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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
 

1.1.  Visie, doelstellingen en gewenste maatschappelijke effecten 
Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor de zomer de Kadernota voor het daaropvolgende jaar vast. In de 
Kadernota worden de ambities van het gemeentebestuur en nieuwe ontwikkelingen vertaald naar een 
(financieel) meerjarenperspectief. De bestuurlijke visie op het dorp Woudenberg, zoals verwoord in de 
Toekomstvisie 2030 en het Coalitieprogramma is hierin leidend. 
Het Coalitieprogramma Woudenberg 2014-2018 van GBW en CDA heeft als titel “Samen Woudenberg, 
Samen Leven” en is gebaseerd op een aantal leidende principes. Deze leidende principes bepalen de  
bestuurscultuur en daardoor ook ons gezicht naar buiten. 
De activiteiten en prestaties van de gemeente zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat haar visie wordt 
gerealiseerd door zich op datgene te richten waar zij invloed op uit kan oefenen. Onze gemeente staat 
voor essentiële uitdagingen die veel inspanning vragen van het gemeentebestuur, het management en 
de medewerkers. Het college en management geeft gericht sturing aan het realiseren van haar visie en 
doelstellingen én wil grip hebben op de voortgang van de uitvoering ervan. Alles begint met een gedeeld 
beeld van waar we voor staan én waar we voor gaan. Dit uitgangspunt is steeds het referentiekader als 
er (lastige) keuzes gemaakt moeten worden. De programma’s in de gemeentebegroting geven dit kader. 
De visie, doelstellingen en te bereiken maatschappelijke effecten zijn vertaald in 1 A4, een zogenaamde 
Strategiekaart. Vervolgens wordt in de gemeentebegroting opgenomen waarin we moeten excelleren 
om onze uitdagingen te realiseren: de zgn. succesbepalende factoren en de kritische prestatie-
indicatoren. Realisatie van onze bestuurlijke doelen gebeurt door de lijn- én de projectorganisatie. En we 
volgen de prestaties hierin door in de Zomernota en de Jaarrekening verantwoording af te leggen op 
basis van de succesbepalende factoren en de kritische prestatie-indicatoren. Zo kunnen we succes 
vieren, herplannen of bijsturen. 
 

1.2.  Financiële stand van zaken 2018-2021 
De meerjarenbegroting 2018-2021 wordt u voor de raadsvergadering van 26 oktober 2017 aangeboden. 
Deze kadernota heeft ten doel de financiële kaders voor deze begroting te schetsen en uw raad te 
vragen zich over de hoofdlijnen uit te spreken. Het gaat om richtinggevende besluiten op beleidsmatig 
en financieel gebied.  
 
De voorstellen in deze nota resulteren in het volgende eindbeeld: 

 
 
+  =  begrotingsoverschot 

         -   =  begrotingstekort 

 
Hoe wij tot deze cijfers zijn gekomen leest u in het vervolg van deze nota. In hoofdstuk 2 wordt de 
financiële uitwerking van de beleidsontwikkelingen toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de wijzigingen in 
de financiële regelgeving (BBV) uitgelegd. De financiële positie is het onderwerp van hoofdstuk 4, waarbij 
reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit aan bod komen. De afronding 
van stand van zaken met betrekking tot de te realiseren bezuinigingen wordt in hoofdstuk 5 toegelicht 
en in hoofdstuk 6 gaan we verder in op de belastingen en tarieven voor 2018.  
In hoofdstuk 7 wordt de Meerjaren Prognose Grondexploitaties aangeboden.

Begrotingsresultaten (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 Totaal

Vaststelling begroting 2017-2020 (raad okt 2016) 69 87 139 139 434

Aanpassingen n.a.v. de Kadernota 2018-2021:  

Voorstel beleidsontwikkelingen (hfd 2) -54 -30 -89 -81 -254

Voorstel wijzigingen reserves (hfd 4) 0 0 0 0 0

Voorstel niet te realiseren bezuinigingen (hfd 5) 15 10 7 7 39

Verwachte begrotingsresultaten 30 67 57 65 219
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Hoofdstuk 2. Beleidsontwikkelingen 

 
In dit hoofdstuk zijn beleidsontwikkelingen vanuit de verschillende beleidskaders opgenomen en waar 
mogelijk zijn de financiële consequenties in beeld gebracht. 
 

Per programma worden de financiële consequenties aangegeven van de beleidsontwikkelingen. 

 

 

Programma 1. Samenleving 
 

Programma 1 Samenleving 
 
Visie  
Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met 
inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen.  
 
Maatschappelijke effecten  
1.1.  Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl en zijn maatschappelijk en sociaal actief 
1.2.  Samen met inwoners komen tot een meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun 
ondersteuningsvragen 
1.3.  Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening  

 

 
 
We geloven in de kracht van een vitale, leefbare en zorgzame samenleving. De meeste mensen zijn 
zelfredzaam en leveren een bijdrage aan de samenleving. Ze zijn lid van een vereniging, voeden hun 
kinderen op, doen vrijwilligerswerk en kijken om naar elkaar. Woudenbergers zetten zich in voor hun 
eigen welbevinden, maar ook voor dat van anderen. Inwoners zijn gemotiveerd om in hun woon- en 
leefomgeving bij kansen en knelpunten de handschoen op te pakken. Zo kunnen er diverse 
burgerinitiatieven en ontwikkelingen ontstaan waarin de inwoner als (co) producent participeert. De 
vitale samenleving is ook van belang om inwoners met functionele beperkingen zo lang mogelijk in hun 
eigen woonomgeving laten blijven wonen. Gemeente en maatschappelijke partners delen daarin de 
verantwoordelijkheid de sociale omgeving voor te bereiden waardoor ook deze inwoners onderdeel 
kunnen uitmaken van onze vitale, leefbare en zorgzame samenleving. Het is van belang dat de omgeving, 
fysiek en sociaal, zo is ingericht dat iedereen kan meedoen en gebruik kan maken van de beschikbare 
voorzieningen. 
 

Sociaal domein 
Voordat we daadwerkelijk ingaan op de te bereiken maatschappelijke effecten geven wij hier eerst een 
toelichting op de inhoudelijke en financiële stand van zaken en doorontwikkeling in het sociaal domein. 
In 2016 en 2017 hebben we daadwerkelijk stappen gezet richting de geformuleerde ambities binnen het 
sociaal domein. Dit betekent dat wordt toegewerkt naar ondersteuning en zorg bieden waar dat nodig is 
door in sterkere mate dan voorheen aan te sluiten bij het zelfoplossend vermogen van de samenleving 
en de behoefte van mensen om zelf regie te voeren over hun leven (transformatie). Uitgangspunt is dat 
inwoners naar vermogen meedoen. Dit betekent dat de ene inwoner of een gezin meer ondersteuning 
nodig kan hebben dan een andere inwoner of ander gezin en dat maatwerk wordt toegepast.  
 
 

Om de verschuiving van duurdere zorg naar goedkopere, laagdrempelige ondersteuning mogelijk te 
kunnen maken en de tijd en kwaliteiten van burgers hiervoor te benutten, is versterking van de 
basisvoorzieningen en burgerkracht noodzakelijk.  Het team De Kleine Schans is verantwoordelijk voor 
de organisatie van de toegang en voor de doorgaande lijn in de ondersteuning van kwetsbare inwoners. 
Het is de bedoeling dat het sociaal team zoveel mogelijk casussen zelf kan behandelen of door kan 
verwijzen naar basisvoorzieningen. Wanneer specialistische zorg nodig is, wordt deze geboden maar 
waar mogelijk wordt de inzet er van teruggebracht.  
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Vorig jaar hebben we onderzoek verricht naar de meest passende entiteit voor het team De Kleine 
Schans. We hebben geconcludeerd dat de doorontwikkeling vraagt om een dialoog, goede communicatie 
en samenwerking met en tussen inwoners, maatschappelijke partners, aanbieders en de gemeente. Een 
vorm van samenwerken waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat co-
creatie is. Dit zorgt voor draagvlak en eigenaarschap. De organisatievorm van een coöperatie is bij 
uitstek helpend daarbij. De visie op de Coöperatie is in co-creatie met maatschappelijke partners 
beschreven in de Uitvoeringsagenda en uitgewerkt in een Implementatieplan.  In juni 2017 wordt aan de 
gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met oprichting en inrichting van de Coöperatie, als 
gemeente als lid deel te nemen en hiertoe financiële middelen beschikbaar te stellen (structureel en 
incidenteel). Bij positieve besluitvorming is het de bedoeling dat de coöperatie per 1 januari 2018 
operationeel is. In 2018 wordt de coöperatie verder ingericht en doorontwikkeld. 
 
Financiën en risico’s 
De transformatie en innovatie zoals in het Uitvoeringsprogramma Sociaal domein 2017-2018 
gepresenteerd is, is voor het merendeel van de zorgpakketten volop in ontwikkeling. Deze lijnen worden 
de komende jaren verder uitgewerkt. Op die manier wordt nader invulling gegeven aan de afgesproken 
strategie van beheerste innovatie. 
 
Onderdeel van deze beheerste innovatie is de doorontwikkeling van de uitvoering. Zoals hiervoor 
aangegeven, zijn wij op dit moment bezig met de op- en inrichting van een coöperatie als entiteit voor 
team De Kleine Schans. De structurele financiële effecten welke de oprichting van de coöperatie voor de 
gemeente met zich mee brengt,  zijn uitgewerkt in het implementatieplan van de coöperatie. Hierbij 
wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de financiële effecten van de oprichting en inrichting van en 
uitvoering door de coöperatie passen binnen de budgettaire kaders in het sociaal domein. De beweging 
in het sociaal domein is erop gericht om het welzijn en de gezondheid van inwoners, de 
basisvoorzieningen en nabije zorg te versterken en waar mogelijk de inzet van specialistische zorg te 
laten afnemen omdat hierop door betere preventie en goede nabije zorg minder een beroep hoeft te 
worden gedaan.  
 
Er is echter nog geen volledig inzicht in de werkelijke zorgaantallen en de bijbehorende kosten.  Op dit 
moment gaan wij er nog steeds vanuit dat de aanpak, maatregelen en besparingen zoals opgenomen in 
de begroting 2016-2019 voldoende effect sorteren. Ook voor de overige structurele maatregelen binnen 
het sociaal domein uit de begroting 2016-2019 geldt dat er op dit moment geen aanleiding is tot 
bijstelling. Wel zien we dat de inkomsten en de uitgaven binnen het sociaal domein dichter bij elkaar 
komen te liggen dan afgelopen jaren het geval is geweest. Risico’s zoals een hogere vraag naar 
ingekochte zorg en fluctuerende (en met name lagere) inkomsten van het Rijk zijn reëel. Ook vraagt 
versterking van de basisvoorzieningen en nabije zorg door de Coöperatie een investering in tijd en inzet  
samen met inwoners en maatschappelijke partners, waarvan de effecten op een lagere inkoop van zorg 
pas op een later moment zichtbaar zijn. Wij volgen deze ontwikkelingen binnen het sociaal domein 
nauwgezet. Mochten de inzichten om binnen de budgettaire kaders te blijven de komende tijd 
onverhoopt wijzigen, dan komen we hierop terug bij de begroting 2018-2021. Zoals gezegd is hierbij het 
uitgangspunt dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. Ook is er een reserve gevormd om 
schommelingen op te vangen.  
 
Op hoofdlijnen onderkennen we de volgende risico’s binnen het sociaal domein: 
- de vraag naar ingekochte zorg is groter dan ingekocht en leidt tot hogere kosten. Dit kan ook gelden 

voor aanbieders waarmee ‘’lump sum’’ afspraken zijn gemaakt als bijvoorbeeld de aanbieders een 
aanvullend budget vragen omdat er anders wachtlijsten ontstaan;  

- de opgevoerde maatregelen kunnen niet in voldoende mate worden gerealiseerd (bijvoorbeeld de 
transformatie bij basisvoorzieningen en de coöperatie en/of zorgaanbieders sorteert onvoldoende 
effect) of worden ‘’ingehaald’’ door aanvullende rijkskortingen/herverdelingseffecten; 

- schaalvoordelen en efficiëncymaatregelen zijn onvoldoende bij de regionale samenwerking 
waardoor de uitvoeringskosten stijgen; 

- de kans dat de Belastingdienst de dienstverlening binnen het sociaal team en de beoogde 
coöperatie ziet als inhuur van personeel, waarover btw moet worden afgedragen. In dat geval zijn 
de kosten hoger dan geraamd; 
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- voor jeugdzorg geldt dat huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten een zelfstandige 
doorverwijsbevoegdheid hebben wat een potentieel risico betekent voor de kostenbeheersing. 

