voorwerp aanwezig is. De belastbare feiten worden ontleend aan vergunningaanvragen, 

controles en andere waarnemingen in de openbare ruimte.

3.7.1.5  Parkeerbelasting

Uit oogpunt van parkeerregulering wordt parkeerbelasting geheven. De parkeerbelasting is 

een belasting voor het parkeren van een voertuig. De aangifte bestaat uit het 

inwerkingstellen van een parkeermeter of parkeerautomaat. Wanneer er niet of niet 

voldoende is voldaan aan de aangifteplicht, wordt door de parkeercontroleur een 

naheffingsaanslag uitgeschreven. De naheffingsaanslag bestaat uit de naheffingskosten 

(waarvan de hoogte jaarlijks door de gemeenteraad bij het vaststellen van de 

belastingtarieven wordt vastgesteld) vermeerderd met het tarief voor minimaal een uur 

parkeertijd (gebaseerd op het laagst mogelijke tarief voor een uur parkeren).

Daarnaast wordt parkeerbelasting geheven van houders van parkeervergunningen voor het 

parkeren in de vergunninggebieden.

3.7.1.6  Toeristenbelasting

Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente op campings en in o.a. 

hotels, pensions en andere vakantieonderkomens, door personen die niet als ingezetene in 

het bevolkingsregister zijn opgenomen, wordt de toeristenbelasting geheven.

De belasting wordt betaald door degene die verblijf houdt aan degene die de mogelijkheid 

tot verblijf biedt. Het jaarlijks aantal overnachtingen wordt door degene die de mogelijkheid 

tot verblijf biedt, bij de  Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 

(BghU) aangegeven. De aangever wordt vervolgens voor het totaal aantal overnachtingen in 

dat jaar aangeslagen
132 161 29 V

2.535 2.855 320 V

TOERISTENBELASTING (BEDRAGEN X € 1.000)

VerschilRealisatieBegroot

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 11.

Opbrengst toeristenbelasting 320 0320

3.7.1.7  Marktgelden

Marktgeld wordt geheven voor het innemen van een standplaats op enig gedeelte van de 

pleinen of straten, welke voor het houden van de markt zijn aangewezen. Belast wordt 

degene, aan wie de standplaats is toegewezen.

MARKTGELDEN (BEDRAGEN X € 1.000)

85

VerschilRealisatieBegroot

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 3.

Opbrengst marktgelden 77 9 N
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LEGES GROTER DAN € 10.000 (BEDRAGEN X € 1.000)

VerschilRealisatieBegroot

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 8 en programma 9.

in de bij de verordening behorende kaart, een directe belasting geheven voor een openbare 

aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

De belasting wordt geheven van alle ondernemers in het centrum die gevestigd zijn in een 

bepaald gebied. Afhankelijk waar je zit betaal je €400 of € 600. Deze belasting wordt door de 

stichting Centrum management voor een groot deel overgeheveld naar stichting Hart van 

Zeist. Dit is een samenwerking van gemeente, vastgoedeigenaren en stichting Centrum 

management die zich met elkaar inzetten voor een levendig en vitaal centrum. De reclame-

belasting wordt ingezet voor evenementen, feestverlichting, de centrummanager, pr en 

marketing en nog veel meer. Bevolkingsadministratie/Reisdocumenten

Bevolkingsadministratie/Inburgering

Bevolkingsadministratie/Leges bevolking

Bevolkingsadministratie/Verklaringen  

omtrent gedrag

Bevolkingsadministratie/RDW

Burgelijke stand

Bevolkingsadm.ca/Uitg Eigen Verkl

Secretarieleges

Burgerprodukten/Gehandicaptenparkeerkaart

Huisvestingsvergunning

Omgevingsvergunning (bouwleges)

Adviezen Welstand

261

47

413

43

72

132

24

116

20

15

3.024

56

170

65

452

24

89

92

23

92

2

6

2.622

82

91 

18 

39 

20 

17 

40 

1 

24 

18 

7 

402 

26 

N

V

V

N

V

N

N

N

N

N

N

V

3.7.1.8  Leges

De gemeente heft leges ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur 

verstrekte diensten. Het gaat om verhaal van de kosten die de gemeente maakt voor de 

dienstverlening aan individuele burgers en bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn o.a. leges 

voor de aanvraag van vergunningen, voor aanvraag van paspoorten en rijbewijzen e.d.  

Ook bij de leges is het uitgangspunt dat de tarieven voor 100% kostendekkend zijn.

RECLAMEBELASTING (BEDRAGEN X € 1.000)

VerschilRealisatieBegroot

Opbrengst reclamebelasting

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 5.

210 196 14 N

3.7.1.9  Reclamebelasting

Onder de naam ‘Reclamebelasting’ wordt onder de in de bij de verordening Reclamebelasting 

behorende tarieventabel gestelde voorwaarden, binnen het gebied zoals nader aangewezen 

3.7.1.10  Begraafplaats en crematorium

Lijkbezorgingsrechten zijn rechten, die worden geheven voor het gebruik van de 

begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met  

de begraafplaats. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid.

BEGRAAFPLAATS EN CREMATORIUM (BEDRAGEN X € 1.000)

VerschilRealisatieBegroot

Opbrengst begraafplaats

Majeure verschillen worden toegelicht in programma 7.

750 795 45 V
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3.7.2 KOSTENDEKKENDHEID HEFFINGEN

In onderstaande tabel is per heffing de kostendekkendheid aangegeven. Uitgangspunt 

daarbij zijn de totale (gemiddelde) kosten van het taakveld aangevuld met de toegerekende 

overheadkosten en de in de heffing mee te nemen compensabele btw. Eventuele inkomsten 

op het taakveld, naast de betreffende heffing, zijn hierop in mindering gebracht. Bij de leges 

is de kostendekkendheid per titel van de legesverordening aangeven, omdat per titel sprake 

is van duidelijk verschillende soorten producten.

KOSTENDEKKENDHEID HEFFINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Omschrijving
Afvalstoffenheffing  
& reinigingsrechten

Rioolheffing Marktgelden Begraafplaats Leges Titel 1 – 
Algemene dienstverlening

Leges Titel 2  – 
Dienstverlening vallend
onder fysieke leefomgeving /
omgevingsvergunning

Leges Titel 3 – Dienstverle- 
ning vallend onder Europese  
dienstenrichtlijn en niet 
vallend onder titel 2

Kosten taakveld(en) (A)

Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen (B)

Netto kosten taakveld (C = A–B)

Toe te rekenen kosten:

Overhead (D)

Compensabele BTW (E)

Totale kosten (100 %) (F = C+D+E)

Opbrengst heffing (G)

% Dekking (G/F)

4.315

0

4.315

71

1.185

5.571

6.991

125,49%

3.977

0

3.977

119

1.047

5.143

4.869

94,67%

138

0

138

11

0

149

97

65,10%

942

32

910

126

0

1.036

763

73,65%

880

0

880

632

0

1.512

550

36,38%

2.331

0

2.331

1.858

0

4.189

2.743

65,48%

73

0

73

57

0

130

42

32,31%
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3.7.3 KWIJTSCHELDINGSMOGELIJKHEDEN

In de belastingverordeningen staat of voor een belasting kwijtschelding kan worden 

verleend. 

Sinds de overgang naar de belastingsamenwerking BghU  kent de Gemeente Zeist  

kwijtscheldingsmogelijkheid voor de afvalstoffenheffing en OZB.

Belastingschuldigen die een inkomen hebben dat lager is dan, of gelijk is aan 100% van de 

bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Het is voor een kleine 

ondernemer die een minimum inkomen heeft ook mogelijk om kwijtschelding aan te vragen 

voor zijn privé aanslag. Daarvoor dient een verzoek tot kwijtschelding te worden ingediend, 

waarna de BghU het inkomen en vermogen toetst. Wie in het verleden al eens een 

kwijtschelding heeft ontvangen hoeft dat niet in alle gevallen jaarlijks opnieuw aan te vragen. 

Ten behoeve van de belastingplichtigen aan wie één keer – op verzoek – kwijtschelding is 

verleend, wordt voor de volgende periode automatisch een toets uitgevoerd.  Als uit deze 

toets blijkt dat de belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding, dan wordt dit 

automatisch verleend. Als uit deze toets blijkt dat de belastingplichtige niet in aanmerking 

komt, dan kan alsnog een verzoek worden ingediend. 

Bestendig beleid is om het gebruik van voorzieningen voor minima, waaronder ook het 

kwijtscheldingsbeleid valt, te stimuleren. Daar waar mogelijk is de aanvraagprocedure 

vereenvoudigd.

3.7.4 ONTWIKKELING BELASTINGDRUK 

Hierna volgt een overzicht van de belastingdruk in 2019 ten opzichte van eerdere jaren.

ENKELE TARIEVEN (BEDRAGEN IN €)

Afvalstoffenheffing 1 pers.

Afvalstoffenheffing 2 pers.

Afvalstoffenheffing 3 pers.

Rioolheffing

Onroerende zaakbelasting

 166,20 

 192,60 

 243,60 

 139,80 

 177,60 

 205,80 

 260,40 

 145,20 

 213,60 

 247,20 

 312,60 

 156,60 

20,27%

20,12%

20,05%

7,85%

3,30%

Stijging 
’18–’19201920182017

De volgende tabel laat een overzicht zien van de belastingdruk berekend voor enkele veel 

voorkomende gezinssituaties. In de berekening zijn alleen betrokken de heffingen die voor 

elk gezin gelden, afhankelijk van of men een huurwoning, dan wel een eigen woning 

bewoont. Het gaat om de volgende heffingen: de onroerende-zaakbelastingen, de afval-

stoffenheffing en de rioolheffing voor woningen.
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VOORBEELDEN VAN BELASTINGDRUK (BEDRAGEN IN €)

Gezin,

2 personen

huurwoning

Gezin,

4 personen,

huurwoning

Gezin,

2 personen,

eigen woning

Gezin, 

4 personen,

eigen woning

200.000

400.000

600.000

800.000

200.000

400.000

600.000

800.000

200.000

400.000

600.000

800.000

200.000

400.000

600.000

800.000

 192,60 

 192,60 

 192,60 

 192,60 

 243,60 

 243,60 

 243,60 

 243,60 

 478,66 

 624,93 

 771,19 

 917,45 

 529,66 

 675,93 

 822,19 

 968,45 

 205,80 

 205,80 

 205,80 

 205,80 

 260,40 

 260,40 

 260,40 

 260,40 

 491,41 

 631,82 

 772,23 

 912,63 

 546,01 

 686,42 

 826,83 

 967,23 

 247,20 

 247,20 

 247,20 

 247,20 

 312,60 

 312,60 

 312,60 

 312,60 

 549,00 

 694,20 

 839,40 

 984,60 

 614,40 

 759,60 

 904,80 

 1.050,00 

20,12%

20,12%

20,12%

20,12%

20,05%

20,05%

20,05%

20,05%

11,72%

9,87%

8,70%

7,89%

12,53%

10,66%

9,43%

8,56%

WOZ-waarde
woning 
1-1-’19

2017
werkelijk

2018
werkelijk

2019
werkelijk

Stijging 
’18–’19
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■	 OVERZICHT 
VAN BATEN EN LASTEN 
IN DE JAARREKENING

In hoofdstuk 1 is een samenvatting gegeven van de baten en lasten in de jaarrekening en het 

gerealiseerde resultaat. In dit hoofdstuk wordt dit verder uitgewerkt en worden de verschillen 

toegelicht. Gezien zijn aard is dit hoofdstuk vrij technisch en financieel inhoudelijk.

■	 GRONDSLAGEN VAN DE RESULTAATBEPALING

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. De lasten en 

baten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die 

betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend 

zijn, zijn in het boekjaar verwerkt.

■	 Eigen bijdrage op grond van de Wmo

Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding, beschermd wonen of een 

financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een 

bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso 

van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om 

privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en 

volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door deze systematiek 

te kiezen voor het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, bepaalt de wetgever in 

feite, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen 

op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de 

gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen 

worden verkregen. De door de gemeente van het CAK ontvangen eigen bijdrage bedroeg  

in 2019 € 446.325,56.

■	 Lasten en verliezen

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, zijn in acht 

genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

■	 Baten en winsten

Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Dividendopbrengsten van deelnemingen zijn als bate genomen op het moment waarop het 

dividend betaalbaar is gesteld.
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■	 OVERZICHT VAN DE BATEN EN LASTEN

In de volgende tabel staan de saldi van de baten en lasten per programma. Ook de stortingen 

en onttrekkingen aan reserves die samenhangen met dat programma zijn vermeld.  

Deze tabel is in dezelfde vorm opgenomen in hoofdstuk 1. Hij wordt hier herhaald,  

zodat de aansluiting met de verdere uitwerking en toelichting op de baten en lasten  

te maken is.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (BEDRAGEN X € 1.000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.      2. Programma

Totalen programma’s

Algemene dekkingsmiddelen

Vennootschapsbelasting

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Storting (–) en onttrekking (+) aan reserves 

Mutaties conform begroting

Aanvullende mutaties obv realisatie

Gerealiseerd resultaat 

–7.082

–12.135

–889

–4.751

–9.441

–62.199

–3.654

–2.308

–6.214

–16.174

180

–124.667

110.826

0

–13.841

14.017

176

–6.935

–11.787

–975

–5.353

–7.768

–61.775

–2.990

–2.741

–7.596

–14.495

1.591

–120.824

111.579

25

–9.220

14.017

–6.010

–1.213

147

348

–86

–602

1.673

424

664

–433

–1.382

1.679

1.411

3.843

753

25

4.621

V

V

N

N

V

V

V

N

N

V

V

V

V

V

V

–136

–789

0

663

–1.868

–148

–733

618

–149

–1.708

–1.508

–5.758

–252

0

11

–441

–86

61

–195

276

–69

185

–1.531

–29

–97

–1.915

501

25

–1.389

V

N

N

V

N

V

N

V

N

N

N

N

V

V

N

Openbare orde en veiligheid

Fysieke leefomgeving

Economie

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Bestuur

Bedrijfsvoering

Financiële uitgaven en inkomsten

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

4. Realisatie 
per 
31-12-2019

5. Verschil
begroting –
realisatie
(kolom 3–4)

6. Storting (–) en 
onttrekking (+) 
aan reserves
obv realisatie

7. Resultaat 
na mutaties 
reserves
(kolom 5–6)
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Toelichting tabel:

• Kolom 3 bevat de saldi op begrotingsbasis (na begrotingswijzigingen). 

• Kolom 4 bevat de werkelijk gerealiseerde saldi. 

• Kolom 5 geeft dan het voor- of nadelig verschil van de realisatie volgens de jaarrekening met 

de begroting aan (Kolom 3 -/- 4). Dit is het Gerealiseerde saldo van baten en lasten per 

programma, berekend conform het BBV. De totaalregels laten zien dat er op de programma’s 

inclusief de dekkingsmiddelen een voordelig resultaat is van € 4,6 mln.

• In kolom 6 zijn alle stortingen en onttrekkingen aan reserves die op basis van de realisatie zijn 

gedaan, aan de programma’s gekoppeld. Dit laat zien dat € 6,0 mln. op basis van de realisatie 

aan de reserves is toegevoegd. Dit zijn vooral overschotten op de exploitatie waarvan de raad 

heeft vastgesteld (via de Nota reserves en voorzieningen) dat deze gereserveerd worden. 

• In kolom 7 (= kolom 5 -/- 6) wordt het gerealiseerd resultaat (= resultaat na mutaties reserves) 

per programma gepresenteerd. 

• In de onderste regel staat het gerealiseerde resultaat voor de gehele gemeente.  

Dit is -/- € 1,2 mln. en daarmee € 1,4 mln. lager dan begroot.

■	 VERGELIJKING MET JAARREKENING 2018 EN BEGROTING 2019 

(PRIMITIEF EN GEWIJZIGD)

De lasten en de baten per programma zijn in de volgende tabel nog een keer weergeven in 

vergelijking met de rekeningcijfers over 2018 en in vergelijking met de primitieve begroting 

2019 en de begroting 2019 na wijzigingen.

LASTEN PER PROGRAMMA (BEDRAGEN X € 1.000)

Gerealiseerd totaal lasten

Openbare orde en veiligheid

Fysieke leefomgeving

Economie 

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Bestuur

Bedrijfsvoering

Financiering en algemene dekkingmiddelen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Programma

204

–41

–209

–640

987

–250

319

–479

–1.184

1.884

173

764

7.079

15.357

1.523

7.096

10.124

80.865

15.775

6.419

8.537

14.948

2.447

170.170

7.283

15.316

1.314

6.456

11.111

80.615

16.094

5.940

7.353

16.832

2.620

170.934

7.116

12.514

885

5.103

10.412

70.891

13.382

4.437

7.021

15.077

3.724

150.562

6.861

12.019

1.036

7.674

9.721

77.067

13.305

6.602

7.923

12.687

3.204

158.099

2019 
verschil (A–B)

2019
realisatie (B)

2019 
begroting 
na wijz. (A)

2019
begroting

2018
realisatie
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BATEN PER PROGRAMMA (BEDRAGEN X € 1.000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Programma

Openbare orde en veiligheid

Fysieke leefomgeving

Economie 

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu

Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Bestuur

Bedrijfsvoering

Financiering en algemene dekkingmiddelen

Gerealiseerd totaal baten

Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten

2019 
verschil (A–B)

2019
realisatie (B)

2019
begroting 
na wijz. (A)

2019 
begroting

2018 
realisatie

–57

389

123

38

686

674

345

46

–198

–205

2.016

3.857

4.621

144

3.570

548

1.743

2.356

19.090

12.785

3.678

941

453

115.642

160.950

–9.220

201

3.181

425

1.705

1.670

18.416

12.440

3.632

1.139

658

113.626

157.093

–13.841

201

3.415

425

448

1.669

17.710

12.582

5.622

1.374

658

109.399

153.503

2.941

173

3.497

471

2.191

1.540

19.400

11.377

5.337

1.354

525

109.409

155.274

–2.825
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■	 GEREALISEERD RESULTAAT JAARREKENING

Hieronder is samenvatting van de baten en lasten weergegeven. Vervolgens zijn de mutaties 

met de reserves opgenomen. Het totaal vormt het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 

2019.

 
GEREALISEERD RESULTAAT JAARREKENING 2019 (BEDRAGEN X € 1.000)

2019 
verschil (A–B)

2019
realisatie (B)

2019 
begroting 
na wijz. (A)

2019 
begroting

2018 
realisatieOmschrijvingen

Rekeningsresultaat voor mutaties

Storting in Reserve (–)

Ontrekking aan Reserve (+)

Gerealiseerd resultaat

–2.825

–29.218

31.823

–220

2.941

–7.195

8.745

4.491

–13.841

–12.001

26.018

176

V

N

V

Toelichting tabel:

Het totaal van de saldi van de programma’s 1 t/m 11 is opgenomen in de eerste regel van de tabel. 

Dit is het rekeningsresultaat voor mutaties met de reserves. Vervolgens zijn de toevoegingen en 

onttrekkingen aan de reserves opgenomen. Deze mutaties zijn uitgevoerd op basis van het door 

de raad vastgestelde beleid rond de reserves. Het Gerealiseerd resultaat is het totaal van het saldo 

van baten en lasten op de programma’s en de mutaties op de reserves.

■	 ANALYSE VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING EN REALISATIE

Hieronder gaan we in op de opbouw van het resultaat. Het resultaat wordt bepaald ten 

opzichte van de door de raad vastgestelde begroting na wijziging: de begrotingswijzigingen 

zijn immers geaccordeerd door de raad en vormen daarmee het meest actuele kader. 

Hieronder wordt aangegeven hoe het begrotingssaldo is opgebouwd.

Opbouw saldo begroting 2019 (x € 1.000)

4.491

2.132

23

104

250

815

1.244

176

+

-/-

+

+

-/-

-/-

-/-

+

€

€

 € 

€ 

€

€

€

€

Saldo primitieve begroting

Voorstellen bij vaststellen begroting 2019,  

inclusief afschaffing hondenbelasting

Areaalontwikkeling OZB 2018

Doorschuiven investeringen van 2017 naar 2018

Circulaires gemeentefonds

Maaltijd van Zeist

Meldingen bij bestuursrapportages

Saldo begroting 2019 na wijzigingen raad

–9.220

–22.762

30.769

–1.213

4.621

10.761

4.751

1.389
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1.428

572

324

254

221

203

195

154

157

153

312

1.389

176

1.213

N

V

N

V

N

N

N

V

N

N

V

N

V

N

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€

€ 

€ 

€ 

€

€

€

Saldo van de rekening 2019 met uitsplitsing naar de belangrijkste oorzaken (x € 1.000)

Pensioenen wethouders: wettelijk verplichte aanpassing rekenrente

Opbrengst OZB

Beheer van buitenruimte en groen

Parkeren

Aanpassing verkeersbesluit centrum

Diverse personele kosten

Binnensport

RDWI (apparaatskosten)

Kosten informatievoorziening

Financiering en rente

Diverse kleine afwijkingen

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

Begrotingssaldo

Gerealiseerd resultaat jaarrekening 2019

■	 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Conform de bepalingen van artikel 28, lid c van het Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV) bevat de jaarrekening een ‘overzicht van de incidentele baten en lasten’. Met dit 

overzicht wordt een indicatie gegeven van de bijzondere afwijkingen ten opzichte van het 

structurele beeld (‘de uitschieters’). Normale budgetverschillen op activiteiten inzake 

structureel bestaand beleid zijn hierbij aangemerkt als naar hun aard ook structureel. 

Budgetafwijkingen die deel uitmaken van een gesloten systeem waarbij plussen en minnen 

worden verrekend met een reserve, zijn als structureel aangemerkt. Voorbeelden van 

dergelijke gesloten systemen zijn de baten en lasten voor onderwijs, onderhoud kapitaal-

goederen, tijdelijk beleid en aankoop/verkoop van onroerende zaken. 

In het geval dat een incidentele last gedekt is door een (incidentele) onttrekking aan een 

reserve of een incidentele baat gestort is in een reserve, is deze reservemutatie in de laatste 

twee kolommen van de onderstaande tabel opgenomen. (Incidentele) overboekingen tussen 

reserves zijn daarbij buiten beschouwing gelaten.