 

 
Maatschappelijk effect 1: Gezondere leefstijl van de inwoners.  Meer maatschappelijk en sociaal 
actieve inwoners 
 
Peuterspeelzalen 
De wet OKE die in 2010 is ingevoerd, heeft tot doel de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren 
en de kwaliteit van peuterspeelzalen te verbeteren. Uitgangspunt van deze wet is onder andere dat 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op een lijn worden gebracht (harmonisatie), waardoor er 
één landelijk kwaliteitskader ontstaat voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Aanvullend hierop 
heeft het Rijk aangekondigd dat er ook één financieringsstructuur voor werkende ouders moet komen, 
die uiterlijk 1 januari 2018 van toepassing wordt. Als gevolg hiervan heeft het Rijk in de 
septembercirculaire de doeluitkering peuterspeelzaalwerk (€ 27.298) per 2018 stopgezet. Aan de 
kostenkant verlagen we het budget bij peuterspeelzalen met hetzelfde bedrag. De budgetten blijven 
voldoende om de wijzigingen bij peuterspeelzalen op te vangen mede door een extra uitkering van de 
rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid. Deze bijdrage is voor kleine gemeenten met € 25.000 
verhoogd. 
 
Investeringen sportpark De Grift 
Voor 2016 stond een noodzakelijke renovatie van de toplaag van het kunstgrasveld van de korfbal, het 
zogeheten C-veld, op de planning. Tijdens de voorbereidende fase van de renovatie bleek dat de 
samenstelling van de sporttechnische laag niet meer aan de eisen voldoet van het NOC*NSF en 
vervangen moet worden. De vervanging van het C-veld geeft de mogelijkheid om het sportpark in het 
licht van de toekomst te bekijken. Gezien de ledenaantallen van de beide verenigingen en de 
demografische ontwikkelingen van de gemeente is het verstandig om dit moment aan te grijpen om het 
C en het D-veld zodanig aan te passen dat het sportpark toekomstbestendig is voor de komende 15 jaar.  
 
De totale investering bedraagt € 363.000. In de meerjarenplanning met Stichting Sportpark De Grift is 
rekening gehouden met een investering van € 176.000. De voorziening renovatie sportpark De Grift is 
afgestemd op de geplande investeringen tot 2030, zoals afgesproken in de overeenkomst met de 
Stichting.  De hogere kosten bedragen € 187.000. 
We stellen voor de hogere kosten ad. € 187.000 te bekostigen uit de voorziening renovatie sportpark De 
Grift. De voorziening is niet toereikend om de hogere kosten op te vangen. Daarom wordt voorgesteld 
jaarlijks € 8.000 extra toe te voegen aan de voorziening renovatie sportpark De Grift.  
 
De investering van € 363.000 ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
 
 
 

Renovatie/aanpassingen Afschrijving Investering Reeds Geen 

in jaren dekking dekking 

Vervangen toplaag Veld C 15 jaar 121.000 150.000 -29.000

Vervangen onderlaag Veld C 30 jaar 91.000 0 91.000

Hekwerk, sporttechnische elementen, verhardingen 20 jaar 57.000 0 57.000

Renovatie Veld D 15 jaar 87.000 16.000 71.000

Voorbereidende werkzaamheden verlichting Veld G 20 jaar 7.000 0 7.000

Bijdrage verenigingen (eigen werkzaamheid) 0 10.000 -10.000

Totaal 363.000 176.000 187.000
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Armoedebestrijding kinderen 
Dit onderwerp bevindt zich op het snijvlak van maatschappelijk effect 1 en 2. We ontvangen vanaf 2017 
via de algemene uitkering structurele middelen voor armoedebestrijding onder kinderen. In 2017 krijgen 
we € 40.500. Het is de bedoeling om een deel van dit geld in ieder geval in te zetten voor een meerjarige 
pilot ‘inzet leesconsulenten op de basisschool’. Dit omdat er een sterke relatie is tussen 
laaggeletterdheid en armoede. Het inzetten van leesconsulenten is bedoeld om de school te 
ondersteunen in het voorkomen van laaggeletterdheid onder nieuwe generaties. De pilot zal in nauwe 
samenwerking met Bibliotheek Eemland en de basisschool worden uitgevoerd. 
Een ander deel voor het geld zal worden gebruikt voor het laten uitvoeren van een onderzoek. Hiermee 
wordt in kaart gebracht wie tot de doelgroep behoren, waarom een deel van de doelgroep geen gebruik 
maakt van de huidige minimaregelingen en welke (andere) behoeften er leven. Op deze manier kunnen 
we onze minimaregelingen beter laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep en nieuwe plannen 
voor de komende jaren ontwikkelen. Bij ontwikkelen van nieuwe initiateven en plannen gaan we in 
gesprek met de doelgroep, kinderen en hun ouders en maatschappelijke partners.  
 

Maatschappelijk effect 2: Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale 
antwoorden op hun ondersteuningsvragen 
 

Re-integratie  
Onderzoek laat zien dat werkzoekenden begeleiden naar werk een aantoonbaar positief resultaat heeft. 
Het leidt tot: 
- minder kans op armoede en schulden, wat zorgt voor minder stress in huishoudens/gezinnen; 
- verhoogde participatie; 
- verbeterde gezondheid (zowel voor de werkende als de andere gezinsleden); 
- een sterker gevoel van eigenwaarde.  
Met het ingaan van de Participatiewet zijn we als gemeente verantwoordelijk voor nieuwe doelgroepen. 
Daarnaast is er een groter aantal vergunninghouders dat instroomt in de bijstand. Dit vraagt van de 
gemeente een grotere inspanning om bijstandsgerechtigden te ondersteunen richting 
arbeidsinschakeling, waar het re-integratiebudget onvoldoende meestijgt  met deze groei. Daarom 
stellen wij voor het budget te verhogen. 
 

Vergunninghouders hebben extra achterstand om werk te vinden door een taal- en cultuurbarrière. Met 
de specifieke aanpak van het project Grenzeloos slagen we er in veel gevallen in om deze doelgroep te 
bemiddelen naar betaald werk. 
Daarnaast neemt het beroep van jongeren op ondersteuning naar de arbeidsmarkt sterk toe. Vaak gaat 
dit al om 16- en 17 jarigen vanuit het Praktijkonderwijs of Voortgezet speciaal onderwijs. Deze jongeren 
komen automatisch in het doelgroepenregister van de banenafspraak terecht. Contacten lopen 
voornamelijk via onderwijsinstellingen. De meeste Woudenbergse jongeren volgen onderwijs in 
Amersfoort, reden waarom we deelnemen aan het netwerkoverleg met Pro en VSO scholen en andere 
relevante partijen. Op deze manier delen we kennis en ervaring, en maken we op individueel 
casusniveau afspraken. Scholen zijn actief om de jongeren vanuit een stage naar een betaalde werkplek 
te begeleiden. Werkgevers zijn daartoe vaak bereid, onder voorwaarde dat er bijvoorbeeld jobcoaching 
wordt ingezet of een scholing wordt gevolgd. Ook is er vaak sprake van beperkte loonwaarde waardoor 
loonkostensubsidie ingezet wordt. Door deze instrumenten in te zetten voorkomen we dat de jongeren 
afhankelijk van een bijstandsuitkering worden en op ‘de bank’ komen te zitten. We zetten dan ook sterk 
in op een doorgaande lijn van school naar werk. 
 

Het financieel effect op het product werk en inkomen is nihil omdat er op het budget overige kosten 
bijstand (661005) met een gelijk bedrag afgeraamd wordt. Daarnaast is er een beoogd financieel effect 
op langere termijn. Doordat mensen namelijk naar werk worden begeleid, geven we minder uit aan 
onder andere bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en gezondheidszorg. 
 

Uitvoering Participatiewet 
Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente per bijstandsgerechtigde middelen om de uitvoering 
van de Participatiewet te bekostigen. Met het stijgen van het aantal bijstandsgerechtigden stijgt dit 
budget mee. Hoewel de uitvoeringskosten stijgen, houden we naar verwachting vanaf 2018 over op dit 
budget. Daar tegenover staat dat het re-integratiebudget onvoldoende meestijgt met het aantal 
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bijstandsgerechtigden. Daarom stellen we voor om de overblijvende middelen op de uitvoering in te 
zetten ten gunste van het re-integratiebudget. 
 

Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort 
Het subsidiebedrag per fte dat wij ontvangen en doorbetalen aan RWA neemt jaarlijks af. Deze afname is 
onder andere gebaseerd op de uitstroom van medewerkers bij de sociale werkvoorzieningen. Het 
percentage afname waar mee gerekend wordt wijkt echter af van de werkelijke uitstroom. Hierdoor blijft 
per aanwezige fte minder subsidie over. Dit verschil legt het RWA zelf bij. Dit is alleen mogelijk als de 
deelnemende gemeenten extra bijdragen. Er wordt wel gelobbyd door VNG en Cedris bij het ministerie 
om een verhoging in de meicirculaire op te nemen. Vooralsnog gaan wij uit van een verhoging van de 
bijdrage aan RWA met € 11.000. 
 

Regiotaxi 
In 2015 is het convenant Regiotaxi Eemland-Heuvelrug met daarin de afspraken over de regiotaxi tussen 
provincie en betrokken gemeenten geactualiseerd. In het convenant is vastgelegd op welke wijze de 
provincie de BDU-bijdrage aan de regiotaxi de komende jaren (van 2017 tot 2024) afbouwt naar € 0. Dit 
omdat de provincie in maart 2015 heeft besloten geen rol voor zichzelf te zien in het sociaal domein en 
zij de financiële middelen die nu naar de regiotaxi gaan, wil toevoegen aan het budget voor het 
openbaar vervoer.  
 

Maatschappelijk effect 3: Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatieve en 
adequate zorgverlening 
 

Aanpassing doorrekening kosten JGZ 
In het AB van de GGDrU (30/03/2017) is besloten om de kosten van de jeugdgezondheidszorg in 
rekening te brengen op basis van het aantal kinderen 0-18. Tot nu toe werden deze kosten per regio op 
verschillende manieren berekend. Voor de periode 2018-2020 wordt een geleidelijk ingroeimodel 
gehanteerd. Gemeenten betalen dan in 2018 hun huidige jeugdgezondheidszorgbijdrage en 1/3e deel 
van het voor-/nadeel, in 2019 hun huidige bijdrage en 2/3e deel van het voor-/nadeel. In 2020 betalen 
de gemeenten de uiteindelijke extra bijdrage.  
In de regio Eemland werd tot nu toe gerekend met doorberekening op basis van 50% 
inwonerbijdrage/50% aantal kinderen. Omdat in Woudenberg verhoudingsgewijs relatief meer kinderen 
zijn van 0-18, neemt de bijdrage van Woudenberg aan de JGZ toe.  
 

Overige ontwikkelingen: 
Op basis van de BBV-vernieuwing zijn de kapitaallasten en rentetoerekening gewijzigd. Hier vindt u meer 
over in hoofdstuk 3 van deze kadernota.  

 
Programma 1. Samenleving                                                                                                                                          

 

 

Budgetten programma 1 (Samenleving) 2018 2019 2020 2021

Stelposten Wmo en Jeugd (a.g.v. minder inkomsten rijk) 168.813     167.957     163.525     120.848     

Peuterspeelzalen * 27.298       27.298       27.298       27.298       

Investeringen sportpark De Grift -8.000        -8.000        -8.000        -8.000        

Armoedebestrijding kinderen ** -40.589      -40.589      -40.589      -40.589      

RWA -11.000      -11.000      -11.000      -11.000      

Regiotaxi -10.968      -15.575      -20.581      -25.387      

Aanpassing doorrekening kosten JGZ -35.745      -35.745      -35.745      -35.745      

Kapitaallasten/rentetoerekening 79.020       74.693       35.489       49.305       

168.829     159.039     110.397     76.730       

-  = nadelig

+ = voordelig

* Wijziging in algemene uitkering (zie algemene dekkingsmiddelen)

** Raming extra inkomsten via algemene uitkering
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Programma 2. Leefomgeving 
 

Programma 2 Leefomgeving 
 
Visie  
Inwoners en ondernemers voelen zich thuis en participeren in een functionele leefomgeving met 
aandacht voor verkeer, water, en groen, dat duurzaam wordt beheerd. 
 
Maatschappelijke effecten  
2.1.  Handhaven beeldkwaliteit Openbare Ruimte (intact, schoon, veilig en groen) 
2.2.  Betere verkeersveiligheid  
2.3.  Minder wateroverlast  

 

 
Maatschappelijk effect 1: Kwaliteit Openbare Ruimte 
De openbare ruimte is het belangrijkste visitekaartje van het dorp én de huiskamer van onze bewoners 
en ondernemers. Een goede openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid, het woongenot, de 
vastgoedwaarde en de sociale samenhang. Duurzame en functionele inrichting en beheer verdient zich 
dan ook terug.  
 

De kwaliteit van de openbare ruimte wordt bepaald door de inrichtings-, onderhouds- en 
gebruikskwaliteit.  
 

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) wordt gekenmerkt doordat 
de onderhoudswerkzaamheden voor alle beheeronderdelen 
(groen, grijs en blauw) op elkaar zijn afgestemd. 
 
 
 

 
Ten behoeve van IBOR: 
 
Areaaluitbreiding HGW fase 3 t/m 5 
In de Kadernota 2017-2020 hebben we vermeld dat indien sprake is van areaalvergroting, zoals bij 
uitbreiding in ruimtelijke bestemmingsplannen, de onderhouds- en vervangingsbudgetten hierop 
worden aangepast. De kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte (areaaluitbreiding) 
van HGW fase 3 t/m 5 ad. € 20.000 komen als structurele last in de begroting t.b.v. IBOR budget. Het 
bedrag van € 20.000 is geschat op basis van voorlopige cijfers. Zodra de definitieve inrichting van de 3 
fases in HGW bekend is en overdracht heeft plaatsgevonden van het onderhoud naar de afdeling 
Realisatie en Beheer kan definitief bepaald worden of het ingeschatte bedrag van € 20.000 voldoende is. 
 
Centrumplan 
Ten behoeve van de nieuwe inrichting van de openbare ruimte in het centrum is inzichtelijk gemaakt wat 
de extra beheers- en onderhoudskosten bedragen. Deze zijn beschreven in de voortgangrapportage 
project Centrumplan (april 2017). De extra kosten zijn met name gebaseerd op intensiever onderhoud 
van de leibomen, extra beheerskosten voor de grondspots, plaatsing watertappunt en (extra) 
straatmeubilair.  
 

De totale extra beheerskosten bedragen € 10.500. Voor het in stand houden van de kwaliteit 
(beeldkwaliteit A) van het centrumplan dient structureel € 10.500 toegevoegd te worden aan het IBOR 
budget. 
 
Onkruidbeheersing 
De raad heeft in het voorjaar van 2016 vragen gesteld over de achterblijvende resultaten van de 
onkruidbeheersing in de plantsoenen en op de verhardingen. Daarop heeft het college door middel van 
bijsturing maatregelen genomen ter verbetering van de onkruidbeheersing en hierover in de Zomernota 
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2016 verantwoording afgelegd. Vervolgens heeft het college een “vervolgaanpak onkruidbeheersing” 
voorgelegd aan de raad voor het verder verbeteren van de onkruidbeheersing. 
Op 20 april 2017 heeft de raad op basis van de “vervolgaanpak onkruidbeheersing” ingestemd met het 
beschikbaar stellen van een extra structureel budget vanaf 2018 ten behoeve van IBOR voor het bedrag 
van € 20.000 ter verbetering van de chemievrije onkruidbeheersing en ingestemd met de aanschaf van 
een hete lucht hand-unit van € 5.000 ter verbetering van de chemievrije onkruidbeheersing. De jaarlijkse 
afschrijvingslasten hiervan ad € 600 worden gedekt uit de reserve machinepark.  
 
Glasvezel buitengebied 
Aan het college en de raad wordt momenteel voorgesteld glasvezel aan te laten leggen in het 
buitengebied. Daar zijn geen kosten aan verbonden en is ook geen bedrag voor gereserveerd. Echter zal 
voor de aanleg voor het jaar 2018 een bedrag van € 5.000 gereserveerd moeten worden ten behoeve 
van inboet en vervanging van verhardingsmateriaal. Dit zal worden toegevoegd aan het IBOR budget. 
 
Nieuw verlichtingsplan (openbare verlichting) 
Als gevolg van de overname en de verduurzaming van het verlichtingsareaal zullen de structurele kosten 
voor de openbare verlichting wijzigen. De leasekosten vervallen, in de plaats hiervan zullen de 
investeringen middels kapitaalslasten worden doorberekend aan de begroting. Dit resulteert in een 
positief saldo voor de begroting. 
 
Speelbeleid 
De gemeente is in overleg met de 5 scholen over gebruik schoolpleinen als openbare (buurt) speelplaats. 
In het overleg met de scholen wordt gesproken over: 

 juridische gevolgen openbaarheid schoolpleinen 

 wie verantwoordelijk voor inspectie en onderhoud speeltoestellen 

 zijn er mogelijkheden om de BTW op de investeringen te verrekenen 

 cameratoezicht 

 handhaving 

 financiële tegemoetkoming gemeente aan de scholen 
 
De gemeente verwacht in juni 2017 een concreet voorstel te doen aan de scholen betreffende de 
tegemoetkoming voor het gebruik van de schoolpleinen als openbare (buurt) speelplaats. We 
verwachten dat de structurele kosten van speelbeleid als gevolg van gebruik schoolpleinen met € 6.800 
zullen stijgen vanwege vergoeding aan de scholen en hogere inspectiekosten speeltoestellen. Daarnaast 
stijgen de kosten van speelbeleid vanaf 2021 met € 4.000 als gevolg van het nieuwe speelruimteplan 
gemeente Woudenberg “Samenspel” (raad mei 2016). 
 

Maatschappelijk effect 2: Betere verkeersveiligheid 
We zetten ons in om de verkeerveiligheid te verbeteren. We kijken niet alleen naar de objectieve 
verkeersveiligheid (statistieken), maar ook naar het verbeteren van de beleving van verkeersveiligheid 
onder bewoners en andere weggebruikers binnen de gemeente (subjectieve verkeersveiligheid). 
Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt ingezet op de inrichting van de weg, handhaving en 
educatie en voorlichting. 
 
Maatschappelijk effect 3: Minder wateroverlast 
De komende jaren krijgen we te maken met meer hevige buien en langdurigere droogte. De effecten van 
de klimaat-ontwikkelingen (meer hevige buien en langdurige droogte) worden in beleidstukken 
opgenomen. Klimaatadaptatie krijgt de komende jaren extra aandacht bij ontwikkelingen en 
reconstructies in de openbare ruimte. 
 
 

Overige ontwikkelingen: 
 

Kapitaallasten en rentetoerekening 
Op basis van de BBV-vernieuwing zijn de kapitaallasten en rentetoerekening gewijzigd. Hier vindt u meer 
over in hoofdstuk 3 van deze kadernota.  
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Programma 2. Leefomgeving 
 

 

 
 

  

Budgetten programma 2 (Leefomgeving) 2018 2019 2020 2021

IBOR budget -55.500 -50.500 -50.500 -50.500

Nieuw verlichtingsplan (openbare verlichting) 38.490 39.870 41.250 42.630

Speelbeleid -6.800 -6.800 -6.800 -10.800

Kapitaallasten/rentetoerekening 23.644 21.265 16.609 29.998

-166 3.835 559 11.328

-  = nadelig

+ = voordelig
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Programma 3. Veiligheid 
 
Programma 3 Veiligheid 
 
Visie  
Inwoners en ondernemers voelen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden en criminaliteit is een 
uitzondering. 
 
Maatschappelijke effecten 
3.1.  Minder woninginbraken en pogingen daartoe 
3.2.  Hogere bereidheid bij burgers en professionals tot vroegtijdig signaleren en rapporteren van 
huiselijk geweld 
3.3.  Veiligere fysieke leefomgeving  
3.4.  Minder alcoholgebruik onder de jongeren onder de 18 jaar 
 

 
 
Maatschappelijk effect 1: minder woninginbraken en pogingen daartoe 
In de kadernota integrale veiligheid 2015/2018 staan de prioriteiten voor de komende jaren op het 
gebied van veiligheid benoemd. Eén van de prioriteiten is het verminderen van het aantal 
woninginbraken en pogingen daartoe. Op basis hiervan is het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 
samen met de inwoners en veiligheidspartners ontwikkeld. De uitvoering van het programma loopt 
momenteel en vraagt geen gewijzigde begroting. Daarnaast staat ook de verbinding tussen zorg en 
veiligheid centraal. Door de persoonsgerichte aanpak en de integrale benadering van casus verloopt dit 
goed. 
 
Maatschappelijk effect 2: hogere bereidheid bij burgers en professionals tot vroegtijdig signaleren en 
rapporteren van huiselijk geweld 
We willen de bereidheid tot het vroegtijdig signaleren en rapporteren bij zowel burger als professional 
vergroten. Het gaat hierbij om vermoedens en/of daadwerkelijk huiselijk geweld. Op deze manier komt 
er een beter en nauwkeuriger beeld van het daadwerkelijk aantal incidenten van huiselijk geweld, 
waardoor er met samenwerking beter op de problematiek ingesprongen kan worden. Ook wordt de 
hulpverlening zo beter op gang gebracht, waardoor het mogelijk is om meer gezinnen te helpen. 
 
Maatschappelijk effect 3: veiligere fysieke leefomgeving 
Een belangrijke partner die een bijdrage levert aan een veiligere fysieke leefomgeving is de 
Veiligheidsregio Utrecht. In 2018 en verder zijn diverse ontwikkelingen en dossiers die worden opgepakt, 
namelijk de invoering van de Omgevingswet en het Dekkingsplan 2019 en verder. 
 
Gevolgen Omgevingswet voor de VRU  
De Omgevingswet wordt waarschijnlijk in 2020 van kracht. Met de komst van deze wet gaat de VRU zich 
ook richten op het gebruik van nieuwe instrumenten die de gemeenten ter beschikking krijgen, te weten 
Omgevingsvisie en Omgevingsplan, waarmee de benodigde kennis- en vaardigheden voor advisering 
wijzigt. Ook de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw en de Wet Vergunningverlening, Toezicht 
en Handhaving kunnen leiden tot verandering van de output- en prestatie-eisen die aan de VRU wordt 
gesteld. Of deze ontwikkeling financiële consequenties heeft, is momenteel nog niet bekend. 
 
Dekkingsplan 2019 en verder 
In 2018 wordt gestart met het ontwikkelen van het Dekkingsplan 2019 en verder. In het Dekkingsplan 
wordt het materiaal en materieel verdeeld over de brandweerposten in de Veiligheidsregio Utrecht. Het 
uitgangspunt is dat alle brandweermensen (bestaand uit beroeps en vrijwilligers), de kazernes en het 
materieel zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In het dekkingsplan staat waar kazernes het beste 
kunnen staan, welk materieel waar aanwezig moet zijn en hoeveel mensen beschikbaar moeten zijn in 
relatie tot de risico's. Het materieel wordt zo over de provincie verdeeld, dat er overal snel hulp geboden 
kan worden. Een drukke binnenstad stelt uiteraard andere eisen dan een groot en bosrijk gebied. Daar 



 

Kadernota 2018-2021 

 

 
11 

waar veel mensen zijn of waar het risico groot is, zoals bij een ziekenhuis, moet de brandweer snel ter 
plaatse zijn. 
 
Bijdrage aan de VRU 
De Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR gelden) daalt met € 0,77 miljoen. De deelnemende 
gemeenten betalen samen € 0,462 miljoen extra om een gedeelte van deze verlaging op te vangen. Dit 
betekent voor ons een kostenstijging € 3.000. 
 
Maatschappelijk effect 4: minder alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar 
Ook 2018 zal verder uitvoering gegeven worden aan het in 2014 vastgestelde preventie- en 
handhavingsplan. Op basis van het plan wordt per jaar een uitvoeringsplan alcoholpreventie en –
handhaving opgesteld en uitgevoerd. Hierin staan handhavingsacties met betrekking tot de zogeheten 
(drank)keten, toezicht en handhaving bij evenementen maar ook controles bij gelegenheden met een 
drank- en horecavergunning. 
 
Ontwikkelingen op het gebied van veiligheid 
De wereld om ons heen staat niet stil. Ook op het gebied van veiligheid zijn er diverse ontwikkelingen en 
veranderingen. Hieronder wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen binnen het 
veiligheidsdomein. 
 
Veranderende aard van criminaliteit 
De maatschappelijke en politieke dynamiek is de afgelopen jaren aanzienlijk vergroot. De wereld om ons 
heen verandert snel. Een veranderende wereldorde, de dreiging van wereldwijd terrorisme, 
migratiestromen, digitalisering, individualisme, mediacratie, een toenemend gevoel van onbehagen. Er is 
een gestage verschuiving gaande van zichtbare criminaliteit (zoals woninginbraak en autokraak) naar 
minder zichtbare vormen, zoals fraude, cybercriminaliteit, drugs en witwassen die de rechtstaat 
bedreigen en ondermijnen. Stuk voor stuk voorbeelden van ingewikkelde en omvangrijke 
veiligheidsvraagstukken die veel aandacht en innovatie vragen van gemeenten, Openbaar Ministerie en 
politie. 
 
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
In september 2017 wordt er een ondermijningsbeeld van de gemeente Woudenberg opgemaakt. De 
inhoud van de ondermijningsbeelden bestaat uit een strategisch beeld geïllustreerd met een aantal 
concrete, geanonimiseerde signalen (‘buitenspiegel’), een indicatie van de weerbaarheid van de 
betreffende gemeente (‘binnenspiegel’) en aanbevelingen voor een vervolgaanpak. De ervaring tot nu 
toe en de verwachting is dat deze inhoud het meeste bijdraagt aan het vergroten van de bewustwording 
van ondermijning. Aan de hand van het strategische beeld kan de gemeente, in samenwerking met 
partners en ondersteund door het RIEC MN, komen tot een (integraal) plan van aanpak. Deze aanpak 
loopt door 2018. Afhankelijk van de uitkomsten, is het mogelijk dat dit invloed heeft op de personele 
capaciteit. 
 