De analyse van het saldo is uitgevoerd op het gerealiseerde resultaat, dus na verwerking van 

de mutaties in de reserves. De belangrijkste verschillen tussen de begroting (na wijziging) en 

de werkelijke uitkomsten worden in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt en kort toege-

licht. De uitgebreide(re) toelichtingen staan bij de betreffende onderdelen in de jaarstukken.
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OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN (BEDRAGEN X € 1.000)

 

Programma 1  Openbare orde en veiligheid

Veilig thuis - Verkeersveilig

Samen verder Den Dolder

Programma 2  Fysieke leefomgeving

E-laadpalen 

Lokaal maatwerk (voor 4 jaar)

Restwerkzaamheden openb. ruimte Beukbergen

Actie verkeerssituatie centrum

Samenwerking parkeerservice Midden-Ned

Winkelcentrum Kerckebosch aanleg groen

Onderhoud groen algemeen

Verfraaien groen omgeving

TOP Zeisterbos

Bestrijding Japanse duizendknoop Beukbergen

Recreatieschap

Groen: project Nijenheim

Groen: eikenprocessierups

Klimaat - groen en gezond Zeist

Griftlaan / Weteringlaan (pilot)

Pilotproject lange termijn bomenbeheerplan

Mobiliteit - mobiliteitsvisie

Mobiliteit - parkeervisie

Mobiliteit - fietsparkeren

Mobiliteit - verkeersveiligheid / smileys

Onderhoud parkeerdekken

53

 

53 

1.325

 

128

401

 

 

217

 

280

 

33

104

 

30

 

 

47

 

 

 

 

85

17

17

  

733

 

 

 

 

 

87

210

 

55

 

 

41

 

25

75

150

60

40

40

25

 

42

 

42 

2.513

38

476

500

331

95

131

 

280

25

33

104

103

30

 

160

47

 

 

 

 

85

0

 

  

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019
onttrekking
reserve

2019
storting
reserve

2019
eenmalige
lasten

2019
eenmalige
baten
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OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN (VERVOLG) (BEDRAGEN X € 1.000)

 

Ov corridor Driebergen Zeist

Programma 3  Economie

Station duurzaam knooppunt

Aanloopstraten centrum

Onderzoekskosten V&D-pand

Economisch kompas

Aantrekkelijk centrum - vestigingscoördinator

Ondersteuning centrummanagement (coalitiemiddelen)

 Programma 4  Onderwijs

Peuteropvang

Programma 5  Sport, Cultuur en Recreatie 

Beweegvriendelijke omgeving en Grens actief regio

Tentoonstellingen Het Slot

Uitvoering ambities erfgoed

Kunstwerken

Incidentele zwembad uitg

Programma 6 Sociaal domein

Vluchtelingen

Jeugdhulp

Regionaal transformatiefonds

Apparaatskosten RDWI

Werkbudget reg. contractmanager

Voorlichting minima energiebesparing

Taalcursussen

De inclusieve samenleving

  

378

 

189

123

66

 

  

80

80 

118

 

 

 

75

43 

6.980

 

 

 

 

9

100

65

 

–75 

100

100

 

 

 

 

  

212

212 

71

 

 

71

 

  

1.507

145

87

663

 

 

 

132

38

75 

569

 

189

153

52

50

125 

–261

–261 

227

31

90

 

63

43 

1.071

183

13

172

53

65

73

76

62

 

30

 

 

30

 

 

 

 0

 

0

 

 

 

 

  

561

253

100

 

 

56

 

152

 

2019
onttrekking
reserve

2019
storting
reserve

2019
eenmalige
lasten

2019
eenmalige
baten
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OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN  (VERVOLG) (BEDRAGEN X € 1.000)

 

Pilot logeerzorg

Project "Impulz Zeist"

Vitale wijken - ontmoetingsplekken kernen Zeist

Tekort op sociaal domein

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

“Gezond in de stad”

Klimaatonderzoek

Winkelcentr. Kerckebosch infiltratieriool

Winkelcentr. Kerckebosch ondergr. afvalcontainer

Duurzaamheid / LEADER

Duurzaam / duurzaamheidsimpulsen

Duurzaam / BMV werkbudget

Duurzaam / BMV CV SMAL 2018

Klimaat 

Omgevingsdienst regio Utrecht

Bedrijven centrum Gevelfonds

Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting

Omgevingswet

MFA ontmoetingsruimte huurgarantie

Stadsvernieuwing De Clomp

Voorziening grex Geiserlaan

Terugbetalen subsidie Rozenheuvel

Gebiedsvisie Dijnselburg

Voorziening grex Harmonielaan

MFA dorpshuis Austerlitz

Voorziening grex Austerlitz

  

341

 

6.465

1.145

45

 

309

119

13

50

10

24

575

 

  

2.919

 

58

6

44

 

52

 

1.134

667

27

 

15 

400

751

56

 

213

84

 

 

 

 

268

 

130 

1.517

290

 

 

 

56

 

 

 

 

33

341

  

691

42

71

95

35

13

50

10

24

331

 

20 

2.268

70

 

6

44

15

38

 

1134

667

 

 

  

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019
onttrekking
reserve

2019
storting
reserve

2019
eenmalige
lasten

2019
eenmalige
baten
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OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN  (VERVOLG) (BEDRAGEN X € 1.000)

 

Paviljoen Walkartpark

Winstneming grex Gemeentewerf

Grondopbrengst Weeshuislaan

Verkoop onroerende zaken

Tiny houses

Incidentele kosten verkoop onroerende zaken

Lagere opbrengst leges

Juridische afhandeling geschil

Programma 9 Bestuur

Dienstverl - bereik en toegankelijkheid

Dienstverl - heldere processen

Dienstverl - monitoring

Goed bestuur - lokale democratie

Goed bestuur - jongeren bouwen mee

Programma 10 Bedrijfsvoering

Ontwikkeling publiekshal

Fiscale afhandeling Beukbergen

Begrijpelijke P&C-documenten

Meedoen - Taal (kwartiermaker)

WGA-eigen risico

Programma 11 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen

Gemeentefonds: klimaatmiddelen

Gemeentefonds: regionaal transformatiefonds

De inclusieve samenleving

Pilot logeerzorg

 

 

 

 

50

222

676

10 

0

 

 

 

 

 

 845

25

820

 

 

 

2.310

 

 

 

 

47

229

 

1.895

 

 

–1.000

  

87

 

45

 

42

  

83

 

 

50

 

33 

2.231

252

 

 

 

12

 

 

 

50

222

 

10 

89

25

21

20

18

5 

721

25

680

 

16 

 

137

 

 

 

 

 

229

36

1.895

 

 

–1.676

 

0

 

 

 

  

 

7

 

7

 

 

 

2.427

252

834

100

60

2019
onttrekking
reserve

2019
storting
reserve

2019
eenmalige
lasten

2019
eenmalige
baten
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Volgens het BBV moet het inzicht worden gegeven in het structurele saldo van de (meerjaren)

begroting en de jaarrekening. Het structurele saldo geeft beeld over de financiële gezondheid 

van de gemeente. Het structurele saldo wordt berekend door de incidentele baten, 

incidentele lasten en incidentele mutaties in reserves uit het eindsaldo van de begroting / 

jaarrekening te verwijderen.

Uit bovenstaande samenvatting van alle incidentele posten blijkt dat er in 2019 sprake is  

van per saldo € 4.33.000 aan incidentele baten (de eenmalige baten en onttrekkingen uit de 

reserves zijn hoger dan de eenmalige Lasten en stortingen in de reserves). Voor incidentele 

baten geldt dat ze het structurele rekeningsaldo negatief beïnvloeden; zonder het effect  

van deze incidentele baten wordt het (structurele) rekeningsaldo negatiever. Door deze 

incidentele posten buiten beschouwing te laten, ontstaat het beeld van het (negatieve)

structurele saldo.SAMENVATTING VAN INCIDENTELE POSTEN 2019

EFFECT VAN INCIDENTELE POSTEN OP HET REKENINGSALDO 2019

(BEDRAGEN X € 1.000)

(BEDRAGEN X € 1.000)

3.554

–8.067

–7.309

16.153

4.331

-1213

–4.331

–5.544

€ 

€ 

€ 

€

€

€

€

€

Eenmalige baten

Eenmalige lasten

Eenmalige stortingen in reserves

Eenmalige onttrekkingen in reserves

Totaal van incidentele posten

Gerealiseerd rekeningssaldo

Negatief effect op rekeningsaldo

Structureel saldo = saldo zonder eenmalige posten

 
OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN  (VERVOLG) (BEDRAGEN X € 1.000)

 

Regionaal transformatiefonds

Huurbijdrage De Clomp

BNG dividend

Incidentele inzet Coalitiemiddelen

Restant onvoorzien

Overheveling Weerstandsverm naar RIOZ en vrije reserve

Vpb risico 2019

Totaal

 

30

 

593

 

1.580

107 

16.153

 

 

 

26

373

1.580

  

7.309

 

30

 

 

 

 

107 

8.067

834

 

347

 

 

 

  

3.554

2019
onttrekking
reserve

2019
storting
reserve

2019
eenmalige
lasten

2019
eenmalige
baten
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INZET VAN DE STELPOST ONVOORZIEN

(BEDRAGEN IN €)

Stelpost onvoorzien Bedrag Besloten bij

Beginsaldo

Onttrekkingen

Eindsaldo

Nota Reserves en voorzieningen (2018)  373.288,18

0

373.288,18

■	 INZET VAN DE STELPOST ONVOORZIEN

Het saldo van de stelpost onvoorzien: € 373.288,18 is conform door de raad vastgesteld beleid 

toegevoegd aan het weerstandsvermogen. De stelposten maken deel uit van programma 11.

 
STRUCTURELE ONTTREKKINGEN EN TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

(VERVOLG) (BEDRAGEN X € 1.000)

■	 STRUCTURELE ONTTREKKINGEN EN TOEVOEGINGEN AAN RESERVES 

Conform de bepalingen van artikel 28, lid d van het Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV) bevat de jaarrekening ook een ‘overzicht van de structurele toevoegingen en 

onttrekkingen aan de reserves’.

 
STRUCTURELE ONTTREKKINGEN EN TOEVOEGINGEN AAN RESERVES (BEDRAGEN X € 1.000)

onttrekking
lasten

storting
baten

Algemene reserves

Vrije reserve

Algemene reserve - Inkomensfunctie

Algemene reserve - Weerstandsvermogen

Algemene reserve - Weerstandsverm / winstneming grexen

Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie FLO (oud) brandweer

Reserve onderhoud kapitaalgoederen

Reserve meubilair centrale huisvesting 

Reserve dekking kap.lasten investeringen

Reserve egalisatiesystematiek

Reserve integrale ontwikkeling Zeist (RIOZ)

Reserve sociaal domein

Reserve bomenfonds

Reserve vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte SFI/VIS

Reserve onderhoud Openbare Ruimte SFI/VIS

Reserve leges omgevingsvergunningen

341

0

341

0

 

11.991

271

2.976

74

1.271

2.350

1.037

0

0

0

-61

0

346

0

346

0

0

12.328

171

3.144

6

206

2.203

1.214

0

0

1.916

–604

0

onttrekking
lasten

storting
baten

Reserve vervangingsinvesteringen Sport SFI/VIS

Reserve onderhoud Sport SFI/VIS

Reserve maatschappelijk rendement zwembad

Reserve huisvesting onderwijs

Reserve revolving fund sociale woningbouw

Reserve vastgoedfonds

Reserve grondbedrijf

Totaal

0

 

0

3.975

–39

130

7

12.332

892

–73

137

3.046

35

10

25

12.674
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■	 WET NORMERING TOPINKOMENS

In het kader van de Wet Normering Topinkomens heeft de gemeente de verplichting de 

inkomens van de topfunctionarissen openbaar te maken. Bij een gemeente zijn de 

topfunctionarissen gedefinieerd als de gemeentesecretaris en de griffier. Hieronder staan  

de verplichte gegevens rond deze topfunctionarissen opgenomen.

  € 

€ 

€ 

€

€

€

 

€

 € 

€

Naam

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Deeltijdfactor in fte

Gewezen topfunctionaris?

(Ficiteve) dienstbetrekking?

Beloning

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

Deeltijdfactor 2018 in fte

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Beloning betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2018

De beloning blijft onder de norm volgens de Wet Normering Topinkomens.

W.C.M. Lissenberg – van Dam

Gemeentesecretaris

1/1 – 31/1

1,0

Nee

Ja

9.936,41

1.653,92

11.590,33

16.477,00

0,00

11.590,33

Niet van toepassing

1/1 – 31/12

1,0

122.688,61

18.196,56

140.885,17

H.S. Grotens

Gemeentesecretaris

1/1 – 31/12

1,0

Nee

ja

107.031,42

 18.787,20

 125.818,62

 194.000,00

125.818,62

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

J. Janssen

Griffier

1/1 – 31/12

1,0

Nee

Ja

100.391,85

16.348,44

118.344,09

194.000,00

€ 0,00

118.344,09

Niet van toepassing

1/1 – 31/12

1,0

100.985,60

16.348,44

117.334,04
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■	 BALANS 
PER 31-12-2019

 

 

1.  VASTE ACTIVA

2.  VLOTTENDE ACTIVA

(BEDRAGEN X € 1.000)

(BEDRAGEN X € 1.000)

*  = vanaf 2014 cf voorschriften BBV splitsing aangebracht 

    

31-12-2019 31-12-2018

552 

552 

158.699 

119.638 

9.283 

29.474 

304 

9.262 

918 

8.344 

168.514 

114 

114 

152.089 

120.298 

8.827 

22.963 

0 

11.570 

918

10.652 

163.773 

Immateriële vaste activa 

Kosten onderzoek en ontwikkeling  

Materiële vaste activa 

Investeringen met economisch nut 

Investeringen met economisch nut (met heffing) * 

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut 

(met heffing) * 

Financiële vaste activa 

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 

Overige langlopende leningen

 

Totaal Vaste Activa

Voorraden

Overige voorraden

Bouwgronden in exploitatie

-/- Voorziening Exploitatietekorten

Vorderingen

Vorderingen openbare lichamen

debiteuren RSD (Sociale Zaken)

Rekening-Courant verhoudingen

Vorderingen derden

Vorderingen belastingdebiteuren (Bghu)

Overige vorderingen

-/- Voorziening dubieuze debiteuren

Liquide middelen

Kassen

Banken

Overlopende activa

Overlopende activa

Totaal Vlottende Activa

Totaal Activa

–441 

29 

1.972 

–2.441 

46.384 

9.710 

581 

33.881 

1.347 

1.525 

0 

–660 

569 

15 

553 

7.739 

7.739 

54.251 

218.024 

31-12-2019 31-12-2018

99 

0 

3.258 

–3.159 

30.206 

9.388 

543 

16.971 

1.150 

2.760 

33 

–639 

535 

13 

522 

6.770 

6.770 

37.610

 

206.124 
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3.  VASTE PASSIVA 4.  VLOTTENDE PASSIVA(BEDRAGEN X € 1.000) (BEDRAGEN X € 1.000)

Gewaarborgde geldleningen

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:

288.478 

16.406  

Eigen Vermogen

Reserves:

• Algemene reserves

• Bestemmingsreserves

Saldo van de rekening baten en lasten

Voorzieningen

Risico's

Overigen

Langlopende schulden (looptijd > 1 Iaar)

OG langlopende geldleningen (banken)

OG langlopende geldleningen (overige)

Waarborgsommen

Totaal Vaste Passiva

140.531 

48.393 

93.351 

–1.213 

17.897 

631 

17.266 

32.679 

32.650 

0 

29 

191.107  

149.752 

49.635 

100.337 

–220 

15.593 

517 

15.076 

36.004 

35.975 

0 

29 

201.349 

Vlottende schulden (looptijd < 1 Iaar)

Rekening-Courant verhoudingen

Kortlopende schulden

OV-project Driebergen-Zeist

Overlopende passiva

Overlopende passiva

Totaal Vlottende Passiva

Totaal Passiva

13.802  

14 

13.398  

389 

1.215 

1.215 

 

15.017  

206.124  

15.824 

27 

15.317 

480 

851 

851 

 

16.675 

218.024 

31-12-201831-12-201931-12-201831-12-2019

317.790 

15.165  
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■	 TOELICHTING OP DE BALANS

De balans van de gemeente Zeist is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die 

het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

■	 Grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij 

hierna bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en de passiva 

gewaardeerd tegen de nominale waarde.

■	 Vaste activa

De immateriële- en materiële vaste activa zijn in de balans opgenomen tegen de verkrijgings- 

of vervaardigingprijzen verminderd met eventueel ontvangen investeringsbijdragen en 

gecumuleerde (in het algemeen lineaire) afschrijvingen, waarbij rekening is gehouden met  

de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Er is onderscheid gemaakt tussen materiele vaste activa met een economisch nut, materiele 

vaste activa met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven en materiele 

vaste activa met een maatschappelijk nut. Materiele vaste activa met een economisch nut zijn 

gevormd uit alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/

of die verhandelbaar zijn en deze moeten worden geactiveerd. Materiele vaste activa met een 

maatschappelijk nut in de openbare ruimte moeten worden geactiveerd.

De afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd conform de financiële verordening, zoals vermeld 

in de bijlage afschrijvingsbeleid bij artikel 9.

■	 Financiële vaste activa

De deelnemingen zijn opgenomen tegen de verkrijgingswaarde.

De overige langlopende leningen zijn uitstaande geldleningen tegen nominale waarde 

verminderd met ontvangen aflossingen. Tot zekerheid van de aan de ambtenaren verstrekte 

geldleningen is hypotheek gevestigd.

■	 Voorraden

De in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs 

vermeerderd met de bijgeschreven exploitatieresultaten en gedane investeringen en 

verminderd met de opbrengsten uit verkopen. Bij de waardering is rekening gehouden met 

de toekomstige uitgaven en resultaten op deze in exploitatie genomen gronden. Verwachte 

verliezen zijn direct genomen door het treffen van een voorziening die in mindering is 

gebracht op de balanswaardering. Winsten op grondexploitaties conform BBV genomen 

volgens de POC-methode (percentage of completion). Voor verdere toelichting zie ook 

paragraaf 4.6 Grondbeleid.

■	 Vorderingen

Vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, eventueel verminderd met een 

voorziening wegens oninbaarheid. De voorzieningen voor oninbaarheid zijn statisch bepaald 

op basis van de ouderdom en de volwaardigheid van de openstaande vordering. Individuele 

vorderingen groter dan € 100.000 worden individueel beoordeeld.

■	 Voorzieningen

Voorzieningen zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening voorzienbare 

verplichtingen, verliezen en risico’s, voorzover hiervan de omvang redelijkerwijs kan worden 

ingeschat. Tevens zijn specifieke bestedingsverplichtingen voor van derden verkregen 

middelen voorzien.
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IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (BEDRAGEN X € 1.000)

Binnen de organisatie bestaat als gedragslijn om bepaalde toekomstige verplichtingen,  

zoals met name bij bodemverontreiniging en onderhoudskosten, te dekken binnen de 

meerjarenbegroting, in combinatie met een egalisatiereserve om schommelingen in het 

kostenniveau op te vangen.

■	 Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden zijn begrepen de schulden met een resterende looptijd  

van één jaar of langer.

■	 Vlottende schulden en overlopende passiva

Onder vlottende schulden en overlopende passiva zijn begrepen de schulden met een 

looptijd korter dan één jaar.

■	 SPECIFICATIE VAN DE DIVERSE ONDERDELEN VAN DE BALANS

■	 Activa

Vaste Activa

Vaste activa zijn bezittingen van een organisatie, waarin het vermogen voor een periode 

langer dan één jaar is vastgelegd.

1 Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa betreffen activa die niet tastbaar zijn. Het betreft met name 

voorbereidings- en onderzoekskosten. In beginsel worden deze kosten gedekt uit 

toekomstige exploitaties of uit interne bijdragen of inkomsten van derden. Voor zover dit  

niet kan worden gerealiseerd, worden deze kosten gedekt uit de reserve zelfregulerende 

projecten. Dit kan over de verschillende jaren leiden tot grote fluctuaties.

Het verloop van de boekwaarden is als volgt weer te geven:

Vermeerdingen
2019

Verminderingen
2019

Afschrijving
2019

Boekwaarde
31/12/2019

Kstn. verbonden aan het sluiten geldleningen

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Totalen

0

114

114

0

474

474

0

35

35

0

0

0

0

552

552

Boekwaarde
1/1/2019
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De vermeerderingen zijn uitgaven voor gemaakte voorbereidings- en onderzoekskosten voor 

diverse projecten. Op dit moment zijn er zogenoemde zelfregulerende projecten actief voor 

de voorbereiding van Huis-ter-Heide Zuid, Kerckebosch, Utrechtseweg Noord, Willem 

Arntszhoeve, Almata Politie Academie en De Clomp. De verwachting is dat de kosten kunnen 

worden verhaald bij toekomstige projecten. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk blijken, 

kunnen de kosten worden gedekt uit de reserve Zelfregulerende projecten.

De verminderingen zijn ontvangen bijdragen voor Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord . 

Het kan voorkomen dat de bijdragen eerder ontvangen worden dan dat de kosten zijn 

gemaakt. Dit is het geval bij de projecten Kerckebosch en De Clomp. Voor deze projecten zijn 

onder de overlopende passiva de geplande kosten opgenomen ten hoogte van de ontvangen 

bijdragen. 

2a  Materiële vaste activa met een economisch nut

Materiële vaste activa met een economisch nut betreffen activa die verhandelbaar zijn en/of 

opbrengsten (kunnen) genereren. Materiële vaste activa wordt onderscheiden in 

“Investeringen met een economisch nut” en “Investeringen met een economisch nut, 

waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven”.

Het verloop van deze activa is als volgt weer te geven:

 
MATERIËLE VASTE ACTIVA (ECONOMISCH NUT) (BEDRAGEN X € 1.000)

Gronden en Terreinen (incl. erfpachtgrond)

Woonruimten

Bedrijfsgebouwen

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal investeringen (economisch nut)

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (met heffing)

Totaal investeringen ( economisch nut met heffing)

Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
1/1/2019

Afschrijving
2019

Verminderingen
2019

Vermeerdingen
2019

32.865

1.313

66.055

2.580

419

5.758

11.317

120.307

8.818

8.818

80

0

1.603

472

112

671

1.475

4.412

1.165

1.165

824

0

0

0

0

0

0

824

0

0

76

39

2.513

148

38

589

855

4.258

701

701

32.045

1.274

65.146

2.903

493

5.841

11.936

119.638

9.283

9.283
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MATERIËLE VASTE ACTIVA (MAATSCHAPPELIJK NUT) (BEDRAGEN X € 1.000)

De verminderingen bij ‘Gronden en Terreinen (incl. erfpachtgrond)” betreft de opbrengsten 

gehaald met de verkoop van gronden. Onder andere de grondverkoopkoop aan de Wees-

huislaan voor € 664.000 en de verkoop van snippergroen in het project Grondannexaties voor 

€ 70.000. 

De toename bij ‘Bedrijfsgebouwen’ betreft investeringen in het onderhoud en de aan-

passingen bij Schoonoord voor € 685.000 en School en peuterspeelzaal Austerlitz voor  

€ 1.153.000. De toename betreft ook de bouw van het crematorium voor € 478.000, de 

verbouwing van Zwembad Dijnselburg voor € 200.000 en de gemeentewerf voor € 112.000.

Bij ‘Grond-, weg- en waterbouwkundige werken’ is een toename door de investering in  

kunstgrasvelden op de sportaccommodaties Blikkenburg Oost, SV Austerlitz en Sportpark 

Den Dolder voor € 424.000.  

In 2019 is een vrachtwagen incl. opbouw aangeschaft voor €88.000 en een Ford Transit voor 

€24.000. Dit betreft de toename die staat bij ‘Vervoermiddelen’. 

De toename bij ‘Machines, apparaten en installaties’ betreft onder andere de vervanging van 

het datacenter voor € 664.000, de installaties bij het crematorium voor € 187.000. 

De toename van de overige materiële vaste activa bestaat voornamelijk uit de aanschaf van 

verlichting en terreininricht bij diverse buitensport sportaccommodaties voor € 279.000, de 

aanschaf van de 1e inrichting voor Al Amana voor € 532.000 en de investeringskosten in het 

nieuwe softwarepakket Financials voor € 397.000.

2b Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn investeringen in de openbare ruimte 

en hebben uitsluitend een maatschappelijk nut.