Veiligheid informatiesysteem (VIS) 
Bij het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie wordt momenteel gewerkt aan de implementatie van het 
VIS bij de deelnemende gemeenten binnen de regio Midden Nederland. Het doel hiervan is de dagelijkse 
informatievoorziening aan gemeenten te verbeteren. Via het VIS krijgen gemeenten dagelijks inzicht in 
welke incidenten in hun gemeente zijn voorgevallen. Hiermee krijgen gemeenten de mogelijkheid om de 
lokale veiligheidsontwikkeling beter te kunnen duiden. Daarnaast heeft het VIS ook als doel het bewaken 
van de doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid door een verbinding te maken 
tussen de effectindicatoren (politiecijfers en uitkomsten Veiligheidsmonitor) en prestatie-indicatoren, 
zoals de inzet van de Boa, de aanpak van Hennep en convenanten.  
Waarschijnlijk wordt het VIS voor 2018 geïmplementeerd in de gemeente Woudenberg. De invoering van 
het VIS heeft naar alle waarschijnlijkheid geen financiële consequenties. 
  



 

Kadernota 2018-2021 

 

 
12 

Kadernota integrale veiligheid 2019-2022 
In 2018 wordt de kadernota integrale veiligheid 2019-2022 ontwikkeld. In kadernota integrale veiligheid 
wordt beschreven hoe we er voor staan en waar we de komende jaren aan willen werken om de 
veiligheid te vergroten. 
Veiligheid is voor iedereen in onze samenleving van belang. Wij willen allemaal wonen, werken, 
recreëren en verblijven in een omgeving waar we ons veilig voelen. Aandacht en zorg voor een veilige 
omgeving is dan ook van groot belang. 
 
 

Programma 3. Veiligheid 
 

 

 
  

Binnen dit programma zijn de volgende verschuivingen in de budgetten:

Budgetten programma 3 (Veiligheid) 2018 2019 2020 2021

Bijdrage aan de VRU -3.000        -5.000        -4.000        -              

     

-3.000        -5.000        -4.000        -              

-  = nadelig

+ = voordelig
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Programma 4. Ruimte, wonen en ondernemen 
 

Programma 4  Ruimte, wonen en ondernemen 
 
Visie  
Een sterk raamwerk van landschappelijke en ruimtelijke structuur van Woudenberg door (ruimtelijk) 
verbinden, combineren en vernieuwen van kwaliteiten. 
 
Maatschappelijke effecten 
4.1.  Meer duurzaamheid op Mens, Milieu en Markt 
4.2.  Meer ruimte voor ontwikkeling van passende woningen 
4.3.  Meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling 
4.4.  Kortere doorlooptijd van vergunningen en minder overtredingen 
 

 
 
Omgevingswet 
Alvorens in te gaan op de maatschappelijke effecten, beschrijven we hier eerst de inhoud en financiële 
effecten van invoering van de Omgevingswet, een majeure wetswijziging en decentralisatie.  
 

De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2020 in werking treedt, integreert meer dan 20 
wetten en honderden regelingen op het gebied van fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen 
als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Daarom komt er 
een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het mooier, schoner en veiliger maken van de 
leefomgeving. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale 
én gebiedsgerichte benadering. De leefomgeving staat centraal. Een ander uitgangspunt is dat 
afwegingen zoveel mogelijk op decentraal niveau gemaakt worden. Een kernpunt van het wetsvoorstel is 
het vroegtijdig samenwerken met de omgeving: inwoners, ondernemers, belangenorganisaties. Als zij 
inbreng hebben bij de totstandkoming van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en grote projecten 
komt direct alle aanwezige kennis en creativiteit op tafel. Dat vergroot de kwaliteit van de 
besluitvorming en het draagvlak. Wat uiteindelijk tot snellere besluitvorming leidt. 
De continue zorg voor de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving en ruimte voor ontwikkeling is 
vastgelegd in de vier verbeterdoelen van de Omgevingswet: 

1. een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving; 
2. het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving; 
3. het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het 

omgevingsrecht; 
4. het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. 

 

De implementatie kost naar verwachting veel tijd en inbreng van expertise. Daar gemeenten meer 
beleidsvrijheid krijgen zullen wij op verschillende onderwerpen ons huidige beleid moeten aanpassen 
dan wel nieuw beleid moeten opstellen.  
 

De VNG heeft samen met Deloitte een financieel model ontwikkeld die gemeenten inzicht kan geven in 
de kosten van het invoeren en straks uitvoeren van de Omgevingswet. Het model is geen toverformule, 
maar het helpt gemeenten bij het in kaart brengen van verschillende scenario’s en het gesprek hierover. 
Het maakt voor de kosten veel uit welke ambitie gemeenten hebben met de Omgevingswet.  
 

Het model gaat over de kosten van invoering, exploitatie en frictiekosten. Het betreft alleen kosten die 
aanwijsbaar zijn veroorzaakt door de Omgevingswet. In het model zijn verschillende thema’s benoemd 
die kosten met zich mee brengen. Het model raamt deze kosten op basis van aannames, mede 
gebaseerd op de ingevulde gegevens en de gemeentecategorie (kleine, middel, middelgrootte, grootte 
en G4 gemeente). Een voorbeeld van zo’n aanname is dat het maken van een omgevingsvisie gedurende 
anderhalf jaar een personele inzet van 16 uur per week vereist bij een bepaalde gemeentegrootte. Of 
dat de kosten van het aanpassen van een werkproces, per proces 12 weken lang 4 uur per week vergt. 
De aannames zijn niet specifiek, elke gemeente kan ermee spelen. De uitkomsten van het model wordt 
aangepast aan wat logisch en haalbaar is in de lokale situatie. 
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Intern is intensief met het model gewerkt om een realistisch beeld te krijgen van de kosten van het 
invoeren en straks uitvoeren van de Omgevingswet. De uitkomsten geven een beeld van de 
invoeringskosten (wordt een investeringskrediet) en de structurele kosten (exploitatiekosten) over een 
periode van 2018 tot en met 2024 voor de gemeente Woudenberg. De uitkomsten voor Woudenberg 
zijn bijvoorbeeld nog niet vergeleken met andere gemeenten om te kijken of onze bedragen realistisch 
zijn. Alle gemeenten zijn nu bezig inzicht te krijgen in deze cijfers, waarbij nog relevant is welke ambitie 
een gemeente heeft. 
 
Voor Woudenberg komen we tot de volgende cijfers: 
 

 
 
De invoeringskosten voor de periode 2018-2014 bedragen in totaal € 285.000. Deze kosten moeten in 
één keer afgeschreven worden. Daarom wordt voorgesteld € 285.000 over te hevelen van de algemene 
reserve naar de nieuw in te voeren reserve Omgevingswet. De nieuw in te voeren reserve is verwerkt in 
hoofdstuk 3 Financiële positie (reserves/weerstandsvermogen) van deze kadernota. 
 
Naast de invoeringskosten is er ook een berekening gemaakt van de structurele kosten voor 
Woudenberg. We komen tot de volgende bedragen: 

Invoeringskosten Omgevingswet :

totaal

Wet en regelgeving, instrumenten en regelbeheer

Opstellen Omgevingsvisie 0 voor de omgevingsvisie en omgevingsplan wordt vanaf 2018 

Implementeren Omgevingsvisie in gemeentelijke organisatie 0 jaarlijks in totaal € 40.000 gereserveerd en toegevoegd in de 

Ontwikkeling Omgevingsplan 0 reserve Omgevingswet (zie overzicht structurele kosten)

Kosten pilot (s) Omgevingsplan 0  

Aanpassen beleidsstukken 120.000 herziening bouwbeleidsplan, geur- en geluidbeleid

Dienstverlening

Aanpassingen KlantContactCentrum 12.000 totale investering aanpassing KCC € 12.000

Bijeenkomsten tbv Burgerparticipatie 10.500 Woudenberg gaat uit van 1 bijeenkomst per jaar

Bedrijfsarchitectuur

Aanpassen werkprocessen 15.000 uitgangspunt aanpassen 5 werkprocessen

Aanpassen Producten en Dienstencatalogus 10.000

Kosten omscholing personeel 25.000 totale investering € 25.000

Beheersmaatregelen risicomanagement 20.000 totale investering  € 20.000

Informatiearchitectuur

Aanloopkosten informatiearchitectuur 40.000 gemiddelde investering € 40.000

Aansluitkosten Digitaal Stelsel Omgevingswet 12.500 € 1,- per inwoner

Digitaliseren informatie 20.000 totale investering € 20.000

Totaal invoeringskosten 285.000
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De structurele kosten als gevolg van de Omgevingswet zijn fors, ruim € 170.000 per jaar. We schatten 
structureel 2 fte extra nodig te hebben om de Omgevingswet te kunnen uitvoeren. Het is nog niet 
bekend welke consequenties de Omgevingswet heeft voor de werkzaamheden en kosten van de RUD. 
Deze kunnen mee- of tegenvallen. 
 
We stellen voor jaarlijks € 40.000 te reserveren voor het opstellen van een omgevingsvisie en 
omgevingsplan. Het structurele budget kosten bestemmingsplannen ad € 25.000, welke nu in de 
begroting is opgenomen, komt daarmee te vervallen. Daarnaast zijn nog kosten opgenomen betreffende 
informatiearchitectuur, beveiliging persoonsgegevens en voorlichting.  
 
Maatschappelijk effect 1: Meer duurzaamheid op Mens, Milieu en Markt 
 
Duurzaamheidsplan 
De lokale duurzaamheidsmeter laat zien hoe de gemeentelijke organisatie scoort op duurzaamheid. 
Uitgangspunt is dat de duurzaamheidsscores verbeteren naar mate het duurzaamheidsbeleid meer 
wordt verankerd in de organisatie. Met de Uitvoeringsagenda Duurzame Economie ligt de focus vanaf 
2018 nog meer op een duurzamere samenleving.  
 
Maatschappelijk effect 2: Meer ruimte voor ontwikkeling van passende woningen 
Met het vaststellen door de gemeenteraad in november 2016 van de Oplegger 2016+ op de Woonvisie 
2013+ is de strategische lijn die in 2013 is vastgelegd in de Woonvisie Woudenberg 2013+ bevestigd. Het 
behouden van aantrekkelijk aanbod voor starters en gezinnen, het faciliteren van woon carrières voor 
gezinnen en passende zelfstandige woonruimte voor vitale senioren. Daarnaast zijn enkele specifieke 
maatregelen genomen, zoals het verhogen van het woningbouwprogramma naar 90-110 woningen per 
jaar om in de behoefte te kunnen voorzien. Tweejaarlijks wordt de woonbehoefte onderzocht om tijdig 
te kunnen bijsturen.  
 
Urgentieverklaringen 
Door de veegwet Wonen (dat een aantal technische wijzigingen op de Huisvestingswet 2014 bevat) is het 
niet langer toegestaan dat corporaties dienstverlening aanbieden aan andere organisaties dan aan 
andere woningcorporaties of aan huurdersorganisaties. De taak tot het afdoen van aanvragen om een 
urgentieververklaring is dan ook vanaf 2017 terug bij de gemeente. 
 
Voor 2017 is de afhandeling van urgenties uitbesteed aan Het Vierde Huis. In 2017 wordt gekeken naar 
de mogelijkheden om de afhandeling regionaal te regelen. De kosten voor 2017 zijn geraamd op € 8.000, 
uitgaande van 15 aanvragen. Dit bedrag is ook voor de komende jaren opgenomen. 

Structurele kosten Omgevingswet:

Fte 2018 2019 2020 2021

Dienstverlening:

Account/Klant/Casemanager 1 75.000 75.000 75.000 75.000 Uitgangpunt schaal 10

Vergunningverlener -0,5 -37.500 -37.500 -37.500 -37.500 Uitgangpunt schaal 10

Medewerker toezicht en handhaving 1 60.000 60.000 60.000 60.000 Uitgangpunt schaal 8

Planvormer 0,5 37.500 37.500 37.500 37.500 Uitgangpunt schaal 10

Wet en regelgeving , instrumenten en regelbeheer

Opstellen Omgevingsvisie (jaarlijks voor reserveren) 15.000 15.000 15.000 15.000 invoering reserve Omgevingswet

Omgevingsplan (jaarlijks voor reserveren) 25.000 25.000 25.000 25.000 invoering reserve Omgevingswet

Informatiearchitectuur

Uitvoeringskosten Digitaal Stelsel Omgevingswet 0 9.000 15.000 13.000

Transitiekosten Invoeringsondersteuning 17.000 7.000 4.000 2.000

Structurele kosten informatiepunt 4.000 3.000 3.000 2.000

Exploitatie-effect Ondergemiddeld Digitaal Volwassen Gemeenten 750 750 750 750

Privacy en Informatiebeveiliging

Kosten beveiliging Persoonsgegevens (DigiD) 1.250 1.250 1.250 1.250

Relatie- en Stakeholdermanagement

Ontwikkeling Voorlichtingsmatariaal 1.500 2.000 2.000 2.000 voor kleine gemeente € 10.000 totaal

Totaal structurele exploitatiekosten (bruto) 199.500 198.000 201.000 196.000

Vervallen structurele huidige budgetten:

Kosten bestemmingsplannen (681000/61000) -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Totaal structurele exploitatiekosten (netto) 174.500 173.000 176.000 171.000
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Maatschappelijk effect 3: Meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling 
 
Duurzame Economie 
In 2016 is de ‘uitvoeringsagenda duurzame economie 2030’ ontwikkeld en in december 2016 door de 
raad vastgesteld.  
Met de uitvoeringsagenda zetten we op de kaart wat er nodig is om te bouwen aan een vitaal en 
toekomstgericht Woudenberg, samen met ondernemers, inwoners, scholen en maatschappelijke 
organisaties. Deze Economische uitvoeringsagenda is opgesteld met een visie, die is samen te vatten als 
‘duurzame economie’. Een economie waarin we onze krachten bundelen om samen te zorgen voor een 
groei van de economie, een samenleving waarin iedereen mee kan doen, de versterking van de 
concurrentiekracht, een toename van de werkgelegenheid, een beter beheer van de ruimte en de natuur 
en een vermindering van de milieudruk.  
 
Om de Economische Uitvoeringsagenda met kracht te kunnen uitvoeren, is een stuurgroep opgericht 
met vertegenwoordigers uit de 4 O’s (Ondernemers, maatschappelijke Organisaties, Onderwijs en 
Overheid). Deze stuurgroep geeft richting, brengt focus aan, verbindt en het helpt initiatieven van de 
grond. Zij voert zelf nagenoeg geen projecten uit; dit gebeurt door initiatiefnemers. Wisselende groepen 
van publiek en private partijen, afhankelijk van de aard van het project. Daarnaast bewaakt de 
stuurgroep of de doelen worden behaald en onderneemt zij actie als in dit proces knelpunten ontstaan. 
De stuurgroep Duurzame Economie stelt in 2017 kpi’s op voor doelen/maatschappelijke effecten. 
 
Maatschappelijk effect 4: Kortere doorlooptijd van vergunningen en minder overtredingen 
 
Regionale Uitvoeringsdienst (milieu) 
De RUD gaat per 2018 over op output financiering. Gemeenten betalen een vaste bijdrage om de 
overheadkosten te dekken en verder een bijdrage per ingekocht uur. Aan de hand van ervaringen van de 
laatste twee jaar is door de RUD een begroting opgesteld met daarin de te verwachten gemeentelijke 
bijdragen. Voor onze gemeente is dit € 15.000 voordeliger. Het is echter wel zo dat de definitieve DVO 
2018 nog gemaakt moet worden. Dit gebeurt in de loop van 2017 en zal waarschijnlijk niet in onze 
begroting 2018 verwerkt kunnen worden. De verwachting is echter dat dit niet veel afwijkt van de 
huidige raming.  
 
Overige ontwikkelingen: 
 
Routebureau, routes en paden UHVK 
Een uitgebreide inhoudelijke toelichting zal onderdeel uitmaken van de formele besluitvorming die in de 
loop van 2017 (waarschijnlijk rond de zomer) door college en raad zal moeten plaatsvinden. Hierna volgt 
een toelichting op hoofdlijnen.  
De opheffing van het recreatieschap UHVK heeft tot gevolg dat voor alle werkzaamheden een 
rechtsopvolger gezocht moet worden of de taken beëindigd moeten worden. Zo ook het pakket routes 
en paden. Het dossier paden betreft het onderhouden van paden met bijbehorend toezicht. Het dossier 
routes betreft het onderhoud van de bordjes, afspraken met eigenaren van paden en de marketing rond 
de routes.  
 
Het is financieel maar vooral ten behoeve van de recreant en bewoners ongewenst om de paden en 
routes op te heffen, deze zijn van regionaal belang.  
Gelijktijdig met de zoektocht naar de rechtsopvolger van UHVK is de provincie Utrecht gestart met de 
oprichting van een provinciebreed routebureau, nadrukkelijk alleen voor de routes en niet voor de 
onderliggende paden. Doel van het routebureau is provinciebreed meer aandacht en bekendheid te 
geven aan de routes die aanwezig zijn en zorgen voor een optimalisering van de routes. Hiermee wordt 
een bijdrage geleverd aan de economische impuls die recreatie is. 
Van (samenwerkende) gemeenten wordt gevraagd vanaf 2018 deel te nemen en een financiële bijdrage 
te leveren. Financieel wordt momenteel gezocht naar een verdeelsleutel voor zowel de paden als de 
routes via het routebureau, waarbij gelet op het belang van toezicht en handhaving in het buitengebied 



 

Kadernota 2018-2021 

 

 
17 

ook die component meegenomen wordt. De verdeelsleutel en de bijdrage van de provincie in het geheel 
is nog onderwerp van gesprek. 
 
Duidelijk is al wel dat een verdeelsleutel op alleen inwoneraantal (basis van bijdrage UHVK) niet op 
draagvlak bij de andere gemeenten kan rekenen. Het andere uiterste: verdeling op basis van kilometer 
aanwezig pad of route, is voor gemeenten met veel recreatief buitengebied heel ongunstig. Wij houden 
er op dit moment dan ook rekening mee dat het bedrag dat jaarlijks nodig was voor deelname aan UHVK, 
nodig zal zijn voor het in stand houden van de in Woudenberg gelegen paden en routes. Vooralsnog gaan 
wij er vanuit dat ongeveer € 23.000 van Woudenberg gevraagd zal worden. Het resultaat van 
besluitvorming kan hoger of lager uitvallen en zal bij de begroting pas definitief zijn. Daarnaast is de 
verwachting dat overeenstemming voor 5 jaar wordt bereikt en valt indexering te verwachten.  
 
Midland FM 
Het college heeft, naar aanleiding van een verzoek van Midland FM in verband met hun fusieplannen om 
te komen tot een nieuwe streekomroep, besloten vanaf dit jaar het bedrag te laten corresponderen met 
het richtbedrag dat het Rijk jaarlijks in het gemeentefonds stort. Dit betekent dat het bedrag in de 
begroting met € 2.000 opgehoogd moet worden tot € 6.360. 
 
Kapitaallasten en rentetoerekening 
Op basis van de BBV-vernieuwing zijn de kapitaallasten en rentetoerekening gewijzigd. Hier vindt u meer 
over in hoofdstuk 3 van deze kadernota.  

 

 
Programma 4. Ruimte, wonen en ondernemen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen dit programma zijn de volgende verschuivingen in de budgetten:

Budgetten programma 4 (Ruimte, wonen en ondernemen) 2018 2019 2020 2021

Invoeringskosten omgevingswet (toevoeging reserve omgevingswet) -285.000 0 0 0

Overheveling algemene reserve naar reserve omgevingswet 285.000 0 0 0

Uitvoering omgevingswet -199.500 -198.000 -201.000 -196.000

Vervallen kapitaallast bestemmingsplannen 25.000 25.000 25.000 25.000

Urgentieverklaringen -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Midland FM -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Kapitaallasten/rentetoerekening -25.180 -24.123 -26.113 -24.940

-209.680 -207.123 -212.113 -205.940

-  = nadelig

+ = voordelig
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Programma 5. Dienstverlening 
 

Programma 5  Dienstverlening 
 

Visie  
Inwoners, ondernemers en organisaties ervaren ons als een professioneel dienstverlener en partner. 
 
Maatschappelijke effecten  
5.1.  Meer stimuleren van inwoners, ondernemers en organisaties om nieuwe initiatieven te ontwikkelen 
5.2.  Meer betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van 
beleid 
5.3.  Meer digitale diensten en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig  
5.4.  Beter beheer en zorgvuldige ontsluiting van gegevens va inwoners, ondernemers en organisaties   
5.5.  Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering 
 

 
 
Gemeente Woudenberg zet haar inwoners centraal en is een organisatie waarin inwoners zich 
herkennen. We werken op basis van vertrouwen in inwoners, bedrijven en professionals en verdienen 
vertrouwen door onze respectvolle werkwijze en goede dienstverlening. We zijn een slagvaardige 
organisatie.  
 
Maatschappelijk effect 1: Meer stimuleren van inwoners, ondernemers en organisaties om nieuwe 
initiatieven te ontplooien 
 
De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven door inwoners, organisaties en ondernemers ontplooid die 

zijn gesteund en gestimuleerd vanuit de gemeente. Vaak door met een open houding te luisteren, mee 

te denken en (te helpen bij) het uitvoeren van de initiatieven. Deze ontwikkeling zet zich voort. Mede 

door de ontwikkeling van nieuwe/sociale media hebben inwoners de mogelijkheid tot mobiliseren en 

organiseren, waardoor burgerinitiatieven makkelijker van de grond komen. Het is niet alleen de 

gemeente die inwoners vraagt om te participeren en mee te denken, maar inwoners nemen zelf 

initiatieven en de rol van de gemeente verschuift naar faciliterend en ondersteunend. De gemeenteraad 

heeft uitgesproken ook ruimte te willen geven voor het recht om de gemeente uit te dagen en taken 

over te nemen (Right to Challenge). Hierbij ontstaat ook de behoefte vanuit de samenleving aan 

ondersteuning van de overheid om deze initiatieven in kaart te brengen, te overzien, of in goede banen 

te leiden. De doorontwikkeling van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie en de middelen die we 

inzetten is erop gericht om deze ontwikkelingen optimaal te faciliteren en in het licht te zetten. Onder 

effectieve en efficiënte bedrijfsvoering komen we terug op wat hiervoor nodig is.  

 
Maatschappelijk effect 2: Meer betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het 
opstellen en uitvoeren van beleid 
 
We spelen steeds pro-actiever in op wat er buiten het gemeentehuis leeft, zowel in het dorp als 
regionaal. Samenwerkingen met maatschappelijke partners krijgen hierbij ook een steeds grotere rol. 
Een goed voorbeeld is de voorgenomen oprichting van een coöperatie sociaal domein.  
 
De communicatie verschuift hierbij steeds meer van offline (kranten, tijdschriften, etc.) naar online. 
Gezien het vele aanbod aan online kanalen en platformen onderzoeken we voortdurend wat voor onze 
inwoners prettige online manieren zijn om met hun gemeente te communiceren. Bij uitstek thema’s 
waarbij we stagiaires kunnen inzetten. Deze nieuwe ontwikkelingen vragen vooral een andere manier 
van werken voor medewerkers, bestuur en communicatie.  
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Maatschappelijk effect 3: Meer digitale diensten en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig 
 
De dienstverleningsvisie Woudenberg (januari 2017) is gericht op professionele en kwalitatief 
hoogwaardige klantgerichte dienstverlening. Onze inwoners, ondernemers en partners wensen 
antwoord op maat van de gemeente. Ze zoeken met name bij complexe zaken contact met een 
medewerker die meedenkt en die zowel in de eigen gemeente als daarbuiten de mogelijkheden kent. 
Onze maatschappij is verdergaand gedigitaliseerd. Klanten verwachten daarom steeds meer dat ook de 
gemeente de dienstverlening digitaler inricht. Deze behoefte geldt vooral voor eenvoudige producten. 
 
Daarvoor is een moderne bedrijfsvoering nodig. Onze systemen moeten bijdragen aan optimale 
informatisering vanuit de dienstverlening én het effectief en efficiënt inzetten van de beschikbare 
budgetten. We zetten consequent in op standaardisatie, uniformiteit en informatieveiligheid voor alle 
kanalen en het op peil brengen en/of houden van het benodigde kennisniveau (systemen en processen) 
van medewerkers.  Hierdoor krijgen, verzamelen en verschaffen we inzicht in alle contacten die een klant 
heeft met de gemeente en de (statusinformatie over de) ‘zaken’ die een klant doet met de gemeente; 
lokaal én/of landelijk.  
 
De opgaven en uitdagingen waar gemeenten, ook Woudenberg, voor staan op het gebied van 
informatisering en automatisering worden door diverse (landelijke) ontwikkelingen steeds complexer. De 
schaalgrootte van onze gemeente, het ambitieniveau van de dienstverlening, de gewenste 
organisatieontwikkeling en de complexiteit van informatisering maken dat samenwerken op I&A-vlak 
noodzakelijk is.  
 
Ook het kunnen (en blijven) leveren van kwalitatief hoogwaardige (e-)dienstverlening en het verbeteren 
van de continuïteit in bedrijfsvoering maken samenwerking binnen en met andere (gemeentelijke) 
partners nodig. 
 