Het verloop van de boekwaarden is als volgt weer te geven:

Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
1/1/2019

Afschrijving
2019

Verminderingen
2019

Vermeerdingen
2019

Gronden en Terreinen (incl. erfpachtgrond)

Woonruimten

Bedrijfsgebouwen

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Totaal investeringen (maatschappelijk nut)

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (met heffing)

Totaal investeringen ( maatschappelijk nut met heffing)

602

0

0

28.532

133

207

29.474

304

304

32

0

0

529

13

2

576

0

0

0

0

0

1.140

0

0

1.140

0

0

0

0

0

8.030

69

137

8.236

295

295

634

0

0

22.171

77

72

22.954

9

9
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De toename ‘Grond-, weg- en waterbouwkundige werken’ wordt veroorzaakt door de 

uitvoering van het Centrumplan voor € 1.064.000, vervanging/onderhoud aan fietspaden voor 

€ 1.811.000, project voor het verbreden van de Utrechseweg voor € 584.000, de vervanging/

groot onderhoud aan straatwerk/paden, verlichting en straatmeubilair bij winkelcentrum 

Kerckebosch voor € 523.000, onderhoud en vervanging van asfalt en halfverhardingen op 

diverse locaties voor € 3.075.000, vervangen riool Oude Anrhemseweg voor € 243.000, 

Herinrichting kruispunt Schaerweijdelaan – J. van Lenneplaan voor € 231.000 en het 

vervangen van bushaltes op De Dreef voor € 199.000. 

 
FINANCIËLE VASTE ACTIVA (BEDRAGEN X € 1.000)

De afname komt met name voort uit drie ontvangen subsidies van de Provincie Utrecht.  

Een voor het asfalteren van tegelfietspaden voor € 540.000, een voor fietspad Traayweg voor 

€ 184.000 en een voor het verbreden van de Utrechtseweg voor € 393.000.

De toename van ‘Grond-, weg en waterbouwkundigewerken (met heffing)’ is te verklaren 

door het vervangen van het riool aan de Oude Arnhemseweg voor € 243.000. 

De toename van de ‘overige materiële vaste activa’ komt door het vervangen van 

speeltoestellen inclusief inrichting. 

3 Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn in geld uitgedrukte vorderingen op derden of deelnemingen in 

andere organisaties. 

Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
1/1/2019

Afschrijving
2019

Verminderingen
2019

Vermeerdingen
2019

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

 -  Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten NV

 -  Certificaten van aandelen Dataland BV

 -  Aandelen Vitens NV

 -  Aandelen BIGA

  -  Aandelen zwembadorganisatie

Overige langlopende leningen

  -  Verstrekte hypotheekleningen

  -  Verstrekte startershypotheken

  -  Verstrekte blijversleningen

Totalen

480

3

60

275

100

6.484

1.800

60

9.262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.308

0

0

2.308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

480

3

60

275

100

8.792

1.800

60

11.570
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Het saldo van de overige langlopende leningen evenals in vorige jaren gedaald. De daling 

wordt vooral veroorzaakt door tussentijdse aflossingen op de verstrekte hypothecaire 

leningen, doordat leningen elders tegen een lagere rente kunnen worden overgesloten.  

De daling is wel minder sterk dan in eerdere jaren. De vervroegde aflossingen zijn over het 

hoogtepunt heen. Door de aflossing van € 2,3 mln. resteert eind 2019 nog een 

hypotheekportefeuille van afgerond € 6,5 mln.

De uitgezette gelden worden als volledig inbaar gewaardeerd.

De betaling van rente en normale aflossing op de hypotheken loopt goed. Het aantal 

leningen met betalingsachterstand is zeer beperkt. Er staan inmiddels geen woningen meer 

“onder water”, dat wil zeggen dat de restantschuld van de lener hoger dan de WOZ-waarde 

per 1-1-2019 van het pand.

De gemeente heeft overigens altijd een hypothecaire zekerheid. Het resterende risico wordt 

meegenomen in de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen van de gemeente.

Voor startershypotheekleningen geldt dat deze leningen slechts een deel van het voor de 

woning geleende geld betreffen; de hoofdsom wordt geleend via het reguliere circuit van 

hypotheekverstrekkers. Rond de startershypotheken geldt bovendien de zekerheid van de 

Nederlands Hypotheek Garantie, aangevuld met de voorwaarden van de startershypotheek 

en de hypothecaire zekerheid. Hierdoor is het restrisico voor de gemeente marginaal.

Er is voor deze leningen een budget van € 1,8 mln. beschikbaar gesteld. In 2019 zijn geen 

voorschotten door Zeist uitbetaald, wel is het starterbudget bij het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting nederland (SVn) verruimd door (reguliere en extra) aflossingen. Eind 2019 

bedroeg het totaalbudget bij SVn € 567.680. In 2019 zijn door SVn 7 (2018: 8) nieuwe 

startersleningen toegekend, eind 2019 zijn er daarmee 70 lopend (eind 2018: 110).

In 2019 is bovendien de mogelijkheid geïntroduceerd om een zgn. Blijverslening via het 

Stimulerings-fonds Volkshuisvesting nederland (SVn) af te sluiten. De blijverslening maakt  

het woningeigenaren mogelijk om aanpassingen in de woning te realiseren waardoor thuis 

 
VOORRADEN (BEDRAGEN X € 1.000)

blijven wonen mogelijk wordt.  Er is een totaalbudget van € 300.000 beschikbaar, waarvan  

€ 60.000 is verstrekt aan de SVn, In 2019 zijn geen blijversleningen verstrekt, eind 2019 liep er  

1 lening.

Vlottende activa

Vlottende activa zijn bezittingen van een organisatie, waarin het vermogen voor een periode 

korter dan één jaar is vastgelegd.

4 Voorraden

Dit betreft de goederen die in de organisatie voorhanden zijn om daaruit te bewerken, 

verkopen, of te leveren. Een belangrijke categorie bij de gemeente is de gronden en 

onderhandenwerk binnen een grondexploitatie.

Deze balanspost bestaat daarom hoofdzakelijk (in deze balans zelfs geheel) uit de 

investeringen per 31-12-2019 van de in uitvoering zijnde grondexploitaties. In 2019 zijn geen 

nieuwe grondexploitaties gestart. Ultimo 2019 is de grondexploitatie Foxlaan Den Dolder 

afgesloten als gevolg van de belsuitvorming over de spoorovergang.

Voor de verliesgevende grondexploitaties is per balansdatum een voorziening opgenomen. 

31-12-201831-12-2019

a. Onderhandenwerk inzake grondexploitaties  

b. -/- Voorziening Exploitatie tekorten   

Subtotaal  

c. Overige voorraden 

Totaal voorraden  

1.972

–2.441

–470

29

–441

3.258

–3.159

99

0

99
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(BEDRAGEN X € 1.000)

1.972 

1.861 

575 

3.258  

0 

1.837 

0 

25 

575 

0 

0

 

Balans per 1-1-2019

Bij:

Verwerving

Exploitatiekosten 

Afsluiting grondexploitatie

Rentekosten

Af:

Baten

Afsluiting grondexploitatie

Rentebaten

Balans per 31-12-2018

 
AD B. VOORZIENING EXPLOITATIETEKORTEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Saldo 31/12

265 

1.434 

1.459 

3.159 

Mutaties

7 

667 

44 

718 

Saldo 1/1

258 

767 

1.416 

2.441 

De voorziening is in 2019 als volgt gemuteerd:

Gebied:

Harmonielaan

Austerlitz

Geiserlaan

Totaal

AD A. ONDERHANDEN WERKEN INZAKE GRONDEXPLOITATIES 2019

 
TABEL AANSLUITING MET DE BALANS: BOEKWAARDE VAN DE EXPLOITATIES IN UITVOERING (BEDRAGEN IN €)

Foxlaan

Harmonielaan

Gemeentewerf

Geiserlaan

Cornelis Vlotlaan

Austerlitz Centrum

Huis ter Heide West

Totaal boekwaarde

Boekwaarde 
31/12/2019

Vermindering 
(baten) 2019

Vermeerdering 
(lasten) 2019

Boekwaarde 
31/12/2018

161

257.198

-/- 1.769.894

1.064.138

9.740

502.320

1.907.862

1.971.525

0

90.021

303.754

307.063

26.531

1.075.126

58.746

1.861.241

-/- 161

-/- 350.000

0

0

0

-/- 225.000

0

575.161

0

-/- 2.781

-/- 1.466.140

1.371.201

36.271

1.352.446

1.966.608

3.257.605

Omschrijving

Een negatieve boekwaarde betekent dat er per 31/12 meer opbrengsten dan kosten zijn gerealiseerd.
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Per exploitatie is een verdere toelichting op het per balansdatum berekende resultaat 

opgenomen in paragraaf 3.6 Grondbeleid. Daarnaast wordt het MPSO (Meerjarig Perspectief 

Stedelijke Ontwikkeling) als bijlage bij de jaarrekening aangeboden. Hierin is meer 

gedetailleerde informatie over de projecten en hun voortgang te vinden.

Zoals gebruikelijk ontvangen de financiële commissies van de raad (geheime) rapportages 

waarin meer in detail de opbouw van het resultaat per exploitatie is weergegeven. Daarom 

wordt hier volstaan met een tabel met daarin per exploitatie de boekwaarde en het 

berekende resultaat. 

Toelichting vermeerderingen (lasten) en verminderingen (baten) per grondexploitatie

• Foxlaan Den Dolder

In 2019 zijn geen kosten gemaakt. Het project is eind 2019 afgesloten, omdat het niet gerealiseerd 

kan worden. Er is een bijdrage geboekt van € 161,- ter dekking van de historisch gemaakte kosten.

• Harmonielaan

In 2019 zijn er beperkt kosten gemaakt voor grondwerk , planbegeleiding en rente. Er zijn conform 

contract gronden verkocht en bijdragen ontvangen.

• Gemeentewerf

In 2019 zijn er uitgaven gedaan voor werkzaamheden en planbegeleiding voor circa € 92.000. De 

rentekosten waren negatief (-/- 17,000), gezien het batig saldo van dit project. Conform BBV heeft er 

een tussentijdse winstneming plaatsgevonden van € 229.285.

• Geiserlaan

De gemaakte kosten betreffen vooral de sloop en sanering. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor 

planbegeleiding en rente.

• Cornelis Vlotlaan

De kosten betreffen planbegeleiding en rente.

• Austerlitz Centrum

In 2019 is de aanschafwaarde van 2 eerder gekochte percelen grond voor € 745.000 ten laste van het 

project gebracht, conform de besluitvorming van de raad over de aankopen en het project. 

Daarnaast zijn er sloop- en grondwerken verricht. Ook zijn er kosten gemaakt voor 

planbegeleiding en rente. De baat betreft de ontvangst van een provinciale subsidie.

• Huis ter Heide West

De kosten betreffen planbegeleiding en rente.
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* Het resultaat van Huis ter Heide west is € 0 doordat de bijdrage aan het programma  
Hart van de Heuvelrug is opgenomen als kostenpost in de grondexploitatie. 

Foxlaan Den Dolder

Harmonielaan

Gemeentewerf

Geiserlaan

Cornelis Vlotlaan

Austerlitz - Centrum

Huis ter Heide West

Totaal

Voor-
ziening

Voordeel / 
NadeelResultaatOmschrijving

 
VERWACHTE RESULTATEN EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN  (BEDRAGEN X € 1.000) 5 Vorderingen

Betreft de rechten op grond waarvan bedragen bij derden kunnen worden (terug)gevorderd.

 
VORDERINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

31-12-201831-12-2019–161 

nvt

229 

nvt

0 

nvt

0 

0 

–3 

–1.466 

1.371 

36 

1.352 

1.967 

3.258 

0 

265 

0 

1.459 

0 

1.434 

0 

3.159 

afgesloten

nadeel

voordeel

nadeel

voordeel

nadeel

0

0 

–265 

2.196 

–1.459 

27 

–1.434 

0* 

–936 

Boek-
waarde
31-12-2019

Effect 
afsluiten 
grex per 
31-12-19

De gevormde voorzieningen hebben betrekking op grondexploitaties waarvan op basis  

van de herziene exploitatieberekening een nadelig saldo wordt verwacht. Op de andere 

grondexploitaties wordt op basis van de herziene exploitatieberekeningen geen nadelig 

eindresultaat verwacht.

Ultimo 2019 is de grondexploitatie Foxlaan Den Dolder afgesloten, met een nihil saldo.

9.388 

543 

16.971 

1.150 

2.760 

33 

–639 

30.206 

9.710 

581 

33.881 

1.347 

1.525 

0 

–660 

46.384 

Publiekrechtelijke vorderingen

Debiteuren Regionale Sociale Dienst

Rekening Courant-verhoudingen

Vorderingen derden

Vorderingen belastingdebiteuren

Overige vorderingen

-/- Voorziening dubieuze debiteuren

Totaal vorderingen ultimo van het jaar
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Publiekrechtelijke vorderingen

De vorderingen op publiekrechtelijke instellingen bestaan hoofdzakelijk uit vorderingen  

op het rijk. De belangrijkste daarvan is de vordering uit hoofde van de declaratie Btw-

compensatiefonds over 2019. Deze vordering is € 0,2 mln. hoger dan over 2018. Dit komt  

vooral door het nog wat hogere investeringsniveau in 2019. Daar tegenover staat de ontvangst 

van een begin 2019 nog te vorderen bedrag van € 0,5 mln van het Ministerie van Sociale Zaken 

voor de vangnetregeling 2017. Dit bedrag is in 2019 ontvangen. Per saldo is deze categorie 

vorderingen daardoor met circa € 0,3 mln afgenomen.

De vordering op publiekrechtelijke organisaties zijn beoordeeld als 100% inbaar.

Debiteuren Regionale Sociale Dienst

De vorderingen Regionale Sociale Dienst (RSD) die betrekking hebben op de Wet Werk en 

Bijstand (Wwb) zijn in 2013 opnieuw beoordeeld. Vanaf 2006 is de uitvoering van de Wwb 

overgedragen aan de RSD. Daarbij is destijds overeengekomen dat de gemeente eigenaar 

blijft van de bestaande vorderingen. 

Gezien de leeftijd van de vorderingen en het type vorderingen (bijstand), is het percentage 

oninbaar gehandhaafd op 100% en de voorziening daarop bepaald.

Rekening Courant-verhoudingen

Bij de rekening-courant verhoudingen wordt de belangrijkste post gevormd door de 

rekening-courant-verhouding met het Agentschap van het Ministerie van Financiën in het 

kader van het schatkistbankieren. Het saldo is in 2019 gedaald van € 33,9 mln. naar € 17,0 mln. 

Dit betreft tijdelijk overtollige middelen.

De afname van de overtollige middelen is vooral veroorzaakt door de minder hoge (dan in 

eerdere jaren) aflossing op de hypotheken, in combinatie met relatief hoge uitgaven op 

investeringen en een hogere cashflow bij de uitgaven in het sociaal domein doordat het 

niveau van de betalingen hoger lag dan de inkomsten. Enerzijds was dit het gevolg van 

tekorten in het sociaal domein in het lopende jaar, maar anderzijds ook doordat sneller wordt 

uitbetaald. Deze tekorten werden in 2019 weliswaar gedekt uit de reserve, maar hebben wel 

een negatief effect op de cashflow gehad.

Het schatkistbankieren is eind 2013 gestart. Overtollige liquide middelen worden in rekening-

courant bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën gestald. Dagelijks wordt (aan het 

eind van de dag) een eventueel saldo boven de € 500.000 automatisch naar het Agentschap 

afgestort en wordt gecontroleerd of het saldo van de eigen liquide middelen voldoende is 

voor de (verwachte) betalingen van die dag of dat er reden is voor opname van (een deel van) 

het bij het Agentschap gestalde geld.

Het maximale bedrag aan liquide middelen dat de gemeente voor het reguliere 

betalingsverkeer zelf mag aanhouden is 0,75% van het begrotingstotaal. Voor Zeist kwam dat 

over 2019 uit op € 1.129.000.

Per kwartaal moet de benutting van het drempelbedrag worden bijgehouden. Over 2019 is 

gemiddeld € 631.000 als saldo aangehouden. In geen van de kwartalen is het drempelbedrag 

overschreden. Zie verder voor de benutting van het drempelbedrag per kwartaal de volgende 

tabel.
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BEREKENING BENUTTING DREMPELBEDRAG SCHATKISTBANKIEREN (BEDRAGEN X € 1.000)

(1)

(2)

(3a) = (1) > (2)

(3b) = (2) > (1)

Verslagjaar 2019

Verslagjaar

(1) Berekening drempelbedrag

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

Drempelbedrag

Kwartaalcijfer op dagbasis 
buiten ’s Rijks schatkist  
aangehouden middelen

Ruimte onder het drempelbedrag

Overschrijding van het drempelbedrag

Kwartaal 1

  619 

510 

                             –   

Kwartaal 2

  645 

484 

                             –

Kwartaal 3

  621 

508 

                             – 

Kwartaal 4

  641 

488 

                              –   

1.129,22

                  

150.562 

                150.562  

                        –

1129,215

Som van de per dag buiten 
’s Rijks schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil)

Dagen in het kwartaal

Kwartaalcijfer op dagbasis 
buiten 's Rijks schatkist  
aangehouden middelen

(5a)

(5b)

(2) – (5a) / (5b)

(4a)

(4b)

(4c)

(1) = 
(4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met 
een minimum 
van €250.000

Begrotingstotaal verslagjaar

Het deel van het 
begrotingstotaal dat kleiner 
of gelijk is aan € 500 miljoen

Het deel van het 
begrotingstotaal dat de  
€ 500 miljoen te boven gaat

Drempelbedrag

Kwartaal 1

 55.695  

90 

619   

Kwartaal 2

58.691   

91

645   

Kwartaal 3

 57.154  

92

621  

Kwartaal 4

 58.967    

92 

641 
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Vorderingen derden

De vorderingen derden (privaatrechtelijke vorderingen) zijn met € 0,2 mln gedaald.  

Dit verschil is marginaal.

Vorderingen belastingdebiteuren

De vorderingen op belastingdebiteuren (via de BghU) zijn gestegen met € 1,2 mln. Daarbij  

zijn de vorderingen voor OZB € 0,8 mln hoger dan vorig jaar. Maar ook vorderingen voor 

afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn beide € 0,2 mln hoger dan vorig jaar het geval was.

Voorziening dubieuze debiteuren

De voorziening Dubieuze debiteuren ligt op een lager niveau dan eind 2018. De voorziening 

bestaat uit de volgende elementen:

1. Er is een 100% voorziening voor de debiteuren Sociale zaken van vóór 2006.  

De voorziening is gelijk aan het debiteurensaldo voor dit onderdeel.

2. Het niveau van de voorziening voor de privaatrechtelijke vorderingen ligt eind 2019 

op een zelfde niveau als eind 2018.

3. Het niveau van de voorziening voor de belastingdebiteuren was eind 2019 op basis  

van informatie van de BghU licht hoger dan vorig jaar nodig werd geacht.

6 Liquide middelen

Door de verplichte invoering van het schatkistbankieren moeten overtollige kasmiddelen 

worden gestald op een rekening bij het Rijk (zie onder Vlottende activa – Vorderingen).  

De gemeente mag een marge van maximaal € 1,1 mln. gemiddeld per kwartaal aanhouden 

voor het reguliere betalingsverkeer. Zie hiervoor onder “Benutting berekening 

drempelbedrag”.

Op balansdatum was het saldo liquide middelen vergelijkbaar met het saldo eind  2018.

7  Overlopende activa

De overlopende activa bestaat uit nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde kosten.

Het saldo van de overlopende activa is afgenomen met €  1,2 mln. ten opzichte van 2018.  

Dat betreft het saldo van:

• Het saldo nog te ontvangen bedragen is toegenomen met € 0,3 mln.  De lichte stijging 

wordt vooral veroorzaakt door de voorlopige afrekening van de Regionale Sociale Dienst 

over 2019. 

• Het saldo vooruitbetaalde bedragen is afgenomen met € 1,5 mln. De belangrijkste oorzaak 

daarvan is dat in december 2018 diverse subsidies 2019 aan de diverse maatschappelijke 

organisaties voor een bedrag van € 2,3 mln als vooruitbetaald waren opgenomen. In 2019 

zijn geen subsidies vooruitbetaald. Daarnaast was in 2018 de bijdrage voor de VRU ad. € 1,0 

mln als vooruitbetaald opgenomen. Deze bijdrage voor 2020 is in 2019 niet vooruitbetaald. 

 In 2019 is daarentegen wel de bijdrage voor het eerste kwartaal 2020 voor de RMN ad.  

€ 1,98 mln als vooruitbetaald opgenomen. Deze bijdrage was in 2018 niet vooruitbetaald.

 
OVERLOPENDE ACTIVA (BEDRAGEN X € 1.000)

31-12-2019 31-12-2018

2.947

3.824

0

6.770

2.347

5.391

0

7.739

Nog te ontvangen bedragen (+ overigen)

Vooruitbetaalde bedragen

Pre-grondexploitatiebedragen

Totaal overlopende activa
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■	 Passiva 

Vaste passiva

1 Eigen vermogen

 
EIGEN VERMOGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

 
SALDO VAN DE REKENING (BEDRAGEN X € 1.000)

48.393

93.351

141.744

49.635

100.337

149.972

31-12-201831-12-2019

Algemene reserves

Bestemmingsreserves

Totaal van de reserves

Saldo van de rekening van baten en lasten

Het saldo van de rekening van baten en lasten

–1.213 

–1.213 

–220 

–220 

31-12-2019 31-12-2018

Het saldo van de rekening is toegelicht in het hoofdstuk 4 Overzicht van baten en lasten.

Overzicht van het verloop van de reserves

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vinden plaats zowel op basis van de begroting 

als op basis van de werkelijke realisatie. De mutaties op basis van de werkelijke cijfers staan in 

de tabellen onder de programma’s als ‘verschillen t.o.v. de begroting in toevoegingen en 

onttrekkingen aan reserves via programma 11’.

Algemene reserves

Dit betreffen reserves waaraan de raad geen bepaalde bestemming heeft gegeven.

Het verloop van de boekwaarde is als volgt te specificieren.

 
ALGEMENE RESERVES (BEDRAGEN X € 1.000)

Vrije reserve

Algemene Reserve/ Inkomensfunctie

Algemene Reserve/Weerstandsvermogen

Res.weerstandsverm.winstn.grondexpl.

Totaal Algemene Reserves

Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
1/1/2019

Verminderingen
2019

Vermeerdingen
2019

0

42.202

5.962

229

48.393

0

341

1.882

0

2.224

0

346

406

229

982

0

42.197

7.438

0

49.635
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De belangrijkste mutaties in de algemene reserves zijn:

• Algemene reserve (inkomensfunctie)

De onttrekking betreft een besluit bij de begroting 2016 om te egaliseren tussen de jaren 2016 

t/m 2019. Dit zorgt in 2017 voor een onttrekking en in de overige jaren tot stortingen voor 

totaal eenzelfde bedrag. 

In 2019 is besloten om de jaarlijkse subsidie aan het Beauforthuis van € 75.000 per jaar voor de 

jaren 2019-2021 in een keer te betalen. Uit de reserve is € 150.000 onttrokken ter dekking van 

de vooruitbetaalde subsidie 2020 en 2021. In 2020 en 2021 wordt de begrote subsidie van  

€ 75.000 per jaar in de reserve gestort. 

De voorziening egalisatie riolering is ultimo 2019 onvoldoende om de hogere kosten te 

kunnen egaliseren. De voorziening wordt tijdelijk aangevuld vanuit de algemene reserve 

(inkomensfunctie) voor een bedrag van € 191.000. Dit bedrag wordt teruggestort zodra de 

voorziening voldoende dekking heeft. 