Daarvoor is structureel extra budget nodig: 
1. € 29.369 voor I&A. In de raad van 18 mei 2017 is besloten dit extra budget beschikbaar te stellen 

voor de doorontwikkeling ICT en verbeteren (e-) dienstverlening vanaf begrotingsjaar 2018. 
2. Na de realisatie van een gecombineerd uitvoeringsplan dienstverlening, 

informatisering/automatisering en bedrijfsvoering (derde kwartaal 2017) wordt bepaald wat er 
verder extra nodig is om dienstverlening aan Woudenberg blijvend te ondersteunen en te 
ontwikkelen. De financiële effecten worden hierbij ook inzichtelijk gemaakt.  

 
Maatschappelijk effect 4: Beter beheer en zorgvuldige ontsluiting van gegevens via inwoners, 
ondernemers en organisaties 
 
Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2017 de impact van bijvoorbeeld ‘operatie BRP’, de 
Omgevingswet en de nieuwe basisregistratie ondergrond duidelijker en daarmee wat dit operationeel en 
financieel vanaf 2018 voor Woudenberg betekent. In programma 4 is reeds een voorzichtige inschatting 
gemaakt van de kosten, die gepaard gaan met invoering van de Omgevingswet.  
 
Voor het vereenvoudigen van ons applicatielandschap én daarmee terugbrengen van leveranciers én 
onze beheercapaciteit, wordt (soms vroegtijdiger) afscheid genomen van bestaande systemen en 
geïnvesteerd in nieuwe systemen.  
In het tweede kwartaal onderzoeken we de impact hiervan voor de geografisch georiënteerde 
applicaties. Bijvoorbeeld voor de basisregistraties adressen en gebouwen, grootschalige topografie en de 
zogenaamde ‘viewer’ voor medewerkers op basis van geografische informatie (bijv. alle percelen met 
gebruiksovereenkomst van gemeentegrond).  
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Maatschappelijk effect 5: Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering 
 
Om bovenstaande effecten te kunnen bereiken, is een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering nodig. Dit 
vertaalt zich in de volgende kaders voor organisatieontwikkeling en personeel:  
 

1. inwoners, hun netwerken en maatschappelijke vraagstukken zijn het uitgangspunt. Wij, als overheid, 
sluiten hierop aan; 

2. onze dienstverlening is van kwalitatief hoog niveau, effectief en efficiënt; 
3. medewerkers en teams worden optimaal gefaciliteerd, verantwoordelijkheid ligt laag; 
4. prestaties verantwoorden en bijsturen (PDCA); 
5. doorontwikkelen naar netwerkgemeente ‘die maximaal samenwerkt met inwoners, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties’. 

 
Personeelskosten (formatie en ziekte) 
In de Kadernota 2015-2018 is voor de periode van vier jaar, 2016 tot 2019, extra personeelsbudget 
beschikbaar gesteld om te kunnen voldoen aan hogere eisen op het gebied van dienstverlening, 
burgerparticipatie, I&A, én de voortdurende nieuwe en strengere eisen vanuit het Rijk op het gebied van 
digitalisering en gegevensmanagement. Wij constateren dat deze eisen en ontwikkelingen alleen maar 
toenemen en meer inzet van het ambtelijk apparaat vragen.  
 

In 2016 is een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers met plezier 
voor Woudenberg en haar inwoners werken en dat met veel bevlogenheid en betrokkenheid inhoud 
geven. Met onze hoge score naderen we de top 10 van kleine gemeenten (onder de 100.000 inwoners) 
van Nederland. Op sommige punten horen we zelfs al bij de top 3; op resultaatgerichtheid en werken 
vanuit visie en doelen scoren we hoog. Dit wordt mede bevestigd door de resultaten die zichtbaar zijn 
geboekt op gebied van beleid, uitvoering en projecten in Woudenberg. De uitvoering van beleid en 
projecten, zoals beschreven in de begrotingen en het coalitieprogramma wordt voortvarend opgepakt en 
we voldoen aan de eisen die aan ons worden gesteld vanuit wet- en regelgeving.  
 

Er is ook reden tot zorg, de werkdruk wordt als te hoog ervaren. Hierbij lijkt een verband zichtbaar met 
de hoge bevlogenheid en betrokkenheid van de medewerkers die er toe leiden dat medewerkers 
resultaatgericht en vanuit de Woudenbergse visie werken aan realisatie van de bestuurlijke ambities. Het 
ziekteverzuimpercentage is de afgelopen 3 jaar gestegen van 2% naar 4,7% in 2016 en is daarmee 
gekomen boven het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland. Medewerkers die langduriger ziek zijn 
geven aan dat dit mede wordt veroorzaakt door ervaren werkdruk (naast andere oorzaken). 
Medewerkers uiten ook in werk- en teamgesprekken hun zorgen over de werkdruk. De werkdruk is niet 
alleen hoog door de hoeveelheid taken en werkzaamheden maar ook door de inzet die wordt gepleegd 
op het bereiken van de maatschappelijke effecten 1 tot met 4; meer participatie en communicatie en 
verdergaande eisen aan dienstverlening en I&A. Dit vraagt tijd. Naar aanleiding van de uitkomsten van 
het medewerkersonderzoek zijn medewerkers en teams in verschillende groepen aan de slag om te 
werken aan het behouden van de positieve punten én verbeteren van de aandachtspunten. Begin 2018 
wordt een volgend medewerkersonderzoek uitgevoerd.  
 

Om de werkdruk op een verantwoord niveau te krijgen, te voldoen aan wettelijke (kwaliteits)eisen die 
aan ons worden gesteld én blijvend te kunnen inzetten op participatie en communicatie, is het nodig om 
het in 2016 tijdelijk beschikbaar gestelde extra personeelsbudget structureel te maken voor het bedrag 
van € 75.000. Dit betekent vanaf 2018 een extra personeelslast van € 25.000 (voor de jaren 2016 en 
2017 is € 75.000 afgesproken en voor de jaren 2018 en 2019 € 50.000). 
 

In de begroting is al sinds 2013 een budget van € 100.000 opgenomen voor externe inhuur. Dit budget is 
bedoeld voor vervanging bij ziekte en korte pieken in regulier werk. Nu het ziekteverzuim oploopt en er 
meer sprake is van meer langdurig verzuim, waardoor vervanging nodig is, is tevens een verhoging van 
dit budget noodzakelijk naar € 150.000.  
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De inzet op meer participatie en communicatie en de autonome groei van het personeelsbestand laten 
de afgelopen periode ook hogere facilitaire kosten zien. We stellen voor dit budget te verhogen met        
€ 12.000. 
 
Overige ontwikkelingen: 
 
Cao-verhoging  
De huidige CAO loopt tot 1 mei 2017. In de begroting 2017-2020 is voor het jaar 2017 een structurele 
salarisverhoging van 1,5% meegenomen. Gezien de huidige economische ontwikkelingen is de 
verwachting dat er voor 2018 een minimaal 1,5% verhoging zal komen. Wij ramen voor de totale cao-
verhoging voor 2018 op € 81.000.  
 

Pensioen ambtenaren 
In november 2016 is er een aankondiging gekomen dat de pensioenbijdrage in 2017 met 2,6% stijgt. De 
meeste kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever (ongeveer € 113.000).  
 

De verhoging van de pensioenpremies is nodig als gevolg van de lage dekkingsgraden. Dit is voor het 
eerst bekend geworden in november, dus na de najaarsnota. Het is nog onduidelijk voor welk deel het 
Rijk de hogere personeelskosten als gevolg van hogere pensioenpremies gaat compenseren via de 
algemene uitkering.  
 

Individueel keuze budget (IKB) 
De invoering van IKB zorgt ervoor dat werknemers aan de voorkant twee vakantiedagen per jaar 
inleveren en dit als bijdrage terug vinden in hun IKB-budget. Deze dagen kunnen met dit budget 
teruggekocht worden. Dit geeft naar verwachting een extra kostenpost van ongeveer € 30.000 welke 
structureel is. 
 

Archiefbewaarplaatsen 
De kosten voor dienstverlening archiefbeheer van het Archief Eemland zijn verlaagd. Het bedrag dat 
begroot wordt voor Archiefbewaarplaatsen kan verlaagd worden met € 5.700. 
 

Vastgoedbeheer (Gemeentewerf) 
De raad heeft in de raadsvergadering van mei 2017 besloten een investeringskrediet beschikbaar te 
stellen voor de modernisering kantoor gemeentewerf en aanschaf zoutopslag en pekelwatertank. 
 
Het investeringskrediet van € 216.337 is als volgt opgebouwd: 

 Modernisering gemeentewerf  €    78.900 

 Aanschaf zoutopslag en pekelwatertank €  137.437 
 

De investering modernisering gemeentewerf ad € 78.900 wordt in één keer afgeschreven en ten laste 
gebracht van de algemene reserve. De investering aanschaf zoutopslag en pekelwatertank ad € 137.437 
wordt in 20 jaar afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 6.872 en worden ten laste 
gebracht van de begroting 2018-2021. Dit is eveneens verwerkt in deze kadernota 2018-2021. 
 
Kapitaallasten en rentetoerekening 
Op basis van de BBV-vernieuwing zijn de kapitaallasten en rentetoerekening gewijzigd. Hier vindt u meer 
over in hoofdstuk 3 van deze kadernota.  
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Programma 5. Dienstverlening 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetten programma 5 (Dienstverlening) 2018 2019 2020 2021

ICT budget (raad mei 2017) -29.369 -29.269 -29.369 -29.369

Salariskosten a.g.v. ambitie -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Kosten inhuur extern personeel (vervanging bij ziekte) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Facilitaire kosten -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

Salariskosten 1,5% CAO 2018 -81.297 -81.297 -81.297 -81.297

Salariskosten 2017 a.g.v. pensioen en IKB -143.818 -143.818 -143.818 -143.818

Kosten archief Eemland 5.700 5.700 5.700 5.700

Vastgoedbeheer Gemeentewerf (raad mei 2017) -6.872 -6.872 -6.872 -6.872

Kapitaallasten/rentetoerekening 270.386 252.476 173.740 208.638

-72.270 -90.080 -168.916 -134.018

-  = nadelig

+ = voordelig
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Algemene dekkingsmiddelen 
 
Algemene uitkering 
De algemene uitkering is gebaseerd op de decembercirculaire 2016. De wijzigingen ten opzichte van de 
meicirculaire 2016 zijn verwerkt in de kadernota 2018-2021. De mutaties in de doeluitkeringen zijn bij de 
betreffende taken terug te vinden als uitgaven c.q. verminderingen. 
 
De meicirculaire 2017 is op het moment van opmaken van de kadernota nog niet beschikbaar. 
De verwachting is dat er een stijging is van € 80.000 als gevolg van het verschuiven van het boekjaar en 
daarmee verschuiving van contante prijs naar lopende prijs. Verder verwachten we een extra bijdrage 
voor het opvangen van de hogere pensioenkosten van ongeveer € 20.000 maar ook een verlaging van de 
uitkeringsfactor door lagere uitgaven van het Rijk in 2016. (effect +/- € 60.000). Bij doeluitkeringen wordt 
een extra(tje) verwacht voor participatie (WSW). Verder zal het demissionaire kabinet niet veel 
wijzigingen aangeven maar dit doorschuiven naar de septembercirculaire 2017. Deze berekeningen zijn 
dan ook echt aannames en de meicirculaire wordt dan ook pas verwerkt in de definitieve begroting.  
 
Belastingen 
Bij de vaststelling van de begroting 2017-2020 heeft de raad besloten de OZB-tarieven in het jaar 2017 te 
laten stijgen met 3% en in de jaren 2018 tot en met 2020 met 2% (= ingeschatte inflatie van 2% voor de 
betreffende periode).  
 

Gelet op de afspraak in het collegeprogramma 2014-2017 om de lasten voor de burgers zo min mogelijk 
te laten stijgen, wordt voorgesteld de OZB voor de jaren 2018 t/m 2021 te laten stijgen met 2%                 
(= ingeschatte inflatie van 2% voor de jaren 2018 t/m 2021).  
 

Versnelling van woningbouw van met name Het Groene Woud zorgt voor extra belastingopbrengsten 
vanaf 2018. Vanaf 2020 is ook een deel van Hoevelaar en de Spoorzone in de opbrengsten verwerkt. 
 
Rente 
Het rentevoordeel daalt. Dit komt met name door de lagere rente doorrekening naar de programma’s. 
De interne rekenrente is gedaald van 2,0% naar 0,0%.   
Aan de grondexploitaties wordt 1,5% rente toegerekend in plaats van 1,8%. Toch stijgt hier de 
renteopbrengst door hogere boekwaarden.  
Door de grondverkopen in met name Het Groene Woud worden steeds meer leningen afgelost of 
omgezet in kasgeldleningen. Dit geeft een rentevoordeel voor de komende jaren.  