• Reserve weerstandsvermogen

In de reserve is gestort op basis van besluitvorming over het eigen risicodragerschap WGA 

(Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor wat betreft het eigen 

personeel en is het restant van de stelpost onvoorzien aan de reserve toegevoegd.

Conform besluitvorming is een bedrag uit de reserve onttrokken ten gunste van de reserve 

RIOZ. Daarnaast zijn een aantal gerealiseerde risico’s onttrokken uit het weerstandsvermogen 

conform besluitvorming hierover bij de tweede bestuursrapportage in 2018 en 2019.  

Het betrof hier vooral de hogere kosten groen door de eikenprocessierups en de verwachte 

effecten van de harmonisatie peuteropvang. 

Op basis van realisatie zijn onvoorziene kosten onderhoud parkeerdekken en een aanvulling 

van de voorziening risico’s, ten behoeve van VPB-risico’s, aan de reserve weerstandsvermogen 

onttrokken. 

• Reserve weerstandsvermogen winstneming grexen

De reserve is geopend in 2019 en is bedoeld om de risico’s met betrekking tot schommelingen 

in de economie en vastgoedmarkt met effect op het resultaat van grexen onder te brengen. 

Stortingen worden berekend op basis van de realisatie van grondexploitatieprojecten, die een 

positieve (winstgevend) prognose hebben. Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de 

winstprognose om redenen naar beneden moet worden bijgesteld. Wanneer een 

grondexploitatie volledig is uitgevoerd en de winst is gerealiseerd valt deze vrij naar de 

reserve grondbedrijf. 

In 2019 is de geprognotiseerde winstneming op de grondexploitatie gemeentwerf gestort in 

de reserve. 

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn die reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft 

gegeven.

Het verloop van de boekwaarde is als volgt te specificieren.
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BESTEMMINGSRESERVES (BEDRAGEN X € 1.000)

   Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
1/1/2019

Verminderingen
2019

Vermeerdingen
2019

271

0

2.977

74

1.271

0

6.038

619

1.000

1.134

6.808

47

0

0

67

1.676

0

0

43

3.975

0

17

472

718

27.204

29.428

171

0

3.144

5

206

0

5.468

2.179

384

0

400

150

0

1.915

–210

0

892

321

179

3.046

0

242

1.698

26

20.218

21.200

908

741

7.330

651

25.713

153

6.038

3.375

5.608

868

12.894

2.967

4.000

8.047

1.587

2.800

2.165

125

61

8.349

27

3.092

2.004

835

100.337

149.972

808

741

7.497

582

24.647

153

5.468

4.935

4.992

–265

6.488

3.070

4.000

9.962

1.311

1.124

3.057

446

198

7.419

27

3.317

3.230

142

93.351

141.745

Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer

Reserve zelfregulerende projecten

Reserve egalisatie onderh. Kapitaalgoed.

Bestem.Reserve / Centrale Huisvesting

Reserve/ Dekking investeringen

Reserve voormalige ISV projecten

Reserve Egalisatiesystematiek

Bestemmingsres/RIOZ

Res.RIOZ gelabeld deel Kerckebosch

Res.RIOZ gelabeld deel Austerlitz

Bestemmingsres/ Decentralisaties

Bestemmingsreserve / Bomenfonds

Reserve Fietstunnel Den Dolder

Res.Vervangingsinv.Openb.Ruimte(SFI/VIS)

Res.Onderhoud Openb.Ruimte(SFI/VIS)

Bestemmingsreserve Leges

Reserve Vervangingsinv. Sport (SFI/VIS)

Reserve Onderhoud Sport (SFI/VIS)

Res. Maatschappelijk rendement

Reserve huisvestingsvoorz. onderwijs

Bestemmingsreserve Zorgeloos wonen

Reserve revolvingfund sociale woningbouw

Reserve vastgoedfonds

Bestemmingsres. / Grondbedrijf

Totaal Bestemmingsreserves

Totaal Reserves
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Onderstaand zijn de belangrijkste mutaties toegelicht (wanneer het saldo van de reserve  

met meer dan € 100.000 is gestegen of gedaald).

• Egalisatiereserve FLO (oud) brandweer

Deze reserve wordt ingezet voor het overgangsrecht voor beroepsmedewerkers en vrij-

willigers van de brandweer, die op 31 december 2005 een aanstelling hadden. Jaarlijks wordt 

een vast bedrag gestort in de reserve en worden de uitbetaalde uitkeringen onttrokken op 

basis van de afspraken hierover met de VRU. 

• Reserve egalisatie meerjarig onderhoud kapitaalgoederen

Stortingen betreffen het jaarlijks gemiddelde bedrag wat nodig is voor de structurele dekking 

voor de onderhoudswerken van de gemeentelijke eigendommen. Stortingen worden gedaan 

op basis van de meest actuele onderhoudsplannen. De onttrekkingen wisselen jaarlijks, dit is 

afhankelijk van de werkelijke omvang van het uitgevoerde onderhoud.

• Dekkingsreserve investeringen

Deze reserve wordt ingezet voor de dekking van de rente- en afschrijvingslasten van een 

specifieke groep investeringen. De omvang van deze reserve daalt, omdat het nog af te 

schrijven bedrag (= resterende boekwaarde) van deze groep van investeringen daalt.

• Reserve egalisatiesystematiek

Deze reserve is gevormd om onder bepaalde voorwaarden middelen mee te kunnen nemen 

naar een volgend jaar. Dit gebeurt bij taken / producten met een tijdelijk karakter of bij taken/ 

producten, waarbij de kosten tussen de jaren nogal kunnen wisselen. In de nota Reserves en 

voorzieningen 2017 en via latere aanvullende besluitvorming heeft de raad vastgesteld voor 

welke taken / producten dit geldt en welke verdere voorwaarden hierbij van toepassing zijn.

De meegenomen gelden uit 2018 van in totaal € 6,0 mln. zijn in het begin van 2019 uit de 

reserve onttrokken en aan de betreffende taak toegevoegd.

Aan het eind van het jaar is gekeken welke resterende budgetten conform de voorwaarden 

meegenomen mogen worden naar 2020. 

Ultimo 2019 is € 5,5 mln. gestort in de reserve egalisatiesystematiek. De meegenomen 

middelen ultimo 2019 betreffen:

• Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ):

De stortingen bestaan uit een prijspeilcorrectie en overhevelingen vanuit het weerstands-

vermogen op basis van een gunstige ontwikkeling van de weerstandsratio. Daarnaast  

heeft een storting plaatsgevonden vanuit de reserve RIOZ gelabeld deel Kerckebosch van 

€1.000.000 ten behoeve van de verduurzaming van flat 11 aan de prinses Margrietlaan in 

Kerckebosch. 

3.265

46

0

45

133

25

1.500

216

94

120

25

0

5.469

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Doorgeschoven middelen ultimo 2019 (Bedragen  x € 1.000)

Niet aangewende eenmalige middelen

(Loopbaan)ontwikkeling wethouders

Opleiding en loopbaanbegeleiding

Onderzoek rekenkamercommissie

Wijkgericht werken

Raadsuitgaven verkiezingen

Egalisatie ICT

Bodemsanering

Sanering milieuhinderlijke bedrijven

Kunst in de openbare ruimte

Omgevingswet

Gemeentefonds

Totaal
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Via door de raad geaccordeerde voorstellen is besloten om diverse onttrekkingen te doen  

aan het RIOZ. De onttrekkingen hebben onder andere betrekking op een bijdrage voor 

E-laadpalen en voor het uitvoeringsprogramma van De Maaltijd van Zeist.  

Daarnaast is vanwege de inzichtelijkheid van de bestemmingsreserve RIOZ een labelling 

aangebracht voor Kerckebosch en Austerlitz. Deze labelling gebeurt op basis van eerdere 

raadsbesluiten.

Deze gelabelde delen worden hieronder toegelicht en zijn administratief apart gezet van de 

rest van het RIOZ om een beter beeld van het vrij besteedbare deel te krijgen. 

• RIOZ gelabeld deel Kerckebosch:

In 2017 en 2018 hebben onttrekkingen uit de reserve RIOZ gelabeld deel Kerckebosch 

plaatsgevonden voor de aanpak van de buitenruimte van Kerckebosch. De uitvoering is  

in 2019 afgerond en op diverse onderdelen bleken de kosten lager dan geraamd. De over-

schotten zijn teruggestort in de reserve. 

Bij het vaststellen van de begroting 2018 is besloten om € 1.000.000 beschikbaar te stellen  

voor de verduurzaming van 74 woningen in flat 11 aan de Prinses Margrietlaan in Kerckebosch. 

Deze middelen zijn conform afspraak in 2018 onttrokken aan de reserve RIOZ. Vanwege het 

splitsen van de reserve RIOZ in 2018 had de onttrekking plaats moeten vinden uit de reserve 

RIOZ gelabeld deel Kerckebosch. In 2019 is daarom € 1.000.000 aan de reserve RIOZ gelabeld 

deel Kerckebosch onttrokken en gestort in de reserve RIOZ. 

• RIOZ gelabeld deel Austerlitz:

De onttrekking betreft de gerealiseerde bijdrage aan het dorpshuis en de peuterspeelzaal in 

Austerlitz. 

De reserve heeft ultimo 2019 een negatieve eindstand. De totale reserve RIOZ (vrij deel en 

gelabeld deel) kent een positiefsaldo. In de komende jaren wordt een grondopbrengst 

verwacht uit Austerlitz Noord. Conform afspraak zal de grondopbrengst worden gestort in  

de reserve RIOZ gelabeld deel Austerlitz. De verwachting is dat het gelabeld deel op € 0  

zal eindigen. 

• Reserve decentralisaties

De reserve decentralisaties maakt deel uit van het “gesloten systeem” decentralisaties.  

Dat betekent dat overschotten of tekorten op de Wmo, jeugdhulp en participatie worden 

verrekend met de reserve. In 2019 is er, per saldo, een tekort van € 6,4 mln. wat wordt 

onttrokken aan de reserve. Voor verdere toelichting op de overschotten of tekorten op de 

Wmo, jeugdhulp en participatie wordt verwezen naar programma 6 Sociaal Domein.

• Reserve bomenfonds

In het bomenfonds heeft de jaarlijkse storting plaatsgevonden, conform begroting.

• Reserve vervangingsinvesteringen openbare ruimte SFI/VIS

Deze reserve wordt ingezet om jaarlijks de verschillen tussen begrote en werkelijke 

kapitaallasten in de openbare ruimte (investeringen met een maatschappelijk nut) op te 

vangen. 

In 2019 zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan de begrote kapitaallasten, dit heeft tot een 

storting van € 153.000 geleid. Daarnaast is er op basis van raadsbesluiten € 1.763.000 gestort 

vanwege de investeringen in het Centrum. Deze investeringen in de openbare ruimte zorgen 

voor (extra) kapitaallasten en vragen dus om een aanvulling van de reserve. 

In 2018 is een investering afgesloten waarin kosten voor onderhoud waren opgenomen. 

Daarom is ten hoogte van de onderhoudskosten is een overheveling gedaan vanuit de 

reserve onderhoud openbare ruimte SFI/VIS naar de reserve vervangingsinvesteringen 

openbare ruimte SFI/VIS.
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• Reserve onderhoud openbare ruimte SFI/VIS

Jaarlijks worden de werkelijke onderhoudskosten openbare ruimte afgerekend met de 

reserve. In 2018 waren de onderhoudskosten lager dan begroot en heeft een storting in de 

reserve plaatsgevonden. In 2018 zijn bepaalde onderhoudskosten niet op onderhoud 

geboekt, maar als investeringskosten en daarmee afgerekend met de reserve vervangings-

investeringen openbare ruimte SFI/VIS. In 2019 is dit rechtgezet door ten hoogte van deze 

onderhoudskosten een overheveling te laten plaatsvinden vanuit de reserve onderhoud 

openbare ruimte SFI/VIS naar de reserve vervangingsinvesteringen openbare ruimte SFI/VIS. 

• Reserve leges omgevingsvergunningen

Deze reserve wordt ingezet om jaarlijks de verschillen tussen begrote en werkelijke opbrengst 

van de leges omgevingsvergunningen op te vangen. Conform besluitvorming is de begrote 

opbrengst met € 1.000.000 verlaagd, wat heeft geleid tot een lagere storting in 2019.  

De gerealiseerde opbrengst is, ondanks de bijstelling, lager dan begroot waardoor een 

onttrekking aan de reserve van € 676.000 heeft plaatsgevonden. 

• Reserve vervangingsinvesteringen sport SFI/VIS

Deze reserve wordt ingezet om jaarlijks de verschillen tussen begrote en werkelijke 

kapitaallasten van de buitensportaccommodaties op te vangen.

In 2019 zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan de begrote kapitaallasten, dit heeft tot  

een storting van € 418.000 geleid. Daarnaast is een Specifieke Uitkering Sport van het Rijk 

ontvangen ter compensatie van nieuwe BTW regelgeving bij sport. De ontvangen 

compensatie bedraagt € 459.000 en is gestort in de reserve. 

• Reserve onderhoud sport SFI/VIS

Deze reserve wordt ingezet om jaarlijks de verschillen tussen begrote en werkelijke 

onderhoudslasten van de buitensportaccommodaties op te vangen.

In 2019 zijn de werkelijke onderhoudskosten lager dan de begrote onderhoudskosten, dit 

heeft tot een storting van € 160.000 geleid. Daarnaast is een Specifieke Uitkering Sport van  

het Rijk ontvangen ter compensatie van nieuwe BTW regelgeving bij sport. De ontvangen 

compensatie bedraagt € 162.000. 

• Reserve maatschappelijk rendement zwembad

Het doel van deze reserve is het mogelijk maken om investeringen te doen die het maat-

schappelijk rendement van het zwembad vergroten. Jaarlijks mag het verschil tussen het 

beschikbare normbedrag en de exploitatiebijdrage in de reserve worden gestort. In 2019 

bedraagt dit € 179.000. 

• Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs:

De storting in de reserve betreft de jaarlijkse toevoegingen op basis van het leerlingenaantal 

en ten behoeve van het op (prijs)peil houden van de reserve. 

De werkelijke kosten voor onderwijshuisvesting zijn aan de reserve onttrokken. De gemaakte 

kosten in 2019 zijn hoger dan begroot (zie verder de toelichting in programma 4 en boek 2 van 

de jaarrekening. 

Via het strategisch huisvestingsplan (SHP) wordt de raad meerjarig inzicht geboden in de 

ontwikkeling van de stortingen en onttrekkingen uit de reserve. Op basis hiervan kan worden 

bepaald of de gemeente op lange termijn over voldoende middelen beschikt voor deze taak.

• Reserve revolving fund sociale woningbouw

het Vastgoedfonds) en een vaste jaarlijkse storting van € 36.000 ten laste van de algemene 

middelen. 

De onttrekkingen betreffen een bijdrage aan de plankosten van De Clomp, onderzoeks-

budget voor de gebiedsvisie Dijnselburg en een bijdrage aan het vormen van de voorziening 

voor de grondexploitaite Geiserlaan.
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• Reserve vastgoedfonds

De stortingen in deze reserve worden gevormd door 50% van de verkoopopbrengst van 

gemeentelijke woningen (de overige 50% wordt gestort in de reserve revolving fund sociale 

woningbouw) en verkoopopbrengsten van gronden en overige opstallen. 

De onttrekkingen zijn conform besluitvorming en bestaan uit € 30.000 huurbijdrage  

MeanderOmnium, € 50.000 ten behoeve van het inrichten van het terrein voor de tiny houses, 

€ 90.000 voor de onderzoekskosten voor het V&D pand, € 80.000 voor project TOP Zeisterbos. 

Daarnaast is € 222.000 aan de reserve onttrokken ter dekking van de transactiekosten om 

verkoop van onroerend goed mogelijk te maken. 

• Reserve grondbedrijf

Alle winsten en verliezen rond grondexploitaties verlopen via deze reserve.

In 2019 heeft, conform besluitvorming, een onttrekking van € 517.000 plaatsgevonden ter 

aanvulling van de grondexploitatie Austerlitz. 

2 Voorzieningen

Voorzieningen worden getroffen voor:

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar 

redelijker wijs is in te schatten,

b. op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen 

of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten,

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 

kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand 

begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een 

aantal begrotingsjaren,

d. bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt 

geheven als bedoeld in art 35 lid 1b BBV,

e. van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering 

van de voorschotbedragen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheden met 

een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren.

Het verloop van de boekwaarde is als volgt te specificieren:
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VOORZIENINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

631

631

8.294

496

147

36

5.752

5

0

598

1.938

17.266

17.897

–7

–7

365

650

79

0

120

60

315

52

145

1.786

1.779

107

107

1.660

358

0

3

1.399

0

205

125

226

3.976

4.083

517

517

6.998

788

225

33

4.473

65

111

525

1.858

15.076

15.593

Voorziening risico's

sub. Risico voorzieningen

Voorziening pensioenen vm. wethouders

Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel

Vz wachtgeldverplichtingen bestuurders

Voorziening spaarpremies (hypotheken)

Voorziening vervanging riolering

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

Voorziening egalisatie rioolrecht

Voorziening onderhoud woningen

Voorziening afkoop Grafonderhoud

sub. totaal overige voorzieningen

Totaal Voorzieningen

Boekwaarde
31/12/2019

Boekwaarde
1/1/2019

Verminderingen
2019

Vermeerdingen
2019

Onderstaand zijn de belangrijkste mutaties toegelicht (wanneer het saldo van de voorziening 

met meer dan € 100.000 is gestegen of gedaald).

• Voorziening pensioenen vm. wethouders

Deze voorziening dient ter dekking van de pensioenuitkeringen van (voormalig) wethouders 

die recht hebben op een pensioenuitkering. Jaarlijks wordt door een gespecialiseerd bureau 

een actuariële berekening van het benodigde bedrag gemaakt. De storting in 2019 is om aan 

te sluiten op het benodigde pensioenbedrag. 

De onttrekking betreft de gerealiseerde pensioenuitkering aan voormalig wethouders. 

• Voorziening wachtgeldverplichtingen personeel

De omvang van deze voorziening wordt berekend met behulp van een gedetailleerde 

inschatting van de te verwachten wachtgeldverplichtingen van de gemeente. De gemeente is 

eigen risicodragen ten aanzien van het wachtgeld. De storting is om aan te sluiten bij het 

berekende benodigde bedrag voor wachtgeld. De onttrekking betreft de gerealisatie 

wachtgeld uitkeringen. 
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• Voorziening vervanging riolering

Het saldo van de voorziening is bestemd voor toekomstige kosten, gebaseerd op het vGRP. 

Om de voorziening te voeden wordt er via de riooltarieven jaarlijks een bedrag geïnd en 

toegevoegd aan de voorziening (dit is een specifiek onderdeel van het tarief).

In 2019 is € 120.000 onttrokken voor rioleringsinvesteringen bij het Emmaplein (centrumplan), 

conform overeenkomsten hierover. 

• Voorziening egalisatie rioolrecht

Rioolheffing wordt doormiddel van tarieven aan derden in rekening gebracht.  

Deze voorziening heeft tot doel om het tarief rioolheffing zodanig te egaliseren dat over de 

jaren heen steeds 100% kostendekkendheid wordt verkregen. 

In 2019 is € 80.000 aan de voorziening onttrokken ten behoeve van onderzoek naar klimaat. 

Daarnaast zijn in 2019 de lasten met betrekking tot riool hoger dan de baten, het verschil is 

onttrokken uit de voorziening. 

Na verwerking van de onttrekking heeft de voorziening een negatieve stand. Vanuit de 

algemene reserve is € 191.000 gestort als tijdelijke aanvulling zodat het saldo van de 

voorziening ultimo 2019 € 0 is. 

• Voorziening afkoop grafonderhoud

Deze voorziening bevat de door particulieren betaalde afkoopsommen voor het onderhoud 

van graven. De storting betreft de in 2019 gedane afkopen voor toekomstig onderhoud en 

een gemeentelijke bijdrage (rente) om de voorziening op peil te houden. 

De onttrekking betreft de in het verleden betaalde afkoopsommen voor het onderhoud van 

graven in 2019.

3  Langlopende schulden

Dit betreft schulden aan derden met een looptijd langer dan één jaar en waarborgsommen.

De langlopende schulden zijn met name onderhandse leningen, dit zijn niet openbaar 

aanbestede leningen die zijn opgenomen bij een pensioenfonds, verzekeringsinstelling, bank 

of andere financiële instelling. Daarnaast is sprake van waarborgsommen; dit zijn tijdelijk bij 

de gemeente gestorte gelden, ten behoeve van bepaalde projecten c.q. evenementen, die 

dienen als garantie/borg voor eventueel door de gemeente gemaakte kosten.

 
LANGLOPENDE SCHULDEN (BEDRAGEN X € 1.000)

OG langlopende geldleningen (banken)

OG langlopende geldleningen (overige)

Waarborgsommen

Totaal langlopende schulden ( looptijd > 1 jaar )

31-12-2019 31-12-2018

32.650

0

29

32.679

35.975

0

29

36.004

In 2019 zijn er twee (BNG-)leningen volledig afgelost en zijn er geen nieuwe leningen 

opgenomen. Ultimo 2019 heeft de gemeente nog 4 leningen, waarvan de laatste aflossingen 

respectievelijk liggen in de jaren 2025, 2026, 2033 en 2051.

De gemiddelde rentekosten over 2019 komen uit op 3,3%.

In de paragraaf Financiering is toegelicht dat de gemeente in 2019 binnen de normen voor  

de financiering is gebleven.
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4  Vlottende schulden

De rekeningcourant verhouding betreft het GZO (Gasbedrijf Zeist en Omstreken).  

Hiervoor voert de gemeente Zeist de administratie. De opheffing van deze verhouding is  

in afwachting van de afwikkeling van het vastgoed, nog in het bezit van het GZO.

De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit:

• Het crediteurensaldo van de gemeente. Dit betreft een momentopname van de 

openstaande vorderingen van derden op de gemeente per 31/12. Het saldo is ultimo 2019  

€ 1,7 mln lager dan ultimo 2018. De grote posten binnen het saldo zijn herkenbaar als grote 

betalingsverplichtingen: de Belastingdienst, grote aannemers die werken aan 

gemeentelijke projecten en grote uitvoerders van gemeentelijke taken, zoals de VRU, de 

ODRU en RMN. De stand per 31/12 van ieder jaar kan wisselen, afhankelijk van de lopende 

werkzaamheden en (de toevalligheid) of een betaling nog net in de laatste week van 

december of in de eerste week van januari wordt betaald.

• De ‘nog te betalen’ posten van de gemeente, voor deze prestaties uit 2019 zal de 

gemeente pas in 2020 een factuur ontvangen. Conform de regels worden deze kosten  

wel meegenomen in de jaarrekening 2019. Deze post is gestegen met € 0,17 mln ten 

opzichte van 2018. Het beleidsterrein Samen Leven laat een daling zien van € 0,6 mln ten 

opzichte van 2018. De nog te verwachte kosten Jeugd en WMO zijn gedaald met € 1,1 mln 

ten opzichte van 2018. De voorlopige afrekening met de RDWI zorgt voor een post ‘nog  

te betalen’ die € 0,5 mln hoger dan vorig jaar. Dit komt mede door de manier van 

bevoorschotting. Op de andere beleidsterreinen is het saldo ‘nog te betalen’ stijging  

zien van € 0,8 mln ten opzichte van 2018 . De stijging wordt mede veroorzaakt door  

de afhandeling van “nog te betalen” posten uit het boekjaar 2019, zoals een Fiscale 

nacalculatie Beukbergen (€ 0,4 mln), diverse werkzaamheden beheer openbare ruimte  

(€ 0,2 mln) en kosten met betrekking tot de BIGA (€ 0,2 mln). De overige mutaties worden 

hier verklaard door kleinere verschuivingen, wat logischerwijs hoort bij de 

momentopname die deze balanspositie altijd is.