 
In hoofdstuk 3 vindt u meer over de nieuwe BBV-regels betreffende de rente toerekening aan het 
grondbedrijf en de taakvelden/producten. De gevolgen voor de begroting zijn aanzienlijk en wij vragen 
dan ook uw speciale aandacht hiervoor. 
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Algemene dekkingsmiddelen 
 
Binnen dit onderdeel zijn de volgende verschuivingen in de inkomsten: 

 
 

 
 
 
 

Recapitulatie aanpassing budgetten als gevolg van beleidsontwikkelingen op de 5 
programma’s en de algemene dekkingsmiddelen: 
 
In de onderstaande tabel zijn de financiële consequenties in totalen per programma weergegeven.  
 

 

Budgetwijzigingen per programma 2018 2019 2020 2021 

1. Samenleving 168.829 159.039 110.397 76.730 

2. Leefomgeving -166 3.835 559 11.328 

3. Veiligheid -3.000 -5.000 -4.000 0 

4. Ruimte, wonen en ondernemen -209.680 -207.123 -212.113 -205.940 

5. Dienstverlening -72.270 -90.080 -168.916 -134.018 

Totaal aanpassing budgetten  -116.287 -139.329 -274.073 -251.900 

Algemene dekkingsmiddelen 62.658 109.075 185.156 171.139 

Totaal beleidsontwikkelingen hoofdstuk 2 -53.629 -30.254 -88.917 -80.761 

     -  = nadelig 

    + = voordelig 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgetten algemene baten en lasten 2018 2019 2020 2021

Algemene uitkering algemeen deel 327.979     332.831     356.231     292.708     

WMO deel algemene uitkering -42.454      -42.454      -42.607      -10.867      

Peuterspeelzaalwerk -27.298      -27.298      -27.298      -27.298      

Combinatiefunctie 107             107             107             107             

Armoedebestrijding 40.589       40.589       40.589       40.589       

Voorschoolse opvang peuters -              -              -              6.570          

Decentralisatie WMO -70.227      -69.371      -64.786      -66.907      

Decentralisatie Jeugdzorg -56.132      -56.132      -56.132      -42.654      

Decentralisatie Participatie -125            -118            -111            -4.857        

Belastingen 54.442       71.080       83.169       144.828     

Kapitaallasten/rentetoerekening -164.223    -140.159    -104.006    -161.080    

62.658       109.075     185.156     171.139     

-  = nadelig

+ = voordelig
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Hoofdstuk 3. Vernieuwing BBV (financiële regelgeving 
gemeenten en provincies) 
 
In het besluit begroting en verantwoording van provincies en gemeenten zijn spelregels opgenomen 
waaraan een begroting en jaarrekening van de gemeente moet voldoen.  
 
Bij de invoering van het huidige Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 2004 lag de nadruk op het 
vergroten van de transparantie van het proces van begroting- en verantwoording en het versterken van 
de positie van de raad. Er zijn ruim 10 jaar na invoering van het BBV diverse ontwikkelingen die vragen 
om vernieuwing van het BBV. Zo zijn de stukken waarmee de raad dit proces kan sturen - de begroting 
en jaarstukken -, voor niet financieel specialisten te weinig toegankelijk. Dit belemmert de 
mogelijkheden voor veel raadsleden, maar ook voor andere direct betrokkenen, om hier een goede 
discussie over te voeren.  
 
In de afgelopen jaren zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd met als doel de horizontale 
verantwoording en het verticale toezicht te versterken door de financiële informatie inzichtelijker en 
transparanter te maken. Zo is in 2013 een aantal wijzigingen in het BBV doorgevoerd die in algemene zin 
gericht waren op de versterking van de deugdelijkheid en transparantie (en daarmee ook de 
toegankelijkheid) van begroting en verantwoording.  
 
Het belang van vernieuwing van het BBV 
Zoals is aangegeven, was de constatering dat na 10 jaar functioneren onder het huidige stelsel, begroting 
en jaarstukken voor anderen dan financieel deskundigen nog te weinig toegankelijk zijn. Daarnaast werd 
een aantal ontwikkelingen gesignaleerd die het belang van vernieuwing nog eens extra onderstrepen: 
 

 De wens de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken: daarvoor is meer en 
gemakkelijker inzicht in begroting en verantwoording nodig; 

 De wens tot betere financiële vergelijkbaarheid. Gemeenten moeten vergelijkingen kunnen 
maken met andere gemeenten, om beslissingen daar aan af te kunnen wegen; 

 Op de democratische rollen van de raad en de vergelijkbaarheid komt nog eens extra druk te 
staan door de 3 decentralisaties; 

  Als gevolg van grotere onzekerheden in vergelijking tot de periode dat het huidige BBV tot stand 
kwam, is er meer behoefte aan inzicht in de financiële positie van gemeenten en daaraan 
verbonden risico’s; 

 De wens van gemeenten meer inzicht te hebben in elkaars financiële positie, om tijdig te kunnen 
bijsturen als de financiële situatie daar aanleiding toe geeft (om te voorkomen dat gemeenten 
een beroep moeten doen op steun uit het gemeentefonds); 

 Toenemende belangstelling voor verslaglegging in de publieke sector; 

 en vragen rond de huidige praktijk van het rechtmatigheidstoezicht. 
  
De hiervoor geschetste ontwikkelingen onderstrepen nog eens het belang van een versterking van de 
positie van de raad: daartoe moet het inzicht in de begroting van raadsleden, maar ook van burgers en 
bedrijven worden vergroot, zodat een levendige discussie over de beleidskaders en de uitwerking 
daarvan wordt bevorderd.  
 
De voorgenomen wijzigingen in het BBV hebben als rode draad een versterking van de horizontale 
sturing door de raad. Het doel is meer transparantie van het besluitvormingsproces rond begroting en 
verantwoording en daarmee een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden bij het 
besluitvormingsproces. Voor alle betrokkenen beschikbare en hanteerbare informatie over zowel de 
beoogde als gerealiseerde beleidsresultaten is daarbij essentieel. Een betere vergelijkbaarheid van 
kosten en beleidsresultaten en daarnaast een versterkt inzicht in de financiële positie van de gemeente - 
nu en op termijn - staan centraal in de voorliggende vernieuwing van het BBV.  
De voorstellen richten zich op de uitvoeringsinformatie, beleidsindicatoren, financiële kengetallen, 
informatie over verbonden partijen en een aantal meer technische onderwerpen.  
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Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

1. Invoeren verplichte taakvelden 
Een van de belangrijkste wijzigingen is het invoeren van 50 taakvelden verspreid over 9 thema’s. De 
verplichte thema’s en taakvelden moeten er voor zorgen dat goed vergelijkbaar is hoeveel de 
gemeenten aan een thema/taakveld uitgeven. Iedere gemeente is verplicht in de begroting een lijst met 
de thema’s/taakvelden op te nemen en de daarbij behorende kosten/opbrengsten aan te geven. 
 

Wat doen wij hiermee? 
In onze begroting van 2018 zullen wij het verplichte overzicht van de taakvelden met daarbij de kosten 
opnemen in de bijlagen. Aan onze programma indeling en het indelen van de programma’s in de 
producten verandert nog niets. De BBV commissie geeft ook duidelijk aan dat de programma indeling 
nog altijd de bevoegdheid is van de raad en de indeling in producten de bevoegdheid van het college van 
burgemeester en wethouders. 
 

Wat verandert er? 
Naast het verplicht opnemen van eerder genoemd overzicht in de begroting en jaarrekening verandert 
de doorberekening van indirecte kosten naar de taakvelden. 
 

Alle kosten moeten zoveel mogelijk direct toegerekend worden aan het betreffende taakveld. Als we 
denken aan het taakveld sport horen daar niet alleen de subsidie bedragen en directe kosten bij maar 
ook de directe loonkosten en andere direct toe te wijzen kosten. 
 

Tot en met de begroting 2014 had Woudenberg kostenplaatsen waar alle kosten voor personeel, ICT en 
overige bedrijfsvoeringkosten aan toegerekend werden. Vanuit deze kostenplaatsen werd op basis van 
urenramingen de diverse producten belast. Met ingang van de begroting 2015 is besloten deze kosten te 
bundelen in programma 5 onder de kop bedrijfsvoeringkosten. Dit geeft veel sneller de verschillen in 
kosten tussen begrote en werkelijke kosten aan. 
 

Vanaf 2017 zijn gemeenten verplicht om zoveel mogelijk kosten direct naar de taakvelden toe te 
rekenen. Het loon van een beleidsmedewerker sport, cultuur en recreatie komt dan direct op 
thema/taakveld sportbeleid, cultuur en recreatie. De kosten van medewerkers groen gaan direct naar 
taakveld openbaar groen. Het gaat hier niet alleen om direct toe te rekenen salariskosten maar ook om 
inhuur derden, ICT, verzekeringen, opleidingen etc.  
 

2. Overheadkosten 

Vanaf 2017 wordt het verplicht om alle overheadkosten te bundelen en uit te drukken in percentage van 
de begroting. Ook hier is het de bedoeling om gemeenten onderling te kunnen vergelijken.  
 

Om dit te bewerkstelligen moet er wel duidelijk zijn wat onder overhead verstaan wordt.  
 

Overhead bestaat in elk geval uit:  
1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten. Het betreft alle 

hiërarchische leidinggevenden in het primair proces. Zij hebben een personele verantwoordelijkheid 
waaronder het voeren van functioneringsgesprekken. Niet: projectleiding en coördinatoren. 

2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. Het betreft functies als controllers, 
financieel adviseurs en specialisten, planning & control, financiële verantwoording, administratieve 
organisatie, risicomanagement, (EDP) auditing, interne kwaliteitszorg, toezicht en controle gericht 
op de eigen organisatie;  

3. P&O / HRM. Het betreft salarisadministratie, P&O / HRM advies, organisatie- en formatieadvies, OR-
ondersteuning, mobiliteitscentrum, coaching, leren en ontwikkelen, bedrijfsmaatschappelijk werk, 
ARBO, recruitment, arbeidsvoorwaarden, HR control. Het is exclusief opleidingen door P&O gegeven 
en gericht op de directe uitvoeringspraktijk.  

4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement). 
5. Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie (KCC). Het gaat om zowel interne als 

externe communicatie. Niet: projectcommunicatie en medewerkers die bij een projectbureau 
werken. 
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6. Juridische zaken. Het betreft juridische medewerkers die op de bedrijfsvoering afdeling werken of 
belast zijn met een bedrijfsvoeringstaak op een afdeling. Niet: afhandeling van bezwaar- en 
beroepschriften. Niet: juristen die primaire taken verrichten (bijv. vergunningverlening). 

7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning. Het betreft bestuursadviseurs en bestuursondersteuner, 
zijnde de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering* van de burgemeester en het college van 
burgemeester en wethouders. Niet: raadsgriffie (behoort tot facilitering bestuursorganen, taakveld 
0.1). 

8. Informatievoorziening en automatisering (ICT). Het betreft medewerkers informatisering en 
automatisering, systeem-en netwerkbeheer, werkplekondersteuning, helpdesk, ontwikkeling ICT 
projectmanagement, technisch applicatiebeheer en functioneel applicatiebeheer dat door 
bedrijfsvoering medewerkers wordt gedaan (het is exclusief functioneel beheer ten behoeve van 
primaire proces systemen).  

9. Facilitaire zaken en Huisvesting. Het is inclusief receptie, beveiliging en catering en 
gebouwenbeheerders.  

10. DIV. Het betreft medewerkers die kaders stellen en richtlijnen ontwikkelen, zich bezighouden met 
expertise-ontwikkeling, adviseren bij procesinrichting en –aansluitingen op e-depot, DMS inrichten 
en beheren, zich bezighouden met postregistratie en e-depot, archiefonderzoeken en coördineren 
(niet zijnde leidinggevende), fysieke en digitale documenten verwerken, vernietigen en overbrengen 
en fysiek en digitaal archief opbouwen en beheren.  

11. Managementondersteuning primair proces. Het betreft secretariaten, office management en 
management assistentie in het primair proces.  

 
*Bedoeld wordt beleidsadvisering op het gebied van bedrijfsvoering: o.a. personeelsbeleid en financieel beleid. Beleidsadviseurs 
voor specifieke taakvelden betreffen directe kosten.  

 
Bovenstaande indeling kan terug gebracht worden tot de volgende uitgangspunten als men naar de 
gehele organisatie kijkt.  

 Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.  

 Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en 
behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, 
behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding 
salarisadministratie). 

 Sturende taken vervult door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De 
bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.  

 De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er 
sprake is van overhead. 

 Onderstaand is weergegeven wat dit concreet betekent voor een aantal van de bovenstaande 
overheadkosten. 