Daarnaast wordt de achteraf betaalde rente over aangetrokken leningen, berekend over het 

verslagjaar opgenomen als ‘nog te betalen’. Deze post is met € 0,1 mln gedaald, aangezien er 

wel leningen worden afgelost, maar geen nieuwe worden aangetrokken.

Onder de vlottende schulden is de reeds ontvangen bijdrage opgenomen voor het krediet  

De Clomp (vooronderzoek, begeleiding en realisatie) het project OV-Driebergen-Zeist, de 

plankosten van Kerckebosch en het programma Kerckebosch Sociaal. De ontvangen 

bijdragen zijn hoger dan de gemaakte kosten, waardoor er een verplichting ontstaat voor de 

gemeente. Er is een start gemaakt met de betreffende investeringen en sindsdien daalt het 

restantbedrag, dat nog open staat als toekomstige verplichting.

 5  Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn ontstaan en die  

in het volgend begrotingsjaar tot een betaling komen. Daarnaast het saldo van ontvangen  

en bestede bedragen van overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen 

ter dekking van lasten in het volgend begrotingsjaar, hierna aangeduid met de term 

“Vooruitontvangen geoormerkte middelen”.

 
OVERLOPENDE PASSIVA (BEDRAGEN X € 1.000)

986 

0 

229 

1.215 

583 

0 

269 

851 

Vooruitontvangen geoormerkte middelen

Nog aan te wenden ontvangen afkoopsommen grafonderhoud

Vooruit gefactureerde inkomsten en overige

Totaal overlopende passiva

31-12-201831-12-2019
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De overlopende passiva is toegenomen met € 364.000 ten opzichte van 2018. De belangrijkste 

oorzaken zijn:

• Het saldo vooruitontvangen geoormerkte middelen is toegenomen met € 404.000.  

Er zijn middelen ontvangen voor het het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (€ 171.000), 

een provincale subsidie ten behoeve het Emmaplein (87.000) en  ten behoeve van het 

parkeerfonds (€ 200.000). Er zijn eerder vooruitontvangen middelen ingezet voor  

De Clomp en vanuit de COA middelen onderwijs (totaal € 87.000). Voor het RMC  

(regionale meld- en coördinatiefunctie) zijn zowel middelen binnen gekomen als 

uitgegeven (per saldo € 32.000 ontvangen).

6 Gebeurtenis na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar 

wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor  

de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen.  

We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt 

geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig 

maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Hierna worden de belangrijkste overeenkomsten met financiële verplichtingen die meerjarig 

zijn uiteengezet, voor zover deze verplichtingen niet nader zijn opgenomen in de toelichting 

bij de balans.

De meest in het oog springende categorie betreft de verplichtingen uit hoofde van door de 

gemeente gegarandeerde geldleningen.

In tabelvorm is de verdeling als volgt:

 
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

31-12-2019 31-12-2018

317.790  288.478  Gewaarborgde geldleningen

 
GEGARANDEERDE GELDLENINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

317.790 

1.748 

314.601 

1.441 

372.168 

2.731 

365.169 

4.268 

71 

8

61

2

zie toelichting

zie toelichting

volledig

Risico voor 
gemeente

Totaal  
bedrag   
ultimo 2019

Totaal  
bedrag
aanvankelijk

Totaal
aantal

Gegarandeerde  

geldleningen waarvan voor:

• sportverenigingen

• sociale woningbouw

• overige instellingen

Bij de sportverenigingen worden de leningen ook voor 50% gegarandeerd door het 

waarborgfonds SWS (Stichting Waarborgfonds Sport), waardoor sprake is van een gedeeld 

risico. Het vermelde bedrag is het bedrag waarover de gemeente direct risico loopt.  

Het waarborgfondsfonds toetst overigens ook jaarlijks de financiële positie van de 

betreffende sportverenigingen en rapporteert daarover aan de gemeente.

In 2019 is een nieuwe garantie voor een sportvereniging afgegeven. Er zijn in 2019 geen 

gegarandeerde leningen van sportverenigingen volledig afgelost.

Voor de sociale woningbouw zijn alle leningen gegarandeerd via het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW). Dat betekent dat er uiteindelijk slechts een beperkt uitwinningsrisico  

is voor de gemeente. Op een aantal leningen wordt afgelost, daarnaast zijn er aflossingsvrije 

leningen. In 2019 zijn er door de woningbouwverenigingen drie leningen volledig afgelost  
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en zijn er zes nieuwe leningen gesloten. Het totaal gegarandeerde bedrag is daardoor 

toegenomen.

Bij de zorginstellingen is het uitwinningsrisico geheel voor de gemeente. Eind 2019 bestaat  

er nog één gegarandeerde lening van een zorginstelling.

Tenslotte is in 2018 een garantie verstrekt voor de overname en exploitatie van woningen  

in Austerlitz door een particuliere stichting. Deze lening wordt pas opgenomen bij de 

overdracht van de woningen, dat zal niet eerder dan in 2020 plaatsvinden.

Ten behoeve van de gemeentegaranties particuliere woningen is géén bedrag vermeld. 

Hiervoor is een afkoopsom betaald aan het ‘Nationaal Garantiefonds’.

Het totaal van de gegarandeerde leningen is ten opzichte van eind 2018 (€ 288,5 mln.) met  

€ 29,3 miljoen toegenomen. Dit verschil is volledig toe te wijzen aan de leningen voor de 

sociale woningbouw.

Er zijn geen aanwijzingen om de garantieverplichtingen anders te waarderen dan voorgaande 

jaren. De waarborgfondsen bieden voor het merendeel van de leningen een belangrijke 

eerste borgstelling. Daarnaast is er sprake van een goed aflossingsregime en vindt monitoring 

via de rapportages van de waarborgfondsen plaats.

Voor het verlenen van garanties is een beleidskader vastgesteld. Op basis daarvan wordt de 

achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor de 

Zeister woningbouwverenigingen afgesloten voor een periode van twee jaar. Deze overeen-

komst wordt jaarlijks per woningbouwvereniging opnieuw bekeken en indien akkoord weer 

voor een periode van twee jaar afgesloten. Begin 2020 is voor de periode t/m 1 februari 2022 

een nieuwe overeenkomst gesloten.

 
OVERIGE NIET UIT BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Assurantien

Schoonmaakonderhoud en andere faciliteiten

Software ondersteuning

Telefonie

Energie

Theater

Project Beukbergen

Leerlingenvervoer

Uitvoering parkeertaken

Bezorgdiensten Rijksdocumen naar burger

Wmo hulpmiddelen

Jeugdzorg

Bestekken beheer openbare ruimte (onderhoud etc.)

Accountantscontrole

Totaal

31-12-2019

 680 

 441 

 1.320 

 60 

0 

 7.750 

0

 395 

 50 

 98 

 650 

 0 

 3.670 

 52 

 15.165 

Ten opzichte van 2018 is het totaal van de verplichtingen gedaald  met € 1,2  mln.  

Deze daling is vooral het saldo van de hogere verplichting voor het contract voor de 

bestekken beheer openbare ruimte en de vervallen cq. lagere contractuele verplichtingen 

voor de verzekeringen, de energie-inkoop, de bezorgdienst voor rijksdocumenten en de 

parkeertaken.
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Niet uit de balans blijkende rechten

Dividend is de winstuitkering aan de aandeelhouders. Het dividend wordt bepaald aan de 

hand van de winst over het vorig boekjaar, nadat de jaarcijfers zijn vastgesteld. De Raad  

van Bestuur doet een voorstel over de hoogte van het dividend en legt dit voor aan de 

aandeelhoudersvergadering. De dividenduitkeringen over een bepaald jaar is dus pas zeker  

in het daarop volgende boekjaar. Binnen de gemeente Zeist hanteren we voor 

dividendopbrengsten daarom de beleidslijn dat we op begrotingsbasis een inschatting 

maken van de dividenduitkeringen over het vorig boekjaar en deze alleen bijstellen als er 

officiële mededelingen komen over een sterk afwijkende dividenduitkering. Als de werkelijke 

dividenduitkering bekend is, wordt deze in het jaar waarin deze vastgesteld en uitbetaald 

wordt, verantwoord.

Op die manier wordt in jaar T het dividend over het jaar T-1 geraamd en verantwoord. In de 

jaarrekening 2019 is dus het dividend van de BNG Bank en Vitens opgenomen over het jaar 

2018. Dit dividend is in de aandeelhoudersvergadering (in het 2e kwartaal van 2019) 

vastgesteld en ook in 2019 uitbetaald. 
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■	 ONDERHANDEN WERK
De omvang van het ‘onderhanden werk’ is een belangrijke indicator voor de druk op de 

capaciteit van de organisatie. Onder onderhanden werk verstaan we in dit verband de 

werkzaamheden voor het komende jaar die voortvloeien uit de van 2019 naar 2020 

overgehevelde budgetten; de van het rijk vooruit ontvangen gelden (= geoormerkte 

middelen); de naar 2020 doorlopende investeringen; en de voor 2020 opgenomen nieuwe 

investeringen.

Het totaal van het onderhanden werk geeft ook zicht op de vraag of in het afgelopen jaar 

geen beslag werd gelegd op middelen die achteraf bezien, nog niet nodig waren.

Om dit inzicht in de jaarstukken te bieden, wordt hierna in tabelvorm aandacht besteed  

aan de omvang van het onderhanden werk.

 
ONDERHANDEN WERK (BEDRAGEN X € MLN.)

Het totale saldo van het onderhanden werk is per ultimo 2019 ten opzicht van 2018 met  

€ 2,5 mln. afgenomen.

De oorzaak van de afname van het saldo onderhanden werk ligt vooral in het lagere saldo  

van de in 2019 niet afgeronde investeringen. Dit kwam lager uit dan de laatste jaren het geval 

was, doordat relatief veel investeringen konden worden afgesloten. Voor een toelichting 

daarop wordt verwezen naar het hoofdstuk Investeringen.

Bovendien zijn voor 2020 ook minder vervangingsinvesteringen in de begroting 2020 

opgenomen dan voor 2019 het geval was. Door de verschillende vervangingscycli van de 

investeringen kan dit per jaar verschillend uitkomen.

Reserve Egalisatiesystematiek

Geoormerkte middelen

Nog niet afgeronde investeringen

Nieuwe investeringen jaar t+1

Totaal

3,0

1,3

21,5

0,1

25,9

4,4

1,3

9,7

0,6

16,0

4,1

1,3

15,7

0,1

21,2

5,9

0,7

15,7

0,6

22,9

2018 20192016 20172015

5,6

1,0

13,7

0,1

20,4
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■	 	INVESTERINGEN De tabel is verdeeld in twee delen, in de eerste tabel zijn de nog niet afgeronde projecten 

opgenomen. Deze projecten lopen door in 2020. De belangrijkste kredieten zijn van een korte 

toelichting voorzien.

In de tweede tabel zijn de in 2019 afgeronde projecten opgenomen. De projecten met een 

negatieve eindstand, dat wil zeggen dat meer is besteed dan het krediet toestond, zijn van 

een toelichting voorzien.

 
OVERZICHT INVESTERINGEN MET EEN VERVOLG IN 2020 (BEDRAGEN X € 1.000)

867

867

199

–297

176

168

6

–21

554

–116

609

6

48

12

15

–51

15

–153

198

198

112

6

23

132

2.509

1.021

–554

715

–609

21

23

38

134

67

0

303

0

0

0

0

21

86

0

986

–554

584

–393

2

0

37

121

67

0

301

198

198

112

6

2

46

2.509

35

0

131

–216

18

23

1

13

0

0

2

1.066

1.065

311

–291

200

300

2.515

1.000

0

600

0

27

71

50

150

15

15

150

2008

2007

2007

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

U

U

I

U

U

U

U

I

U

I

U

U

U

U

U

U

U

Brandweerpost Den Dolder (C-II 2008)

Programma Openbare orde en veiligheid

BOR OV overstappunt (CII-2007)

BOR OV overstappunt (CII-2007)

Verv. deel riolering Korte Bergweg

Fietspad Fornheselaan vervangen en uitbr

Groot onderh. Boulevard/Geroplein wegen

Asfalteren tegelfietspaden

Asfalteren tegelfietspaden

Doorstroming Utrechtseweg

Doorstroming Utrechtseweg

Verv. Armaturen 1e en 2e dorpstr

van SON naar LED / lichtmasten

Paltzerweg (Tolhuisl-Doldersew) wegen

Rehabilitatie Couwenhoven

Rotonde Austerlitz

Wijkverkeersplannen fase 2

Fietspad Traayweg (verkeer)

In de volgende tabellen zijn de kredieten per programma opgenomen. Daarbij is per krediet 

(of groep kredieten) aangegeven wat de hoogte van de raming is, wat er op de investering is 

besteed in de jaren vóór 2019, wat er is besteed in 2019, wat er totaal is besteed en wat dus het 

saldo is op het krediet.

Saldo eind 
2019

Geboekt 
t/m 2018

Totaal krediet 
t/m 2019

Gepland jaar 
investing

Boekingen 
Totaal

Boekingen 
2019
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OVERZICHT INVESTERINGEN MET EEN VERVOLG IN 2019 (VERVOLG) (BEDRAGEN X € 1.000)

Saldo eind 
2019

Geboekt 
t/m 2018

Totaal krediet 
t/m 2019

Gepland jaar 
investing

Boekingen 
Totaal

Boekingen 
2019

185

–213

184

1.521

8

129

30

4

4

10

4

123

–6

18

0

123

115

25

87

133

3.654

112

740

70

2.005

–185

313

1.116

678

–8

1.107

105

280

14

21

49

177

186

14

31

89

0

3

13

162

8.106

0

36

30

0

–185

313

1

678

–8

1.107

105

280

14

21

49

177

186

14

31

89

0

3

13

136

4.282

0

0

0

0

0

0

1.114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

3.821

0

36

30

0

0

100

1.300

2.201

0

1.235

136

284

18

32

53

300

180

32

32

212

115

28

100

295

11.766

112

776

100

2.005

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2018

2019

2011

2015

2016

I

U

U

U

I

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Fietspad Traayweg (verkeer)

Fietspad Huis ter Heide - Hobbemalaan

Groot onderhoud De Dreef en Traayweg

Centrumplan

Centrumplan

Dolderseweg - Hertenlaan (wegen)

Rozenstraat (wegen)

Prins Hendriklaan (wegen)

Bartimeus (verkeer)

Schoolomgeving Christ. Lyceum (verkeer)

Kromme Rijnlaan (wegen)

Asfaltonderh. 2019 verv. deklagen

Oude Arnhemseweg – deel 1 (De Meerklan

Baarnseweg

Andreas Foxlaan

Coating kruising fietspaden

Armaturen

Oversteekbaarheid Driebergseweg

Openbare verlichting

Verv. Speeltoestellen incl inrichting

Programma Fysieke leefomgeving

Aankoop grond ZVS tbv ontsluiting

BSO Zonnehuizen Noordweg 8 nwb gymlokaal

Vb krediet nieuwb Pirapoleon Austerlitz

BVO CLZ Lindenlaan 23 uitbreiding
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OVERZICHT INVESTERINGEN MET EEN VERVOLG IN 2019 (VERVOLG) (BEDRAGEN X € 1.000)

0

44

233

997

42

0

495

4.738

196

789

74

117

46

1.222

2.018

–194

5

0

42

1

1.872

2

–40

–53

35

100

866

922

1.153

103

250

5

3.465

15

91

536

3

246

891

732

244

22

0

8

19

1.025

55

0

438

–35

0

8

0

1.153

0

0

5

1.166

3

91

523

3

200

820

702

243

22

0

2

18

987

25

0

354

–35

100

858

922

0

103

250

0

2.299

12

0

13

0

46

71

30

1

0

0

6

1

38

30

0

84

0

100

910

1.155

2.150

145

250

500

8.203

211

880

610

120

292

2.113

2.750

50

27

0

50

20

2.897

57

–40

385

0

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2019

2017

2017

2017

2009

2009

2018

2018

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

I

U

I

BVO CLZ Lindenln 23 3e gymnastieklokaal

OVSO Meerklank Ln.vEikenstein aanpassing

OSO Meerklank Azaria aanpassing

School en peuterspeelzaal Austerlitz

Kerckeboschschool uitbreiding

Tobiasschool renovatie

ZVS Gymnastieklokaal Rafaelzaal

Programma Onderwijs

Sportp DD 4 kleedkamers

Blikkenburg Oost clubgebouw

Blikkenburg Oost kunstgrasveld en verlichting

Blikkenburg West verlichting

Zwembad horeca verbouwing

Programma Sport, cultuur en recreatie

Crematorium Woudenbergseweg

Vervangen riool oude Arnhemseweg

Riolering Erasmuslaan

Opbaarvoorziening Woudenbergseweg

Natuurbegraven Woudenbergseweg

Islamitisch begraven Woudenbergseweg

Programma Volksgezondheid en milieu

(ZRP) Voorber.kstn /Huis ter Heide Zuid

(ZRP) Voorber.kstn /Huis ter Heide Zuid

(ZRP) gebiedsvisie Utrechtseweg Noord

(ZRP) gebiedsvisie Utrechtseweg Noord

Saldo eind 
2019

Geboekt 
t/m 2018

Totaal krediet 
t/m 2019

Gepland jaar 
investing

Boekingen 
Totaal

Boekingen 
2019
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OVERZICHT INVESTERINGEN MET EEN VERVOLG IN 2019 (VERVOLG) (BEDRAGEN X € 1.000)

121

–11

685

–492

–31

468

523

1.207

–664

–397

210

–112

324

37

–602

12.958

330

63

67

21

558

–361

13.636

34

61

893

–1.086

165

–602

742

665

664

397

290

112

0

0

1.463

15.813

2.569

–2.963

670

–758

238

–435

15.134

34

61

69

0

80

–70

0

518

664

397

0

112

0

0

1.173

8.946

72

14

60

0

26

0

9.118

0

0

824

–1.086

85

–532

742

147

0

0

290

0

0

0

290

6.864

2.497

–2.977

610

–758

212

–435

6.013

156

50

1.579

–1.579

134

–134

1.265

1.873

0

0

500

0

324

37

861

28.779

2.900

–2.900

737

–737

796

–796

28.779

2019

2019

2006

2006

2017

2017

2016

2019

2019

2012

2019

2017

2017

2010

2010

2013

2013

2016

2016

U

U

U

I

U

I

U

U

U

U

U

U

U

U

I

U

I

U

I

ZRP Willem Arntszhoeve ontwikkeling

ZRP Almata Politie academie

Vooronderzoek project De Clomp

Vooronderzoek project De Clomp

Project grondannexaties

Project grondannexaties

Kred. Deelpl. Openb geb. Den Dolder

Programma Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Vervanging Datacenter

Software Financials

Nazorg Centrale huisvesting

Gemeentewerf (voorbereiding)

Topkrediet vervangingsbudget auto's

Multifunctioneel meub. Trouwzaal

Programma Bedrijfsvoering

Totaal

Vooruitontvangen bijdragen

OV-project Driebergen-Zeist (B2010064)

OV-project Driebergen-Zeist (B2010064)

Plankosten Kerckebosch

Plankosten Kerckebosch

Progr. sociaal en leefbaar Kerckebosch

Progr. sociaal en leefbaar Kerckebosch

Totaal incl. vooruitontvangen bijdragen

Saldo eind 
2019

Geboekt 
t/m 2018

Totaal krediet 
t/m 2019

Gepland jaar 
investing

Boekingen 
Totaal

Boekingen 
2019
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■ 	 TOELICHTINGEN INVESTERINGEN  

MET EEN VERVOLG IN 2020

■ 	 Programma 1  Openbare orde en veiligheid

Brandweerpost Den Dolder (C-II 2008)

Met de uitvoering van de verbouwing is in 2018 al gestart, 

deze loopt door in 2020. 

■ 	 Programma 2   Fysieke leefomgeving

BOR-kredieten OV-overstappunt

Het project is afgerond. Op dit moment zijn wij in afwachting 

van een subsidie welke door de Provincie Utrecht betaalbaar 

gesteld zal worden in 2020. Na ontvangst van de subsidie zal 

het krediet afgesloten worden. 

Vervanging deel riolering Korte Bergweg

Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2020. 

Fietspad Fornheselaan vervangen en uitbreiden

Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2020. 

Doorstroming Utrechtseweg

Het project reconstructie Utrechtseweg is vanaf 2015 in  

gang gezet. In 2019 is het vernieuwde bestemmingsplan  

in procedure gegeven en de voorbereiding wordt in 2020 

afgerond. Uitvoering zal in 2020 en 2021 plaatsvinden. 

Rotonde Austerlitz

Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2020. 

Fietspad Traayweg

Afronding van de werkzaamheden vindt plaats in 2020. 

Fietspad Huis-ter-Heide / Hobbemalaan

Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2020. 

Grootonderhoud De Dreef en Traayweg

Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2020. 

Centrumplan

Een aantal werkzaamheden is nog niet afgerond, enerzijds 

doordat zaken volgtijdelijk worden opgepakt, anderszijds 

omdat er een heroverweging plaats vindt op basis van de 

besluitvorming door de raad.

■ 	 Programma 4   Onderwijs

BSO Zonnehuizen Noordweg 8, nieuwbouw gymlokaal

De voorbereidingen voor dit project zijn gereed.  

De uitvoering wordt verwacht in 2020. 

Voorbereidingskrediet nieuwbouw Pirapoleon Austerlitz

Op dit moment is dit project in uitvoering. Afronding wordt 

verwacht in 2020. 

BSO CLZ Lindenlaan 23 uitbreiding

De voorbereiding van dit project is gereed. Verwacht  

wordt dat de aanbesteding medio 2020 kan plaatsvinden.  

De uitvoering wordt verwacht in 2021. 

OVO Meerklank Azaria uitbreiding

Het project is gereed. Op dit moment wordt nog gewacht  

op de afrekening. 

School en peuterspeelzaal Austerlitz

Op dit moment is het project in uitvoering.  

Dit loopt door in 2020. 

■ 	 Programma 5   Sport, cultuur en recreatie

Sportpark Den Dolder 4 kleedkamers

Voor de bouw van de kleedkamers op sportcomplex  

Den Dolder is een aanbestedingstraject doorlopen welke 

niet is geslaagd i.v.m. zeer hoge inschrijvingen welke het 

budget ruimschoots overschreden. Er wordt een nieuw 

aanbestedingstraject doorlopen.

Blikkenburg Oost clubgebouw

De voorbereidingsfase voor het te bouwen clubgebouw  

op sportpark Blikkenburg Oost neemt meer tijd in beslag 

wegens beroep op aangevraagde vergunningen en de 

ingediende zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan.
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Blikkenburg West verlichting

Uitvoering vindt plaats in 2020. 

■ 	 Programma 7   Volksgezondheid en milieu

Crematorium Woudenbergseweg

Het project voor de bouw van het crematorium is  

in volle gang en zal medio 2020 afgerond worden.

Natuurbegraven Woudenbergseweg

De voorbereidingen zijn gestart, vanwege de bestemmings-

planprocedure vindt uitvoering waarschijnlijk plaats in 2021.

■ 	 Programma 8   Ruimtelijke ontwikkeling 

 en volkshuisvesting

(ZRP) Voorbereidingskosten Huis ter Heide Zuid

De planning van dit project is mede afhankelijk van de 

voortgang van de ontwikkeling door derden.

(ZRP) gebiedsvisie Utrechtseweg Noord

In 2019 is de voorbereiding van de Utrechtseweg verder vorm 

gegeven. Via besluitvorming eind 2019 en begin 2020 wordt 

de stap gemaakt van voorbereiding naar uitvoering.

(ZRP) Willem Arntzshoeve ontwikkeling

De verwachting is dat de (voorbereidings)kosten voor dit 

project in de komende jaren met de ontwikkelaar worden 

verrekend.

(ZRP) Almata politie academie

De verwachting is dat de (voorbereidings)kosten voor dit 

project in de komende jaren met de ontwikkelaar worden 

verrekend.

Vooronderzoek project De Clomp

In 2016 is met Rialto Zeist BV een realisatieovereenkomst 

(ROK) getekend. Het project rond De Clomp waarin de 

plankosten zijn ondergebracht en waartoe ook de facelift  

van de kerk behoort, kan tot 2020 doorlopen.

Project grondannexaties

Dit project wordt in 2020 afgesloten. Kosten voor software,  

licentie, externe projectleiding en personeel  worden bij 

afsluiting verrekend maar uiteindelijk resteert een positief 

saldo.  Dit  saldo valt vrij ten gunste van de reserve vastgoed.

Deelplan openbaar gebied Den Dolder

De verdere uitvoering van dit krediet is afhankelijk van het 

verloop van het drieluik Den Dolder. 

■ 	 Programma 10   Bedrijfsvoering

Vervanging datacenter

Het project is opgestart in 2019, afronding vindt plaats  

in 2020. 

Software Financials

Het project is opgestart in 2019, afronding vindt plaats  

in 2020. 

Nazorg Centrale huisvesting

Er staan nog een aantal grote garantiepunten/opleverpunten 

open wat betreft de verbouwing van het gemeentehuis.  

Om deze reden heeft de laatste termijnbetaling aan de 

aannemer nog niet plaatsgevonden. Naar verwachting zal  

de afronding van deze punten plaatsvinden in 2020.

Topkrediet vervangingsbudget auto’s

Dit krediet is nog niet aangewend, omdat de vervanging  

van de betreffende voertuigen nog niet nodig blijkt en de 

voertuigen langer kunnen worden aangehouden. Vervolgens 

kan stapsgewijs worden overgegaan tot de aanschaf van 

hybride of elektrische voertuigen. Naar verwachting loopt 

het krediet daarmee door tot 2021.
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■ 	 Vooruitontvangen

OV-project Driebergen-Zeist

Het bedrag voor het stationsgebied is op de balans 

opgenomen onder de vooruitontvangen gelden. In 2016 

heeft een betaling van € 2,4 mln. plaatsgevonden aan de 

Provincie cq. Prorail. Het resterende bedrag is bestemd voor 

de verdere uitvoering van dit omvangrijke project, waarvan 

de afronding afhankelijk is van meerdere factoren en externe 

partijen.

Plankosten Kerckebosch

Dit bedrag is op de balans opgenomen onder de 

Vooruitontvangen gelden, omdat hier sprake is van een 

negatieve boekwaarde. Het krediet is bedoeld voor de 

plankosten. De plankosten lopen door tot Kerckebosch 

volledig gereed is. Doordat de inkomsten inmiddels volledig 

zijn ontvangen, maar de uitgaven nog doorlopen in 2020 is 

tijdelijk sprake van een negatieve boekwaarde

Programma sociaal en leefbaar Kerckebosch

Dit bedrag is op de balans opgenomen onder de 

Vooruitontvangen gelden, omdat sprake is van een negatieve 

boekwaarde. Dit programma loopt zolang het budget het 

toelaat. De huidige negatieve boekwaarde is het gevolg van 

het feit dat de inkomsten sneller lopen dan de uitgaven.
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OVERZICHT INVESTERINGEN DIE PER EIND 2019 ZIJN AFGESLOTEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Saldo eind 
2019

Geboekt 
t/m 2018

Totaal krediet 
t/m 2019

Jaar
 investing

Boekingen 
Totaal

Boekingen 
2019

–14

7

1

176

–46

–45

–359

225

2

347

–2

–39

–14

31

11

–22

–5

0

3

–4

3

204

4

1.014

88

379

244

254

299

1.365

–225

53

973

52

134

199

369

69

525

77

19

37

39

87

146

406

17

7

266

231

249

157

1

0

1

523

4

80

199

123

69

525

77

19

37

39

87

146

406

997

81

113

13

5

142

1.364

–225

52

449

48

54

0

246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

95

380

420

208

254

1.005

0

55

1.320

50

95

185

400

80

502

73

19

40

35

90

350

410

2008

2018

2018

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2016

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

U

U

U

U

U

U

U

I

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Voet-en Fietstunnel Den Dolder

Kaartlezers parkeerautomaten

Realisatie Klimbos

Herinr.kruisp Schaerweijdel-J.v.Lennepl.

Weg J.Schoutenl, Talmalaan en Ariensl

Riool J.Schoutenl, Talmalaan en Ariensl

reconstructie kruispunt Bergweg

reconstructie kruispunt Bergweg

Bergweg - Schaerweijdelaan lichtmasten en armaturen

Winkelcentrum Kerckebosch

Verv. Armaturen Nassau Odijklaan

van SON naar LED / armaturen

Bushaltes De Dreef

Fase 1 groot onderhoud asfalt 2018

Rehabilitatie dr. Engelhardlaan wegen

Centrumplan

Verharden achterpad Nepveulaan-Dijnselweg

Aanleg oeverreconstr. thv De Brink 112

Beschoeiing bosje Nijenheim

Verv. deel brug achterzijde Slot Zeist

Verkeersborden

Asfalt groot onderhoud

Halfverharding
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OVERZICHT INVESTERINGEN DIE PER EIND 2019 ZIJN AFGESLOTEN (BEDRAGEN X € 1.000)

Saldo eind 
2019

Geboekt 
t/m 2018

Totaal krediet 
t/m 2019

Jaar
 investing

Boekingen 
Totaal

Boekingen 
2019

464

–2

69

–31

36

–2

71

0

1

–1

69

494

–494

37

0

0

19

4

60

0

0

0

4

1

5

634

6.603

1.490

685

563

2.738

67

449

60

49

61

686

0

0

363

25

48

36

61

533

450

–450

0

180

174

354

10.914

3.263

–685

685

563

563

67

0

60

49

1

177

0

0

180

25

48

36

52

341

0

–15

–15

24

88

112

4.441

3.339

2.175

0

0

2.175

0

449

0

0

60

509

0

0

183

0

0

0

9

192

450

–435

15

156

86

242

6.472

7.066

1.488

755

532

2.775

65

520

60

50

60

755

494

–494

400

25

48

55

65

593

450

–450

0

184

175

359

11.548

2016

2016

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2019

2019

2019

2018

2016

2016

2017

2018

U

U

U

U

U

U

U

U

U

I

U

U

U

U

U

U

I

U

U

Programma Fysieke leefomgeving

Tijdelijke uitbreiding OSG Schoonoord

Uitbreiding Schoonoord gymlokaal

Al Amana 1e fase ingebruikneming en inrichting

Programma Onderwijs

Renovatie hoofdveld SV Austerlitz

Sportpark Den Dolder vervangen hoofdveld

Sportpark Blikkenburg Oost - hoofdveld verlichting

Sportpark Blikkenburg Oost - terreininrichting

Sportpark Oude Postweg - hoofdveld verlichting

Programma Sport, cultuur en recreatie

winkelc.Kerckeb.infiltatieriool

winkelc.Kerckeb.infiltatieriool

Groot onderhoud gemalen

Wadi Parmentierslaan

Infiltratieriool Tolhuislaan

Begraafplaats trekker

Rehabilitatie dr. Engelhardlaan riool

Programma Volksgezondheid en millieu

Ontwikkeling Rozenheuvel

Ontwikkeling Rozenheuvel

Programma Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Ford Transit 

Vrachtwagen inclusief opbouw

Programma Bedrijfsvoering

Totaal



INHOUDSOPGAVE RESULTAAT PROGRAMMA’S PARAGRAFEN OVERZICHT 
BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN 

WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-
BESLUIT

Jaarrekening 2019  |  Gemeente Zeist  |  Investeringen 178

Jaarrekening 2019
INLEIDING

■ 	 TOELICHTINGEN INVESTERINGEN  

DIE IN 2019 ZIJN AFGEROND

■ 	 Programma 2   Fysieke leefomgeving

Weg J.Schoutenl, Talmalaan en Ariensl

Door weersinvloeden hebben de werkzaamheden langer 

geduurd dan gepland, dit heeft tot hogere kosten geleid. 

Riool J.Schoutenl, Talmalaan en Ariensl

Door weersinvloeden hebben de werkzaamheden langer 

geduurd dan gepland, dit heeft tot hogere kosten geleid. 

Reconstructie kruispunt Bergweg

Het kruispunt Bergweg is onderdeel van de verkeers-

maatregelen centrum. In 2017 en 2018 heeft de reconstructie 

van het kruispunt plaatsgevonden. Na afronding van de 

uitvoeringen zijn er aanpassingen gedaan op basis van 

wensen van inwoners en het bestuur. Dit heeft tot hogere 

kosten geleid. 

De ontvangen inkomsten betreffen een ontvangen subsidie 

van de Provincie Utrecht. 

Winkelcentrum Kerckebosch

In Kerckebosch is de openbare ruimte rond het winkel-

centrum vernieuwd. De aanleg heeft minder gekost dan 

verwacht. Enerzijds is de raming in een vroeg stadium tot 

stand gekomen en daardoor bevatte hij relatief veel 

onzekerheden en marge voor verwachte kostenstijgingen. 

Anderzijds is het de WOM en de gemeente gelukt door slim 

inkopen en een intensieve regie op het project om de kosten 

strak in de hand te houden.

Centrumplan 

De eerste fase van het Centrumplan is afgerond met een 

geringe overschrijding door het oplossen van de laatste 

issues in de buitenruimte.

Asfalt groot onderhoud

Jaarlijks wordt groot onderhoud aan de wegen uitgevoerd. 

Hier wordt een krediet voor aangevraagd ter hoogte van de 

verwachte uitgaven. In 2019 is per abuis 2x een krediet 

aangevraagd. 

■ 	 Programma 4   Onderwijs

Uitbreiding Schoonoord gymlokaal

Er is gekozen voor een opblaasbare sporthal. Hierbij kon 

worden voldaan aan de wens van 2 gymzalen tegen een 

lagere prijs in plaats van nieuwbouw.

Al Amana 1e fase ingebruikneming en inrichting

Er is aanvullend een kiss + ride strook aangelegd voor  

de bevordering van de doorstroming in Zeist-West.

■ 	 Programma 5  Sport, cultuur en recreatie

Sportpark Den Dolder vervangen hoofdveld

Het project is afgerond met een voordeel. Dit betreft  

een inkoopvoordeel wat is behaald bij de aanbesteding  

van het veld. 

■ 	 Programma 7  Volksgezondheid en milieu

Winkelc. Kerckeb.infiltatieriool

Het infiltratieriool is via het product riool afgerekend en 

gedekt uit het RIOZ Kerckebosch. De aanleg is voor een lager 

bedrag gerealiseerd dan begroot, zie de toelichting bij het 

product riool.

■ 	 Programma 8  Ruimtelijke ontwikkeling  

 en volkshuisvesting

Ontwikkeling Weeshuislaan (NIEGG)

Het perceel aan de Weeshuislaan is verkocht. De meer-

opbrengst is zichtbaar geworden in het product Wonen  

en bouwen.
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■	 VASTSTELLINGSBESLUIT

  Zeist,

    

  Burgemeester en wethouders voornoemd,

  , burgemeester

  , secretaris

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zeist in de openbare vergadering van 7 juli 2020

  , voorzitter

  , griffier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist 

verklaren dat vorenstaande jaarrekening inclusief het 

jaarverslag als bedoeld in art. 197 lid 2 Gemeentewet op  

7 juli 2020 is overlegd aan de raad en tegelijk algemeen 

verkrijgbaar is gesteld.
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■	 BIJLAGE 1
KERNGEGEVENS
In onderstaande tabel wordt een aantal kerngegevens 

benoemd. Deze gegevens geven een beeld van de omvang 

van het gemeentelijk takenpakket. Een aantal van deze 

gegevens wisselt regelmatig (bijvoorbeeld inwoneraantal).

Deze bijlage is bedoeld als ordegrootte, voor exacte 

statistische gegevens is deze bijlage niet bedoeld.

 
KERNGEGEVENS JAARSTUKKEN 2019

*  Het gaat hier om de periodieke uitkeringen:
WWB:  Wet Werk en Bijstand
WAJONG:  Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAO:   Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WIA:   Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WAZ:   Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Bron: Specificatie overzicht Algemene uitkering Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 23 januari 2020.  
Op basis van deze gegevens wordt de omvang van het Gemeentefonds voor 2019 berekend.

13.696

36.907

13.331

63.934

1.171

1.295

917

974

24

174

8.731

1.094

4.851

8.161

42

28.777

298

14

Sociale structuur

Aantal inwoners

• Jonger dan 18 jaar

• Van 19 tot en met 64 jaar

• Van 65 jaar of ouder

Totaal aantal inwoners

Aantal personen dat een periodieke uitkering ontvangt

• WWB *)

• WAJONG *)

• WAO *)

• WIA *)

• WAZ *)

• WSW-ers

Lage inkomens

Personen zorginstellingen

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente Zeist in hectare

 • waarvan bebouwing

 • waarvan binnenwater

Bedrijfsvestigingen

logiesfunctie

Woonfunctie
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■	 BIJLAGE 2
BEGRIPPENLIJST
Onderstaand is een lijst opgenomen van begrippen die 

gehanteerd zijn in deze jaarrekening. Omdat sommige 

begrippen vrij specifiek zijn voor de gemeente en voor het 

financiële vakgebied, en daardoor niet bij iedereen bekend, 

worden ze kort toegelicht. De begrippen zijn in alfabetische 

volgorde opgenomen.

Activa

De activa zijde van de balans bevat de bezittingen die 

geïnvesteerd zijn (looptijd langer dan één jaar), bezittingen 

die op korte termijn liquide gemaakt kunnen worden 

(looptijd korter dan één jaar) en liquide middelen.

Actief

Een actief is uit een investeringen voortgekomen goed, 

waarover de gemeente de beschikkingsmacht heeft.  

Het actief dient om goederen te produceren of diensten te 

verrichten ten behoeve van de publieke taak. Het actief 

wordt op de balans van de gemeente opgenomen onder 

“immateriele vaste activa” en “materiele vaste activa”. Het 

actief wordt in toekomstige jaren over een vastgestelde 

periode afgeschreven en daarmee komen de uitgaven van  

de investering jaarlijks voor een vast deel in de exploitatie-

rekening (zie exploitatie). Voorbeelden van activa zijn: 

wegen, verlichting, riolering, vergunningensysteem en 

dergelijke.

Activa met een economisch nut

Die activa die kunnen bijdragen aan het genereren van 

middelen van de gemeente en/of die verhandelbaar zijn. 

Deze activa moeten op de balans worden gezet (= geacti-

veerd), eventueel gevormde reserves mogen niet in 

mindering worden gebracht en ze worden gewaardeerd  

op basis van de verkrijgingprijs.

Activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Deze activa kunnen niet verhandeld worden of middelen 

genereren. Het gaat uitsluitend om activa in de openbare 

ruimte. Deze activa hoefden t/m begrotingsjaar 2016 niet 

verplicht te worden geactiveerd. Vanaf begrotingsjaar 2017 

moeten deze activa, net als activa met een economisch nut, 

op de balans worden gezet (= geactiveerd), eventueel 

gevormde reserves mogen niet in mindering worden 

gebracht en ze worden gewaardeerd op basis van de 

verkrijgingprijs.

Afvalstoffenheffing

Belasting die van de bewoners wordt geheven voor de 

dekking van de kosten van het ophalen en verwerken  

van afval.

Algemene middelen

Gelden die de gemeenten vrij kan besteden met inacht-

neming van wet- en regelgeving. De algemene middelen 

worden voornamelijk gevormd door de algemene uitkering 

uit het Gemeentefonds en de belastingen.

Algemene reserve

Eigen vermogensbestanddeel waaraan geen bijzondere 

bestemming is gegeven. De algemene reserve is (meestal 

voor een te bepalen deel) onderdeel van de weerstands- 

capaciteit.

Algemene uitkering

Rijksuitkering aan de gemeenten uit het Gemeentefonds, 

verdeeld via verdeelmaatstaven.

Apparaatskosten

Kosten (m.n. loonkosten) gemaakt om de gemeentelijke 

organisatie in stand te houden en te laten functioneren.

Autoriseren

Het (door het vaststellen van de begroting) door de Raad 

machtigen van het College tot het doen van uitgaven en het 

aangaan van verplichtingen.
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Balans

Een overzicht van de bezittingen (activa) en het vreemde en 

eigen vermogen (passiva) van de gemeente op een bepaald 

moment. De balans is onderdeel van de jaarrekening.  

De balans geeft aan waarin is geïnvesteerd (bezittingen = 

activa) en hoe deze investeringen zijn gefinancierd 

(vermogen en schulden = passiva). 

Baten

Inkomsten die aan een periode worden toegerekend, omdat 

de levering van de prestatie of het voordeel is toe te rekenen 

aan het begrotingsjaar.

Baten- en lastenstelsel

Een stelsel die alle ontvangsten en uitgaven toerekent aan 

het begrotingsjaar waarin de prestatie is of wordt geleverd of 

een voordeel is ontvangen.

Baten, incidentele

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor 

maximaal drie jaar vaststaan

Baten, structurele

Baten die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor 

meer jaren, in ieder geval meer dan drie jaar, vast liggen.

BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)

Dit zijn voorschriften voor de inrichting van de begroting en 

de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente. Hieruit 

volgen (als een logische consequentie) richtlijnen voor de 

bedrijfsvoering en de administratie van de gemeente, zodat 

aan de voorschriften voor begroting en rekening kan worden 

voldaan.

Bedrijfsvoering

De activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uit-

voeren. Vaak deelt men ze in naar: personeel, informatie, 

automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer 

en facilitaire diensten.

Begroting

Een door de Raad vastgesteld document dat aangeeft welke 

beleidsvoornemens de gemeente heeft, welke activiteiten 

ter realisatie daarvan moeten worden ondernomen, hoeveel 

middelen met de realisatie daarvan zijn gemoeid en uit welke 

bronnen die middelen afkomstig zijn.

Begrotingsevenwicht

Geraamde baten en lasten in de begroting zijn gelijk; het 

begrotingssaldo (resultaat na bestemming van reserves) is 

nul.

Begrotingssaldo

Het verschil tussen de baten en de lasten in de begroting.

Begrotingswijziging

Besluit van de Raad tot wijziging van de begroting per 

programma.

Begrotingswijziging, technische

Wijziging van de begroting op administratieve gronden 

zonder politieke impact.

Belasting

Wettelijk gedwongen bijdrage van particulieren of bedrijven 

aan de overheid waar tegenover geen rechtstreekse 

individuele prestatie van de overheid staat.

Belastingcapaciteit

Maximumopbrengst die een gemeente met belastingheffing 

kan realiseren.

Belastingcapaciteit, onbenutte

Het verschil tussen het maximum aan belastingen  

dat geheven kan worden en de feitelijke (begrote) 

belastingopbrengst.

Belastingverordening

Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van 

belastingen en rechten.

Bestaand beleid

Beleid waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden.
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Bestemmingsreserve

Door de Raad voor een specifiek doel gereserveerde 

middelen, is een onderdeel van het eigen vermogen.  

Zolang de Raad de bestemming kan veranderen is er sprake 

van een vrij aanwendbare (bestemmings)reserve. Een deel 

van de bestemmingsreserves kan niet vrij aanwendbaar zijn 

als sprake is van ”dekkingsreserves” of andere reeds 

bestaande verplichtingen. 

Bestuurlijk belang

Een bestuurlijk belang heeft een gemeente wanneer zij een 

zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als 

ze een stemrecht heeft.

Boekwaarde

Waarde van een actief in de financiële administratie en dus 

op de balans.

Bouwgrondexploitatie

De activiteit waarbij ruwe onbebouwde gronden dan wel 

voor stad- en dorpsvernieuwing bestemde gronden onder 

aanwending van arbeid, materialen en kapitaalgoederen 

worden omgevormd tot een gevarieerde hoeveelheid aan 

derden te verkopen dan wel in erfpacht uit te geven 

bouwterreinen.

BTW-compensatiefonds

Rijksfonds waar de gemeenten de door hen betaalde BTW 

over de gemeentelijke taken kunnen terugvorderen.

Circulaire (Gemeentefonds)

Berichtgeving van het Rijk met de effecten van de 

Miljoenennota op de algemene uitkering uit het 

Gemeentefonds of Provinciefonds. Verschijnt in maart,  

mei en september en indien nodig ook in december.

Cofinanciering

Overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven 

afspraken maken over de gezamenlijke financiering van een 

investering.

Collegeprogramma

Uitvoeringsplan van het College voor het beleid gedurende 

de zittingsperiode.

Dekking

Het afdekken van (geraamde) lasten door (geraamde) baten.

Dekkingsmiddelen

De financiële middelen om de (geraamde) lasten af te 

dekken.

Delegatie

Overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

voor de uitvoering van bepaalde taken door een hogere 

geplaatste functionaris of instantie aan een lager geplaatste 

functionaris of instantie.

Doelmatigheid

Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt 

mogelijke inzet van middelen. Doelmatigheid wordt ook wel 

efficiëntie genoemd.

Doeltreffendheid

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van 

het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. Een ander 

woord voor doeltreffendheid is effectiviteit.

Doeluitkering

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) 

bestemd voor een vooraf bepaald en voorgeschreven doel. 

Een andere benaming is specifieke uitkering.

Dualisme / dualistisch stelsel

Het dualisme / dualistisch stelsel kenmerkt zich doordat de 

posities en bevoegdheden van de Raad en het College 

ontvlecht zijn. De Raad richt zich primair op de kader-

stellende en controlerende functie, het College op de 

uitvoerende functie (het besturen van de gemeente).  

De wethouders zijn geen lid meer van de Raad.
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Duurzaam financieel evenwicht

Er is sprake van duurzaam financieel evenwicht als – met  

in achtneming van het risicoprofiel van de gemeente – 

aannemelijk is dat in beginsel binnen de termijn van de 

meerjarenraming een situatie van materieel evenwicht 

ontstaat voor zowel het bestaande als het nieuwe beleid  

(cf. art 22 BBV) die zich daarna, blijkens een volgende 

meerjarenraming, bestendigt.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat 

na bestemming volgend uit de jaarrekening. Het jaarresultaat 

wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen 

vermogen, tot het moment dat de Raad het heeft bestemd.

Exploitatie

De bedrijfseconomische baten en lasten van alle 

gemeentelijke taken die tot uitdrukking komen in de 

begroting, de meerjarenraming en de jaarrekening.

Financieel belang

Een gemeente heeft een financieel belang indien de 

middelen die deze ter beschikking stelt, verloren gaan in 

geval van faillissement van de verbonden partij en/of als 

financiële problemen bij de verbonden partij verhaald 

kunnen worden op de gemeente.

Financieel beleid

Het financiële beleid omvat de uitgangspunten voor de 

financiële functie. In de eerste plaats zijn dat de algemene 

uitgangspunten en doelen voor de uitoefening, organisatie 

en werking van de financiële functie en de daarbij behorende 

informatie voorziening. Ten tweede gaat het specifiek om 

uitgangspunten die de budgettaire ruimte beïnvloeden. 

Artikel 212 van de Gemeentewet noemt in dat verband drie 

onderwerpen: richtlijnen voor de financieringsfunctie, de 

regels voor waardering en afschrijving van activa en de 

grondslagen voor de berekening van de tarieven, heffingen 

en prijzen die de gemeenten heffen.

Financieel toezicht / provinciaal toezicht

Toezicht door de Provincie op het structureel in evenwicht 

zijn van de begroting en de jaarrekening van de gemeente, 

zowel inhoudelijk als procedureel.

Financiering

De wijze waarop (geld)middelen worden ingezet om activa 

aan te schaffen. Financiering kan met eigen financierings-

middelen (reserves en voorzieningen) geschieden dan wel 

met externe financieringsmiddelen (opgenomen 

geldleningen).

Financieringsparagraaf

Een belangrijk instrument voor het transparant maken, en 

daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de 

financieringsfunctie. Hij dient in te gaan op de eisen die de 

Wet fido stelt. Er moet uit blijken dat de uitvoering van de 

financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dient, dat 

het beheer prudent is en dat aan kasgeldlimiet en rente-

risiconorm wordt voldaan.

Gemeentefonds

Het Gemeentefonds is een begrotingsfonds met het karakter 

van algemene middelen dat wordt beheerd door de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister 

van Financiën. Bij wet wordt ten aanzien van ieder uitkerings-

jaar een bedrag aan middelen van het Rijk ten behoeve van 

het Gemeentefonds afgezonderd. De jaarlijkse ontwikkeling 

van het Gemeentefonds is momenteel gekoppeld aan de 

jaarlijkse ontwikkeling van de netto gecorrigeerde 

rijksuitgaven (samen de trap op, samen de trap af).

Heffingen

Belastingen en retributies (heffing voor de levering  

van een individuele dienst).

Indexeren

Aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering  

als gevolg van inflatie.
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Integrale afweging

Dit betekent dat de besluitvorming het totale beleid / alle 

baten en lasten betreft, niet alleen een specifiek voorstel.

Investering

Het vastleggen van vermogen in een object waarvan het nut 

zich over meerdere jaren uitstrekt.

Kasgeldlimiet

Een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal 

van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar.

Kwijtschelding

Opheffen van de invordering van bijvoorbeeld een 

gemeentelijke belasting, omdat de belastingplichtige 

voldoet aan de kwijtscheldingsregels die de Raad vastgesteld 

heeft.

Lasten

Uitgaven die aan een begrotingsperiode worden 

toegerekend, omdat de levering van de prestatie of het 

nadeel is toe te rekenen aan het begrotingsjaar.

Meerjarenraming

Een meerjarenraming is een begrotingsraming voor 

tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.  

Deze wordt bij de jaarbegroting aan de Raad aangeboden  

en behandeld en is ook een hulpmiddel voor het 

begrotingstoezicht. De meerjarenraming bestaat uit zowel 

bestaand als nieuw beleid.

Onttrekkingen

Beschikken over de reserves ten gunste van de exploitatie / 

het resultaat.

Onvoorzien / de 3 O’s

De post “onvoorzien” is een verplicht te ramen bedrag op de 

begroting voor het opvangen van onontkoombare en 

onuitstelbare uitgaven die ten tijde van het opstellen van de 

begroting nog niet worden voorzien. De criteria worden wel 

de drie O’s genoemd: onvoorzien, onontkoombaar en 

onuitstelbaar. De begrotingspost “onvoorzien” is een post 

waarop nooit rechtstreeks betalingen mogen worden 

gedaan. Op basis van besluitvorming worden middelen 

overgeheveld vanuit de post “onvoorzien" naar het budget 

waarop de onvoorziene uitgaven inhoudelijk betrekking 

heeft.

Overhead

Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden 

toegerekend aan de producten van de organisatie, zoals 

lasten management, ICT, P&O, facilitaire zaken, kosten van de 

accountant, fiscalist en advocaat, leasekosten, energiekosten, 

verzekeringen.

Paragrafen

Door de BBV zijn zeven verplichte paragrafen voorge-

schreven als onderdeel van de (beleids)begroting en worden 

verantwoord in de jaarrekening. De paragrafen geven een 

dwarsdoorsnede van de begroting. Bij het vaststellen van de 

begroting door de Raad stelt zij nadrukkelijk de beleids-

uitgangspunten van de zeven verplichte paragrafen vast. 

Deze paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van 

beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Het gaat 

in de paragrafen om de beleidslijnen van beheersmatige 

aspecten die belangrijk zijn: financieel, politiek of anderszins. 

De verplichte paragrafen zijn (in alfabetische volgorde):

• Paragraaf bedrijfsvoering

• Paragraaf financiering

• Paragraaf grondbeleid

• Paragraaf lokale heffingen

• Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

• Paragraaf verbonden partijen

• Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Passiva

De passivazijde van de balans bevat de eigen vermogen 

bestandsdelen (reserves) en de vreemd vermogen 

bestandsdelen die onder te verdelen zijn in langlopende 

schulden (looptijd langer dan één jaar) en kortlopende 

schulden (looptijd korter dan één jaar). 
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Planning- en controlcyclus

Voorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting, de 

tussentijdse rapportages en de verantwoording erover in 

jaarverslag en jaarrekening.

Product

De eenheid waar programma’s in zijn onderverdeeld. 

Producten worden bepaald door het College (uitvoerings-

informatie). Onder het niveau van producten kunnen  

nog één of meerdere niveaus liggen, afhankelijk van de 

organisatie en grootte van de gemeente (uitvoeringskader 

ambtelijk apparaat).

Programma

Een samenhangend geheel van activiteiten en geldmiddelen 

gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maat-

schappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren 

gekoppeld zijn.

Rechtmatigheid

Het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, 

waaronder ook begrepen zijn de gemeentelijke verorde-

ningen, raads- en collegebesluiten.

Rekenkamercommissie

Onafhankelijk orgaan dat ten behoeve van de Raad gevraagd 

en ongevraagd onderzoek doet naar de doelmatigheid, 

doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het 

gemeentebestuur gevoerde bestuur. Het onderzoek naar  

de rechtmatigheid van de jaarrekening is een taak van de 

accountant.

Renteomslag

Een berekeningsmethodiek waarbij de totale netto rente-

kosten van zowel de vreemde als de eigen financierings-

middelen worden omgeslagen over de totale investeringen.

Renterisiconorm

Het gestelde kader om tot een zodanige opbouw van de 

leningenportefeuille te komen, dat het renterisico uit hoofde 

van renteaanpassingen en herfinanciering van leningen in 

voldoende mate wordt beperkt. De renterisiconorm wordt 

berekend door een vastgesteld percentage te vermenig-

vuldigen met de totale vaste schuld bij aanvang van het 

begrotingsjaar en de daarop volgende drie jaar.

Reserves

Bestanddelen van eigen vermogen die zijn ontstaan door 

bestemming van overschotten of planmatig zijn bestemd.

Reserve, egalisatie-

Reserve waarmee ongewenste schommelingen (in tarieven 

of lasten) kunnen worden opgevangen, bij bijvoorbeeld 

rioolheffingen.

Resultaat

Saldo van baten en lasten in de begroting of de jaarrekening.

Res1ultaat na bestemming (ook wel “financieel resultaat” 

genoemd)

Het resultaat voor bestemming plus de toevoegingen aan  

de reserves minus de onttrekkingen aan de reserves.

Resultaat voor bestemming (ook wel “exploitatieresultaat” 

genoemd)

Saldo van baten en lasten van de programma’s, de algemene 

dekkingsmiddelen en onvoorzien bij de begroting.  

Het resultaat voor bestemming is bij de jaarrekening 

hetzelfde, maar dan zonder onvoorzien.

Rioolheffingen

Heffing die van de gebruikers wordt geheven ter dekking  

van de kosten van het rioolbeheer.

Risico’s

Kans op gevaar of schade met financieel gevolg van 

substantiële omvang.

Risicobeheer

Systematisch in kaart brengen van de risico’s en het treffen 

van maatregelen om de (financiële) gevolgen te minimali-

seren en/of op te kunnen vangen.
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Specifieke uitkeringen

Vergoeding van andere overheidslichamen (veelal het Rijk) 

bestemd voor een vooraf bepaald en voorgeschreven doel. 

Een andere benaming is doeluitkering.

Stelposten

Begrotingsposten waarbij voldoende informatie aanwezig is 

om hun omvang te bepalen, maar die nog niet functioneel 

zijn geraamd. Op basis van nog te verzamelen informatie 

wordt bepaald aan welke (functionele) budgetten het 

geraamde budget zal worden toegevoegd.

Toezicht

Het uitoefenen van toezicht is het verzamelen van informatie 

over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de 

daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een 

oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan 

interveniëren.

Treasury/ treasuryfunctie

Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande 

geldstromen, en hun kosten, opbrengsten en risico’s.  

De treasuryfunctie binnen de gemeente omvat alle 

activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen 

van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 

financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de 

financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.

Vaste schuld

Schuld met een looptijd van minimaal 1 jaar.

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen 

(gemeenten, provincies en waterschappen) belastingplichtig 

voor de vennootschapsbelasting, voor zover zij een 

onderneming drijven (die structureel winstgevend is).

Verbonden partijen

Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin 

de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor 

het hebben van een financieel belang is het niet perse nodig 

dat de gemeente een bedrag ter beschikking stelt aan de 

verbonden partij. Zij heeft ook een financieel belang indien 

financiële problemen bij de verbonden partij op de 

gemeente kunnen worden verhaald.

Verordeningen

Algemene regels, vastgesteld door de Raad.

Verordening artikel 212

Deze gemeentelijke verordening bevat de uitgangspunten 

voor het financiële beleid en regels voor het financiële 

beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Verordening artikel 213

Gemeentelijke verordening waarin de gemeente de controle 

op het financiële beheer en de financiële organisatie door de 

accountant regelt.

Verordening artikel 213 a

Gemeentelijke verordening waarin de gemeente de controle 

betreffende het periodieke onderzoek door het College naar 

de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het 

College gevoerde bestuur regelt.

Verplichtingen

Door opdrachtverstrekking ontstaat voor de gemeente de 

verplichting tot betaling op enig moment.

Voorzieningen

Afgezonderde vermogensbestanddelen (vreemd vermogen) 

die gevormd worden wegens a) verplichtingen en verliezen 

waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch 

redelijkerwijs te schatten; b) risico’s waarvan de omvang op 

de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs te schatten; c) 

fluctuaties in kosten (gelijkmatige verdeling van kosten) op te 

vangen; d) nog niet bestede middelen die specifiek besteed 

moeten worden, voor zo ver zijnde bijdragen van andere 

overheidslichamen.
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Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en 

mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet 

begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te 

dekken zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van 

bestaande taken.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen / 

de mogelijkheid om niet structurele financiële risico’s op te 

kunnen vangen en zo de taken van de gemeente te kunnen 

voortzetten. Het weerstandsvermogen (de mogelijkheid om 

risico’s op te vangen) bestaat uit de relatie tussen de weer-

standscapaciteit (de geldmiddelen) en de risico’s waar geen 

specifieke maatregelen voor zijn getroffen Een hogere 

weerstandscapaciteit en/of vermindering van de risico’s 

zorgen beiden voor een verbetering van het weerstands-

vermogen van de gemeente.

Wet fido

Afkorting voor “Wet financiering decentrale overheden’.  

De Wet fido regelt de voorwaarden waaronder een 

gemeente geld kan lenen en mag uitlenen.
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■ BIJLAGE 3
BELEIDSINDICATOREN

 
BELEIDSINDICATOREN

Programma

1. Openbare orde en 

veiligheid

3. Economie

4. Onderwijs

5. Sport, cult. en recr.

6. Sociaal domein

Winkeldiefstal

Diefstal uit woning

Geweldsmisdrijven

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)

Verwijzingen Halt

Vestigingen

Functiemenging

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Absoluut verzuim

Relatief verzuim

Niet-sporters

Jongeren met delict voor de rechter

Banen

Netto arbeidsparticipatie

Personen met een bijstandsuitkering

Lopende re-integratievoorzieningen

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

Jongeren met jeugdhulp

Jongeren met jeugdreclassering

1,5

3,5

4,7

5,1

91

169,4

56%

1,70%

1,6

33

44,7%

1%

927,6

67,4%

33,8

32,7

66

6%

2,0%

9,80%

0,2%

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2016

2018

2018

2018

eerste halfjaar 2019

tweede halfjaar 2018

eerste halfjaar 2019

2018

2018

eerste halfjaar 2019

eerste halfjaar 2019

Aantal per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

Aantal per 1.000 inwoners

Aantal per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

Per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

%

%

Aantal per 1.000 leerplichtige leerlingen

Aantal per 1.000 leerplichtige leerlingen

%

%

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

%

Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Aantal per 1.000 inwoners

% 

% van alle jongeren van 16-22 jaar

% van alle jongeren tot 18 jaar

% van alle jongeren van 12-23 jaar

Jaarrekening 2019 PeriodeIndicator Eenheid
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BELEIDSINDICATOREN  (VERVOLG)

* De uitkomst van deze indicator is bij de begroting 2017 per abuis gebaseerd op onjuiste aannames.

Programma

6. Sociaal domein 

7. Volksgezondheid en 

Milieu

8. Ruimtelijke 

ontwikkeling en 

volkshuisvesting

10. Bedrijfsvoering

Jongeren met jeugdbescherming

Huishoudelijk restafval

Hernieuwbare elektriciteit

Demografische druk (groene + grijze druk)

Woonlasten éénpersoonshuishouden

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

Nieuwbouw woningen

Bezetting

Apparaatskosten

Externe inhuur

Overhead

1,0%

188

2,60%

81,20%

€ 619

€ 718

333

5,2

5,2

€ 406

€ 63

8,95%

eerste halfjaar 2019

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

% van alle jongeren tot 18 jaar

Aantal kg per inwoner

%

% t.o.v. aantal inwoners van 20-64 jaar

€

€

Duizend euro

Aantal per 1.000 woningen

Aantal fte per 1.000 inwoners

Aantal euro per inwoner

Aantal euro per inwoner

%

Jaarrekening 2019 PeriodeIndicator Eenheid
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■	 BIJLAGE 4
KADERSTELLENDE DOCUMENTEN 
PER PROGRAMMA

PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE  EN VEILIGHEID

Wetgeving extern:

Algemene wet 
bestuursrecht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14

Gemeentewet http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01

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

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

Regelgeving intern:

Algemene plaatselijke 
verordening (APV) 2017

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

Veiligheidsplan 2016-2019 https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/
Veiligheidsplannen/Veiligheidsplan_Zeist_2016-2019.pdf

Begroting VRU 2019 https://vru.nl/attachments/article/1030/AB20180709-07E.%20
Programmabegroting%202019%20en%201e%20wijziging%20
begroting%202018.pdf

Jaarrekening VRU 2018 https://vru.nl/images/Documenten_standaard/Besluiten_en_
publicaties/Jaarstukken_2018.pdf

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

PROGRAMMA  2 FYSIEKE LEEFOMGEVING

Wetgeving extern:

Algemene wet 
bestuursrecht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14

Gemeentewet http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01

Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2019-07-01

Wet personenvervoer 
2000

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011470/2019-06-16

Besluit administratieve 
bepalingen wegverkeer 
(BABW)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004826/2018-07-01

Wet 
administratiefrechtelijke 
handhaving 
verkeersvoorschriften

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/2019-07-01

Algemene wet inzake 
rijksbelastingen

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2019-01-01

Invorderingswet 1990 http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2019-01-01

Leidraad Invordering 
2008

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01

Regelgeving intern:

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 
vervangings-
investeringen (SFI/VIS)

https://zeist.raadsinformatie.nl/

document/3573027/1#search=%2216RV040%22

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007952/2013-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2017-12-31
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-102455.html
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheidsplannen/Veiligheidsplan_Zeist_2016-2019.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheidsplannen/Veiligheidsplan_Zeist_2016-2019.pdf
https://vru.nl/attachments/article/1030/AB20180709-07E.%20Programmabegroting%202019%20en%201e%20wijziging%20begroting%202018.pdf
https://vru.nl/attachments/article/1030/AB20180709-07E.%20Programmabegroting%202019%20en%201e%20wijziging%20begroting%202018.pdf
https://vru.nl/attachments/article/1030/AB20180709-07E.%20Programmabegroting%202019%20en%201e%20wijziging%20begroting%202018.pdf
https://vru.nl/images/Documenten_standaard/Besluiten_en_publicaties/Jaarstukken_2018.pdf
https://vru.nl/images/Documenten_standaard/Besluiten_en_publicaties/Jaarstukken_2018.pdf
http://Waarstaatjegemeente.nl
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011470/2019-06-16
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004826/2018-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004581/2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01
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#search=%2216RV040%22
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/3573027/1#search=%2216RV040%22
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Strategisch Mobiliteits-
plan provincie Utrecht 
2004-2020 (SMPU+)

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/library/681/
strategisch_mobiliteitsplan_provincie_utrecht_2004_-_2020_
smpu__september_2008.pdf

Programma Dynamisch 
Verkeersmanagement 
2017-2020

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=2&ved=2ahUKEwjS9-2xudjcAhXGKFAKHfUGC40QFjABegQI
CRAC&url=https%3A%2F%2Fonline.ibabs.
eu%2Fibabsapi%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3Dutrecht%2
6id%3Db3f6b189-4639-44ff-9a12-81f5475f998f&usg=AOvVaw2Jj
Ux9Pm3FLdDKzh959C5G

Algemene plaatselijke 
verordening (APV) 2017

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

Besluit betaald parkeren 
Zeist 2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-106646.
html

Groenstructuurplan (2011) https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/
Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Groenstructuurplan/
Groenstructuurplan_deel_I_en_samenvatting.pdf

Lange Termijn
Bomenbeheerplan
ZEIST 2016-2041

https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Afval_
en_milieu/Bomen/Lange_termijn_bomenbeheerplan_
Zeist_2016_2041_01.pdf

Bomenverordening Zeist 
2016

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

PROGRAMMA 3 ECONOMIE

Wetgeving extern

Algemene wet 
bestuursrecht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14

Gemeentewet http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01

Algemene wet inzake 
rijksbelastingen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2019-01-01

Invorderingswet 1990 http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2019-01-01

Leidraad Invordering 
2008

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01

Regelgeving intern:

Economisch Kompas 2018 https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/
Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Economisch_kompas_
Richting_voor_Zeister_economie.pdf

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

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

Wetgeving extern:

Algemene wet 
bestuursrecht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14

Wet op het primair 
onderwijs

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2019-08-01

Wet op het voortgezet 
onderwijs

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2019-04-02/1

Wet op het hoger onder-
wijs en wetenschappelijk  
onderzoek

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2019-02-01

Wet educatie en 
beroepsonderwijs

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01

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

Wet kinderopvang http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2019-01-01

Wet harmonisatie 
kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk

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

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/library/681/strategisch_mobiliteitsplan_provincie_utrecht_2004_-_2020_smpu__september_2008.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/library/681/strategisch_mobiliteitsplan_provincie_utrecht_2004_-_2020_smpu__september_2008.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/library/681/strategisch_mobiliteitsplan_provincie_utrecht_2004_-_2020_smpu__september_2008.pdf
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-2019-106646.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-106646.html
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Groenstructuurplan/Groenstructuurplan_deel_I_en_samenvatting.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Groenstructuurplan/Groenstructuurplan_deel_I_en_samenvatting.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Groenstructuurplan/Groenstructuurplan_deel_I_en_samenvatting.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Afval_en_milieu/Bomen/Lange_termijn_bomenbeheerplan_Zeist_2016_2041_01.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Afval_en_milieu/Bomen/Lange_termijn_bomenbeheerplan_Zeist_2016_2041_01.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Afval_en_milieu/Bomen/Lange_termijn_bomenbeheerplan_Zeist_2016_2041_01.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-96996.html#
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-96996.html#
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Economisch_kompas_Richting_voor_Zeister_economie.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Economisch_kompas_Richting_voor_Zeister_economie.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Economisch_kompas_Richting_voor_Zeister_economie.pdf
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
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2019-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2019-04-02/1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2019-02-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2019-08-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2018-07-28
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2019-01-01
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Regelgeving intern:

Verordening voor-
zieningen huisvesting 
onderwijs gemeente 
Zeist 2015

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

Integraal huisvestings-
plan (IHP) 2018

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

Verordening leerlingen-
vervoer gemeente Zeist 
2014

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

Verordening Bestuurlijk 
Overleg Lokaal Onder-
wijsbeleid 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

PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Wetgeving extern:

Algemene wet bestuurs- 
recht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14

Wijzigingswet Mediawet 
2008

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037768/2017-01-01

Telecommunicatiewet http://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2019-01-01

Wet op het specifiek 
cultuurbeleid

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

Regelgeving intern:

Sport- en beweegvisie 
Zeist 2015-2020

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/400014/400014_1.html

Masterplan Buiten- 
sportaccommodaties

https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/
Cultuur_en_recreatie/Sport/Masterplan_
Buitensportaccommodaties.pdf

Cultuurvisie Zeist 
2017-2021

https://zeist.raadsinformatie.nl/
document/5354219/1/01-17RV028_Cultuurvisie_2017-2020_
Zeist%2C_kans-_en_cultuurrijk

Algemene subsidie-
verordening gemeente 
Zeist 2015

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

PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

Wetgeving extern:

Algemene wet bestuurs- 
recht

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-10-01

Participatiewet https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2019-12-18

Regeling Participatiewet, 
IOAW en IOAZ

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015738/2019-12-03

Jeugdwet http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2019-07-01

Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2019-12-18/1

Wet inburgering http://wetten.overheid.nl/BWBR0020611/2018-07-28

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/
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
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037768/2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005904/2016-07-01
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/400014/400014_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/400014/400014_1.html
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Cultuur_en_recreatie/Sport/Masterplan_Buitensportaccommodaties.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Cultuur_en_recreatie/Sport/Masterplan_Buitensportaccommodaties.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Cultuur_en_recreatie/Sport/Masterplan_Buitensportaccommodaties.pdf
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5354219/1/01-17RV028_Cultuurvisie_2017-2020_Zeist%2C_kans-_en_cultuurrijk
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5354219/1/01-17RV028_Cultuurvisie_2017-2020_Zeist%2C_kans-_en_cultuurrijk
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/5354219/1/01-17RV028_Cultuurvisie_2017-2020_Zeist%2C_kans-_en_cultuurrijk
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
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-10-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2019-12-18
https://wetten.overheid.nl/BWBR0015738/2019-12-03
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2019-12-18/1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020611/2018-07-28
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Regelgeving intern:

Brede Sociale Visie Zeist 
(2012)
Beleidsregels voor-
zieningen maatschappe-
lijke ondersteuning 
(Wmo) 2017 gemeente 
Zeist

https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/
Gemeentebestuur/Visiedocumenten/BREDE_SOCIALE_VISIE_
ZEIST_S_12uit03624_3.pdf

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 subsidie-
verordening gemeente 
Zeist 2015

ttp://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

Beleidsregels voorzienin-
gen maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 
2017 gemeente Zeist

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/
Historie/Zeist/CVDR458691/CVDR458691_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.html

Regeling vervoersvoor-
ziening 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

PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Wetgeving extern:

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

Algemene wet bestuurs-
recht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14

Gemeentewet http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01

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

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

Algemene wet inzake 
rijksbelastingen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2019-01-01

Invorderingswet 1990 http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2019-01-01

Leidraad Invordering 
2008

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01

Regelgeving intern:

Kadernota Integraal 
Gezondheidsbeleid Zeist 
2017–2020

https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/
Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Kadernota_Integraal_
Gezondheidsbeleid_2017-2020_def.pdf

Brede Milieuvisie Zeist 
(2016)

https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/
Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Brede_Milieuvisie_Zeist_
vastgesteld_4_oktober_2016.pdf

https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/BREDE_SOCIALE_VISIE_ZEIST_S_12uit03624_3.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/BREDE_SOCIALE_VISIE_ZEIST_S_12uit03624_3.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/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
ttp://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR372977/CVDR372977_1.html
ttp://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://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://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77824.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-77827.html
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://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2019-01-29
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026338/2015-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Kadernota_Integraal_Gezondheidsbeleid_2017-2020_def.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Kadernota_Integraal_Gezondheidsbeleid_2017-2020_def.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Kadernota_Integraal_Gezondheidsbeleid_2017-2020_def.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Brede_Milieuvisie_Zeist_vastgesteld_4_oktober_2016.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Brede_Milieuvisie_Zeist_vastgesteld_4_oktober_2016.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Brede_Milieuvisie_Zeist_vastgesteld_4_oktober_2016.pdf
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Strategisch financieel 
instrumentarium voor 
vervangings-
investeringen (SFI/VIS)

https://zeist.raadsinformatie.nl/
document/3573027/1#search=%2216RV040%22

vGRP (verbeterd gemeen-
telijk 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/

Historie/Zeist/CVDR9785/CVDR9785_1.html

Regionaal afvalbeleids-
plan 2014-2018

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

Beheersverordening 
Gemeentelijke begraaf-
plaats Zeist 2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-197931.html

PROGRAMMA 8 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING

Wetgeving extern:

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

Algemene wet bestuurs-
recht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14

Gemeentewet http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01

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

Besluit ruimtelijke 
ordening

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

Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht 
(Wabo)

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

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

Woningwet https://wetten.overheid.nl/BWBR0005181/2019-07-01/1

Uitvoeringswet huur-
prijzen woonruimte

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

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

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

Wet op de huurtoeslag http://wetten.overheid.nl/BWBR0008659/2019-01-01

Wet bevordering 
eigenwoningbezit

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011919/2019-01-01

Bouwbesluit 2012 https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2019-07-01

Algemene wet inzake 
rijksbelastingen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2019-01-01

Invorderingswet 1990 http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2019-01-01

Leidraad Invordering 
2008

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01

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

Regelgeving intern:

Centrumvisie https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/
Gemeentebestuur/Visiedocumenten/centrumvisie/
centrumvisie_voorblad_en_inleiding.pdf

Woonvisie Zeist https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/
Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Woonvisie_vastgestelde_
versie.pdf

Verordening Starters-
lening gemeente Zeist 
(2017)

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

Verordening Blijvers-
lening gemeente Zeist 
(2017)

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

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/3573027/1#search=%2216RV040%22
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/3573027/1#search=%2216RV040%22
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/4594743/1/01-16RV055_Bijlage_1_vGRP_2016-2021
http://tie.nl/document/4594743/1/01-16RV055_Bijlage_1_vGRP_2016-2021
http://tie.nl/document/4594743/1/01-16RV055_Bijlage_1_vGRP_2016-2021
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR9785/CVDR9785_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR9785/CVDR9785_1.html
https://www.ijsselstein.nl/mozard/document/docnr/118477
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-197931.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2019-01-29
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01
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/BWBR0005181/2019-07-01/1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0014315/2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035303/2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008597/1997-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008659/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011919/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/2019-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/centrumvisie/centrumvisie_voorblad_en_inleiding.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/centrumvisie/centrumvisie_voorblad_en_inleiding.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/centrumvisie/centrumvisie_voorblad_en_inleiding.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Woonvisie_vastgestelde_versie.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Woonvisie_vastgestelde_versie.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Woonvisie_vastgestelde_versie.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-80269.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-80220.html


INHOUDSOPGAVE RESULTAAT PROGRAMMA’S PARAGRAFEN OVERZICHT 
BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN 

WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-
BESLUIT

Jaarrekening 2019  |  Gemeente Zeist  |  Bijlagen 196

Jaarrekening 2019
INLEIDING

PROGRAMMA 9 BESTUUR

Wetgeving extern:

Algemene wet bestuurs-
recht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14

Gemeentewet http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01

Regeling rechtspositie 
burgemeesters

Regeling vervallen

Rechtspositiebesluit 
burgemeesters

Regeling vervallen

Regeling rechtspositie 
wethouders

Regeling vervallen

Rechtspositiebesluit 
wethouders

Regeling vervallen

Rechtspositiebesluit 
raads- en commissie-
leden

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

Regelgeving intern:

Gedragscode bestuurlijke 
integriteit Zeist

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

PROGRAMMA 10 BEDRIJFSVOERING

Wetgeving extern:

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

Algemene wet bestuurs-
recht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14

Gemeentewet http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01

Ambtenarenwet https://wetten.overheid.nl/BWBR0001947/2018-07-28

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

Pensioenwet https://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2019-01-13

Arbeidsomstandigheden- 
wet

ttps://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01

Arbeidstijdenwet http://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/2018-01-01

Wet op de onder-
nemingsraden

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2019-01-01

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/BWBR0032249/2019-07-01

Europese aanbestedings-
regels

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

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

Algemene wet inzake 
rijksbelastingen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2019-01-01

Invorderingswet 1990 http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2019-01-01

Leidraad Invordering 
2008

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01
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://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
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2019-01-29
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001947/2018-07-28
http://car-uwo.nl/car-uwo-integraal
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2019-01-13
ttps://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007671/2018-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2019-01-01
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/BWBR0032249/2019-07-01
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/aanbesteden-internationaal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/aanbesteden-internationaal
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2019-04-18
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01
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Uitvoeringswet 
Algemene verordening 
gegevensbescherming 
(AVG)

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

Regelgeving intern:

Sociaal statuut gemeente 
Zeist 2007

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

Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 
2014-2018

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

PROGRAMMA 11 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Wetgeving extern:

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

Algemene wet bestuurs-
recht

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14

Gemeentewet http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01

Besluit begroting en 
verantwoording (BBV) 
provincies en gemeenten

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

Wet gemeenschappelijke 
regelingen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2018-06-13

Wet normering 
topinkomens

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032249/2019-07-01

Wet op de 
omzetbelasting 1968

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002629/2019-01-01

Wet op het BTW 
compensatiefonds

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

Besluit accountants-
controle decentrale 
overheden (BADO)

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

Financiële verhoudings- 
wet

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

Aanpassingswet  
Wet op de vennoot- 
schapsbelasting

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

Wet financiering 
decentrale overheden 
(FIDO)

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

Algemene wet inzake 
rijksbelastingen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2019-01-01

Invorderingswet 1990 http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2019-01-01

Leidraad Invordering 
2008

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01

Regelgeving intern:

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/
Historie/Zeist/CVDR58846/CVDR58846_1.html

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2019-02-19
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://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2019-01-29
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-11-14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/2019-07-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2018-06-13
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032249/2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002629/2019-01-01
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
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2019-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037092/2016-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-211065.html
https://zeist.raadsinformatie.nl/
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/Historie/Zeist/CVDR58846/CVDR58846_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR58846/CVDR58846_1.html


INHOUDSOPGAVE RESULTAAT PROGRAMMA’S PARAGRAFEN OVERZICHT 
BATEN & LASTEN BALANS ONDERHANDEN 

WERK INVESTERINGEN VASTSTELLINGS-
BESLUIT

Jaarrekening 2019  |  Gemeente Zeist  |  Bijlagen 198

Jaarrekening 2019
INLEIDING

■ BIJLAGE 5
SISA

Onderwijs-
achterstandenbeleid 
2019-2022 (OAB) 

Gemeenten

OCW D8 Besteding (jaar T) aan 
voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die 
voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitseisen (conform 
artikel 166, eerste lid WPO) 

Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 01

Hieronder per regel  
één gemeente(code) 
selecteren en in de 
kolommen ernaast  
de verantwoordings- 
informatie voor die  
gemeente invullen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D8 / 04

€ 830.175 

1

100

€ 236.600 

€ 4.989 060355 Gemeente Zeist 060355 Gemeente Zeist € 1.906 

€ 38.027 

Aan andere gemeenten  
(in jaar T) overgeboekte 
middelen (lasten) uit  
de specifieke uitkering  
onderwijsachterstanden- 
beleid 

Bedrag
Aard controle R

Indicatornummer: D8 / 05

Hieronder per regel  
één gemeente(code) 
selecteren en in de 
kolommen ernaast  
de verantwoordings- 
informatie voor die  
gemeente invullen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D8 / 06

Aan andere gemeenten  
(in jaar T) overgeboekte 
middelen (baten) uit  
de specifieke uitkering  
onderwijsachterstanden- 
beleid 

Bedrag
Aard controle R

Indicatornummer: D8 / 07

Besteding (jaar T) aan 
overige activiteiten (naast 
VVE) voor leerlingen met 
een grote achterstand in 
de Nederlandse taal 
(conform artikel 165 WPO) 

Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 02

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie 
met bevoegde gezags-
organen van scholen, 
houders van kindcentra en 
peuterspeelzalen (con-
form artikel 167 WPO)
  

Aard controle R
Indicatornummer: D8 / 03
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Jaarrekening 2019
INLEIDING

€ 0

Project is nog lopende

Subsidieregeling 
sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling 
sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten 
en gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr)

IenW E3 Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en 
in de kolommen ernaast  
de verantwoordings- 
informatie 

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 01

Kopie 
beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 07

IENM/BSK 2014/260646

IENM/BSK 2014/260646

1

1

100

100

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Cumulatieve bestedingen 
ten laste van rijksmiddelen 
tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld  
voor de tussentijdse  
afstemming van de 
juistheid en volledigheid 
van de verantwoordings- 
informatie         

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 08

Cumulatieve overige 
bestedingen tot en met 
(jaar T)

Deze indicator is bedoeld  
voor de tussentijdse  
afstemming van de 
juistheid en volledigheid 
van de verantwoordings- 
informatie
         

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 09

Cumulatieve Kosten 
ProRail tot en met (jaar T) 
als bedoeld in artikel 25 lid 
4 van deze regeling ten 
laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld  
voor de tussentijdse  
afstemming van de 
juistheid en volledigheid 
van de verantwoordings- 
informatie         

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 10

Correctie over besteding 
kosten ProRail t/m jaar T      

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 11

Eindverantwoording  
Ja/Nee

 
Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 12

Besteding (jaar T) ten laste 
van rijksmiddelen 

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 02

Overige bestedingen  
(jaar T) 

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 03

Besteding (jaar T) door 
meerwerk dat o.b.v.  
art. 126 Wet geluidshinder 
ten laste van het Rijk komt

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 04

Correctie over besteding 
t/m jaar T

Aard controle R
Indicatornummer: E3 /  05

Kosten ProRail (jaar T) als 
bedoeld in artikel 25 lid 4 
van deze regeling ten laste 
van rijksmiddelen

Aard controle R
Indicatornummer: E3 /  06

 
SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2019 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D. 16 JANUARI 2020 (VERVOLG)

Slimme laadpleinen

Toekenningsbeschikking

Gemeenten en provincies

IenW E13 Projectnaam / nummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E13 / 01

Besteding ten laste van 
Rijksmiddelen (jaar T) 

Aard controle R
Indicatornummer: E13 / 02

Project afgerond (in jaar 
T)?

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E13 / 03

Besteding (jaar T) (gedeel-
telijk) verantwoord o.b.v. 
voorlopige toekenningen?

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E13 / 04

Toelichting op niet-
afgeronde projecten

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E13 / 05

Zinzendorflaan/311554141

100

€ 138.726 Nee Ja
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Jaarrekening 2019
INLEIDING

SZW G2

 
SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2019 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D. 16 JANUARI 2020 (VERVOLG)

Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
Participatiewet_
gemeentedeel 2019

Alle gemeenten 
verantwoorden hier  
het gemeentedeel over 
(jaar T), ongeacht of  
de gemeente in (jaar T) 
geen, enkele of alle taken 
heeft uitbesteed aan  
een Openbaar lichaam 
opgericht op grond van 
de Wgr

Besteding (jaar T) 
algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW) 

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02 

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomens-
voorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Baten (jaar T) IOAW 
(exclusief Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomens-
voorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomens-
voorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

Besteding (jaar T) Bbz 
2004 levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstand-
verlening zelfstandigen 
2004 (levensonderhoud 
beginnende zelf-
standigen) (Bbz 2004) 

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstand-
verlening zelfstandigen 
2004 (levensonderhoud 
beginnende zelf-
standigen) (Bbz 2004) 

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

Baten (jaar T) WWIK 
(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK) 

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. 
art. 10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

Baten (jaar T) Loon-
kostensubsidie o.g.v.  
art. 10d Participatiewet 
(excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Baten (jaar T) IOAZ 
(exclusief Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomens-
voorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06
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Jaarrekening 2019
INLEIDING

SZW G2A

€ 17.181.228 060355 Gemeente Zeist

€ 352 060355 Gemeente Zeist

€ 432.913 

€ 337.264 

€ 1.216.235 

€ 113.490 

€ 9.601 € 16.238 

€ 0 € 340.530 

 
SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2019 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D. 16 JANUARI 2020 (VERVOLG)

Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
Participatiewet_totaal 
2018         
                                            
Gemeenten die 
uitvoering in (jaar T–1) 
geheel of gedeeltelijk 
hebben uitbesteed aan 
een Openbaar lichaam 
o.g.v. Wgr verantwoorden 
hier het totaal (jaar T–1).  
(Dus: deel Openbaar  
lichaam uit SiSa 
(jaar T–1)  
regeling G2B +  
deel gemeente  
uit (jaar T–1)  
regeling G2A) 
   

Hieronder verschijnt de  
gemeente(code) conform  
de keuzes gemaakt 
bij indicator G2A / 01

In de kolommen hiernaast  
de verantwoordings- 
informatie voor die  
gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: GA2 / 07

Baten (jaar T–1) Bbz 2004 
levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstand-
verlening zelfstandigen 
2004 (levensonderhoud 
beginnende zelf-
standigen) (Bbz 2004) 

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 10

Baten (jaar T–1) WWIK 
(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 11

Besteding (jaar T–1) 
Loonkostensubsidie o.g.v. 
art. 10d Participatiewet

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

Participatiewet (PW) 

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 12

Besteding (jaar T–1) Bbz 
2004 levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstand-
verlening zelfstandigen 
2004 (levensonderhoud 
beginnende zelf-
standigen) (Bbz 2004) 

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 09

Baten (jaar T–1) IOAZ 
(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

I.3 Wet inkomens-
voorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 08

Besteding (jaar T–1) IOAZ

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

I.3 Wet inkomens-
voorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 06

Baten (jaar T–1) IOAW 
(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

I.2 Wet inkomens-
voorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 05

Besteding (jaar T–1) IOAW

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

I.2 Wet inkomens-
voorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 04

Baten (jaar T–1) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 03

Besteding (jaar T–1) 
algemene bijstand

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 02

Hieronder per regel  
één gemeente(code)  
uit (jaar T–1) selecteren  
en in de kolommen  
ernaast de  
verantwoordings- 
informatie voor die  
gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 01

1

1

100

100
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Jaarrekening 2019
INLEIDING

SZW G2A
(Vervolg)

€ 1.198 060355 Gemeente Zeist
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Baten (jaar T–1) 
Loonkostensubsidie o.g.v. 
art. 10d Participatiewet 
(excl. Rijk)

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 14

Hieronder verschijnt de 
gemeente(code) conform  
de keuzes gemaakt bij  
indicator G2A / 01

In de kolommen hiernaast  
de verantwoordings- 
informatie voor die  
gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 13

1

100

SZW G3 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief levens-
onderhoud beginnende 
zelfstandigen)_
gemeentedeel 2019

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004

Besteding (jaar T) 
levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

Baten (jaar T) Bob 
(exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking 
(exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob  
als bedoeld in artikel 56 
Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

Baten (jaar T) levens-
onderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Baten (jaar T) kapitaal-
verstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld  
in artikel 56 Bbz 2004 
(exclusief Bob) 

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06
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Jaarrekening 2019
INLEIDING

SZW G3A

€ 324.975 060355 Gemeente Zeist

€ 0060355 Gemeente Zeist

€ 24.500 

€ 0

€ 189.423 

€ 0

€ 55.729 € 170.878 

 
SISA BIJLAGE VERANTWOORDINGSINFORMATIE 2019 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DE REGELING INFORMATIEVERSTREKKING SISA - D.D. 16 JANUARI 2020 (VERVOLG)

Besluit bijstands-
verlening zelfstandigen 
2004 (exclusief levens-
onderhoud beginnende 
zelfstandigen)_totaal 
2018

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten die 
uitvoering in (jaar T–1) 
geheel of gedeeltelijk 
hebben uitbesteed  
aan een Openbaar 
lichaam o.g.v. Wgr 
verantwoorden hier  
het totaal (jaar T–1). 
(Dus: deel Openbaar 
lichaam uit SiSa  
(jaar T–1) regeling G3B + 
deel gemeente uit  
(jaar T–1) regeling G3)

Besteding (jaar T–1) aan 
onderzoek als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 
(exclusief Bob) 

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 06

Baten (jaar T–1) kapitaal-
verstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 05

Baten (jaar T–1) levens-
onderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 04

Besteding (jaar T–1) 
kapitaalverstrekking 
(exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 03

Besteding (jaar T–1) levens-
onderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief 
Bob)

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 02

Hieronder per regel één 
gemeente(code) uit  
(jaar T–1) selecteren en  
in de kolommen ernaast  
de verantwoordings- 
informatie voor die  
gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 01

Hieronder verschijnt de 
gemeente(code) conform  
de keuzes gemaakt  
bij G3A / 01

In de kolommen hiernaast  
de verantwoordings- 
informatie voor  
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 07

Besteding (jaar T–1) Bob

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 08

Baten (jaar T–1) Bob 
(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 09

Besteding (jaar T–1) aan 
uitvoeringskosten Bob  
als bedoeld in artikel 56 
Bbz 2004

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 10

1

1

100

100
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Jaarrekening 2019
INLEIDING

VWS H4

€ 691.974

€ 691.974

€ 691.974

€ 691.974

€ 691.974

€ 691.974

€ 691.974

€ 0Masterplan, kpl 20520198 
nieuwbouw

Masterplan, kpl 20520198 
renovatie

Collegeprod.520 binnen- 
en buitensport

Collegeprod. 420 
gymzalen

Strategisch Huisves-
tingsplan Onderwijs

Begroting, collegeprod. 
520 Zwembad

Begroting, collegeprod. 
520 expl. Sporthallen

Begroting, collegeprod. 
420 expl. Gymzalen

Nadeel op BTW meng-
percentage overhead

€ 11.690

€ 84.286

€ 7.924

€ 28.359

€ 20.897

€ 21.548

€ 0

€ 11.690

€ 84.286

€ 7.924

€ 0

€ 28.359

€ 20.897

€ 21.548

€ 0

Specifieke uitkering Spot

Gemeenten

Verrekening (jaar T) 
overige kosten per project 
ten laste van 
Rijksmiddelen 

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 06

Verrekening (jaar T) 
Roerende zaken 
sportbeoefening en 
sportstimulering per 
project ten laste van 
Rijksmiddelen 

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 05

Verrekening (jaar T) 
Onroerende zaken 
(sportaccommodaties) per 
project ten laste van 
Rijksmiddelen  

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 04

Totale aanvraag per 
project (jaar T) ten laste 
van Rijksmiddelen  
(automatisch berekend)

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 03

Projectnaam / nummer

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 02

Ontvangen Rijksbijdrage 
(jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 01

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

  

€ 0
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Jaarrekening 2019
INLEIDING

VWS H4
(Vervolg)

Specifieke uitkering Spot

Gemeenten

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Kopie projectnaam / 
nummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: H4 / 07

Totale besteding (Jaar T) 
per project ten lasten van 
Rijksmiddelen 
(automatische berekening)

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 08

Percentage besteed (Jaar 
T) per project tenopzichte 
van aanvraag ten laste van 
Rijksmiddelen (auto-
matische berekening)

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 09

Overig (Jaar T) ten 
opzichte van ontvangen 
Rijksbijdrage – auto-
matisch ingevuld

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 11

Toelichting

Hier eventueel 
opmerkingen of 
toelichtingen

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 10

€ 11.690

€ 84.286

€ 7.924

€ 28.359

€ 20.897

€ 21.548

€ 517.270Masterplan, kpl 20520198 
nieuwbouw

Masterplan, kpl 20520198 
renovatie

Collegeprod.520 binnen- 
en buitensport

Collegeprod. 420 
gymzalen

Strategisch 
Huisvestingsplan 

Begroting, collegeprod. 
520 Zwembad

Begroting, collegeprod. 
520 expl. Sporthallen

Begroting, collegeprod. 
420 expl. Gymzalen

Begroting, collegprod. 520 
expl. Sporthallen

Begroting, collegeprod. 
420 expl. Gymzalen

Nadeel op BTW 
mengpercentage 

Zwembadbedrijf SRO  
Zeist B.V.

Bestedingen als gevolg 
van geen zekerheid  
btw-positie Sportbedrijf
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Jaarrekening 2019
INLEIDING

Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer SiSa 
tussen medeoverheden

Provinciale beschikking 
en/of verordening

Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
Regelingen

IenW E27B Hieronder per regel één  
beschikkingsnummer en  
in de kolommen ernaast  
de verantwoordings- 
informatie           

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

Kopie 
beschikkingsnummer

 Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 06

ZE13.OV01

1

1

100

100

€ 280.969 € 0 Ja

Cumulatieve besteding 
ten laste van provinciale 
middelen tot en met  
(jaar T)

Deze indicator is bedoeld  
voor de tussentijdse  
afstemming van de 
juistheid en volledigheid 
van de verantwoordings- 
informatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

Cumulatieve overige 
bestedingen tot en met 
(jaar T)

Deze indicator is bedoeld  
voor de tussentijdse  
afstemming van de 
juistheid en volledigheid 
van de verantwoordings- 
informatie         

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

Toelichting

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Eindverantwoording  
Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, 
betekent dit dat het 
project is afgerond en u 
voor de komende jaren 
geen bestedingen meer 
wilt verantwoorden    

    

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Besteding (jaar T) ten laste 
van provinciale middelen 

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Overige bestedingen  
(jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Correctie ten opzichte 
van tot jaar T verant-
woorde bestedingen ten 
laste van provinciale 
middelen

Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag 
het alleen gaan over nog 
niet eerder verantwoorde 
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

Correctie ten opzichte 
van tot jaar T verant-
woorde overige 
bestedingen 

Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag 
het alleen gaan over nog 
niet eerder verantwoorde 
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05
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