 Huisvesting: Huisvesting die wordt gerekend tot de overhead heeft betrekking op kantoorruimten. 
Dit zijn ruimten voor de uitvoering van de algemene taken van de eigen gemeentelijke organisatie. 
Hieronder valt ook een gemeenteloket in bijv. een winkelcentrum. Niet onder kantoorruimten vallen 
huisvestingskosten die behoren tot een specifiek uitvoerende taak en daarmee tot een specifiek 
taakveld. Bijv. een sporthal, zwembad, brandweerkazerne etc. Werkplekken binnen dergelijke 
locaties worden tot het geheel gerekend en niet apart tot overhead. 

 Personeel  
o Loonkosten van functies die niet genoemd zijn in de definitie van overhead: bepaald 

moet worden of deze loonkosten directe kosten zijn t.a.v. een bepaald taakveld. Dit 
betekent dat er activiteiten of taken worden uitgevoerd die behoren tot één of meerdere 
specifieke taakvelden. Is dit niet het geval, dan zal sprake zijn van overhead (denk 
bijvoorbeeld aan telefonistes). 

o Kosten van (niet leidinggevende) medewerkers die zowel directe taken als 
ondersteunende taken uitvoeren moeten naar rato van (een ingeschatte) tijdsbesteding 
worden verdeeld over de taakvelden en overhead, waarbij de gemeente zelf de mate van 
detaillering bepaalt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een maximum aantal 
taakvelden waar 1 fte over verdeeld wordt. 
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o Loonkosten van bijv. een directeur zwembad vallen onder de definitie van overhead, 
want het betreft een leidinggevende in het primair proces. Ook als de directeur 
uitvoerende taken verricht. 

o Verzekeringskosten en opleidingsbudgetten personeel: Deze kosten vallen de categorie 
P&O / HRM en behoren tot overhead.  

 ICT Kosten applicatiebeheerders en software voor een specifieke taak worden begroot en 
verantwoord op het betreffende taakveld. Bijvoorbeeld het belastingsysteem.  

  
Wat doen wij hiermee? 
In de begroting 2018 zullen wij de directe kosten begroten op de betreffende taakvelden.  
 

Wat verandert er? 
Per medewerker/inhuur gaan we de kosten verdelen naar de betreffende taken waar de medewerker 
verantwoordelijk voor is. Veel functies zijn direct voor 100% toe te wijzen aan een taakveld of aan 
overhead. Er zijn echter ook diverse functies die aan diverse taakvelden werken. Zo zijn bijvoorbeeld de 
meeste medewerkers van de buitendienst betrokken bij groenbeheer maar ook bij afval en de 
begraafplaats. Op basis van de geschreven uren 2015 en 2016 zijn per medewerker hooguit 4 
verschillende taakvelden aangegeven waarop de salariskosten komen. Hier kan ook een deel overhead 
bij zitten. 
 

In de begroting 2018 zullen de salariskosten en inhuur kosten niet langer in zijn geheel te vinden zijn bij 
bedrijfsvoering. 
 

Overigens is iedere gemeente vrij om te bepalen hoe de salariskosten verdeeld worden. Dit geeft grote 
verschillen tussen gemeenten in het percentage overhead waardoor de vraag blijft of gemeenten wel 
vergelijkbaar zijn.  
 
Overhead toerekening in leges berekeningen 
Veel leges mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Kostendekkend is in dat geval dekking van de 
directe kosten, waaronder dus ook directe personeelskosten en BTW. Verder mag er rekening gehouden 
worden met een percentage overhead. Dit kan een ander percentage zijn dan het percentage dat 
aangeeft hoe groot het aandeel overhead op de totale begroting is. In de gemeentelijke financiële 
verordening zal dit percentage opgenomen moeten worden.  
 
Afschrijven op investeringen met maatschappelijk nut 
Op investeringen met economisch nut (vertegenwoordigen een verhandelbare waarde) dient 
afgeschreven te worden. Op investeringen met maatschappelijk nut zoals bruggen, aanleg parken en 
nieuwe wegen dient vanaf 2017 ook afgeschreven te worden. Ook deze wijziging is om de gemeentelijke 
begrotingen vergelijkbaar te maken. Overigens mogen aanleg van nieuwe wegen, parken en dergelijke 
nog wel gedekt worden uit de grondexploitaties als daar sprake van is. 
 
Wat doen wij hiermee? 
Vanaf 2017 zullen wij op deze investeringen afschrijven. Denk hierbij aan het nieuwe openbare 
verlichtingsplan en het speelruimte beleidsplan. Er zal nog wel een duidelijke scheidslijn moeten komen 
tussen investering en onderhoud. Is het aanleggen van een verkeersdrempel een investering in de 
openbare ruimte of onderhoud van een weg?  

 
Wat verandert er? 
Op investeringen in de openbare ruimte zal afgeschreven worden. Vooruitlopend op investeringen kan 
er ook gereserveerd worden. Deze reserve mag dan weer gebruikt worden als dekking van de 
kapitaallasten.  
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Minder rente uit reserve/grondbedrijf 2018 2019 2020 2021

1.  Voorziening sport 8.168 7.435 6.702 6.044

2. Reserve automatisering 9.981 8.636 7.880 7.893

3. Reserve BAO Huisvesting 95.889 92.747 89.711 86.674

4. Reserve onderhoud BAO Huisvesting 1.472 1.244 1.075 905

5. Machine park OW 2.301 1.586 936 442

6. Cultuurhuis 120.335 113.344 106.354 99.364

7. De Schans 23.569 22.592 21.576 20.519

8. minder rente vanuit grondbedrijf 22.535 25.085 7.081 5.325

Extra last voor begroting 284.250 272.669 241.314 227.167

Dekking door minder toevoeging aan reserves 2018 2019 2020 2021

1.  Voorziening sport 8.168 7.435 6.702 6.044

2. Reserve automatisering 9.981 8.636 7.880 7.893

3. Reserve BAO Huisvesting 95.889 92.747 89.711 86.674

3. Reserve BAO Huisvesting extra ruimte 26.111 4.253 7.289 10.326

4. Reserve onderhoud BAO Huisvesting niet mogelijk

5. Machine park OW 2.301 1.586 936 442

6. Cultuurhuis vrijval begrotingsbijdrage 47.500 47.500 47.500 47.500

6. Cultuurhuis opvang rente last 40.000 10.000 5.000 0

Dekking door lagere toevoegingen aan reserves 229.951 172.157 165.018 158.880

Restant ten laste van de begroting 54.299 100.513 76.296 68.287

Rente omslag berekening 2018 2019 2020 2021

a Externe rentelasten over korte en lange financieringen 180.443 159.015 155.471 145.300

b Externe rente baten -40.131 -39.015 -37.871 -36.699

Totaal door te berekenen rente 140.312 120.000 117.600 108.601

c rente aan grondexploitaties -147.452 -131.565 -28.184 -19.324

d rente projectfinanciering nvt nvt nvt nvt

door te rekenen externe rente -7.140 -11.565 89.416 89.278

d1 Rente over eigen vermogen nvt nvt nvt nvt

d2 Rente over voorzieningen nvt nvt nvt nvt

Aan taakvelden toe te rekenen rente -7.140 -11.565 89.416 89.278

Boekwaarde waarover rente te berekenen 21.295.624 19.539.421 18.527.374 17.573.306

percentage rente toerekening -0,03% -0,06% 0,48% 0,51%

afronding op 5 tienden 0,00% 0,00% 0,50% 0,50%

Werkelijk toegerekend 40.157 39.042 122.672 116.965

Renteresultaat op treasury 47.297 50.606 33.255 27.688

 

3. Rentetoerekening 

De BBV doet ook stellige uitspraken hoe gemeenten om moeten gaan met toe te rekenen rente aan 
investeringen. 
 

De gemeenten zijn verplicht een taakveld treasury te 
hebben. Op dit taakveld komen alle rente inkomsten 
en uitgaven evenals dividend opbrengsten. Aan de 
hand van een renteomslag berekening moet er een 
rentepercentage berekend worden voor 
doorberekening van de rente aan investeringen. Per 
taakveld wordt een splitsing gemaakt in de 
afschrijvingslast en de rentelast.  
 
Wat doen wij hiermee? 
Vanaf de begroting 2015 werken wij al met een apart 
product/taakveld treasury waar alle rente uitgaven 
en inkomsten op verantwoord worden. Ook rekenen 
wij al rente toe aan alle taakvelden waarop 
investeringen van toepassingen zijn.  
 
Wat verandert er? 
De huidige kapitaallasten gaan we splitsen in een rentedeel en in een afschrijvingsdeel. Voor de 
rentetoerekening kunnen we niet langer het vaste percentage van 2% hanteren. Het nieuwe percentage 
wordt berekend door een renteomslag methode en mag afgerond worden op 5 tienden. 
Voor de begroting 2018 moeten wij dus gaan rekenen met een interne rekenrente van 0,0%. 

 
Gevolgen voor de begroting 
De berekende interne rekenrente heeft grote gevolgen voor de begroting. De verplichting is er om deze 
rente-omslag op alle investering toe te passen. Dus ook waarbij wij in het verleden uitgingen van 4% 
rente toerekening ten laste van een reserve. 
Hoewel het grootste deel van de toegerekende 
rente zowel als kosten bij de taakvelden als wel 
als opbrengst bij de rente terecht komen zijn de 
gevolgen aanzienlijk daar waar het gaat om 
rentelasten die uit een bestemmingsreserve 
gedekt worden. 
 

Het grootste nadeel geeft de renteverandering bij 
het cultuurhuis. Hier rekenen wij altijd 4% rente 
aan toe die gedekt wordt uit de reserve 
kapitaallasten cultuurhuis. Voor 2018 is dit € 
120.333. Dit is een voordeel op het renteresultaat 
van € 120.333. Door het verplicht moeten 
aanpassen van het rentepercentage naar 0,0% zal 
er een nadeel ontstaan van € 120.333. De 
begroting wordt door dit gewijzigde rentebeleid 
sterk beïnvloed. 
 
Om deze beïnvloeding voor de toekomst tegen te gaan stellen we voor het rentedeel op de 
investeringen niet langer uit de aanwezige kapitaalreserves te dekken maar direct t.l.v. de begroting te 
brengen. 
  
Dit geeft éénmalig een nog hogere last maar daar staat tegenover dat deze reserves ook minder gevoed 
hoeven te worden waardoor een groot deel van de rentelast opgevangen kan worden door jaarlijks 
minder aan de reserves toe te voegen. 
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Toelichting per wijziging: 
1. Voorziening sport: Jaarlijks worden de kapitaallasten betreffende het sportpark gedekt uit de 
voorziening. Door het niet langer dekken van de rentelast uit deze voorziening ontstaat een nadeel in de 
begroting. Dit kan gedekt worden door de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening met hetzelfde bedrag 
te verminderen. 
 

Ook bij 2 automatisering, 3 Huisvesting onderwijs en 5 Machine park openbare werken geldt dat het 
nadeel gecompenseerd kan worden door de jaarlijkse toevoeging met hetzelfde bedrag te verminderen. 
 

Aan 4. Reserve onderhoud huisvesting scholen wordt jaarlijks geen toevoeging gedaan. Het nadeel kan 
dan ook niet binnen deze post opgevangen worden.  
 

6. Cultuurhuis. Het grootste nadeel zit in de rentelast bij het cultuurhuis. Tot 2016 werd een deel            
(€ 67.500) van de kapitaallasten gedekt uit de begroting. Door deze dekking met € 47.500 te verlagen 
blijft de reserve voldoende gevoed om de afschrijvingslast te dekken uit de reserve. Er resteert dan nog 
een bedrag in de reserve om de eerste jaren een extra dekking van het rentenadeel te kunnen dekken. 
 

3. Extra. De toevoeging aan de reserve huisvesting scholen kan door het niet langer dekken van de 
rentelast nog verder verlaagd worden. Hiermee kan een deel van de last van het cultuurhuis gedekt 
worden. 
 

7. De Schans. De kapitaallasten van de Schans worden niet gedekt uit een reserve. Hier is echter sprake 
van een annuïteiten afschrijving met 4% rente. Hier stellen we voor om de resterende looptijd uit te 
gaan van een lineaire afschrijving waarbij de boekwaarde in gelijke termijnen over de resterende looptijd 
wordt afgeschreven. Dit geeft een extra afschrijvingslast zoals in de tabel opgenomen. 
 

8. Ook de rentetoerekening aan de grondexploitaties dient aangepast te worden. Hier wordt uitgegaan 
van de gemiddelde rente op de leningen die we zijn aangegaan. Ook hier mag op 0,5% worden afgerond 
waardoor we nu uitgaan van € 1,5% rente toerekening. Dit geeft een nadeel op de begroting van              
€ 22.535. (2018) 
 
Uiteindelijk blijft er nog een behoorlijke last voor de begroting over. 

 
 
Dit nadeel zit versleuteld in alle programma’s zoals die in hoofdstuk 2 zijn behandeld. Er is dan ook niet 
een 1 op 1 relatie te leggen met het renteresultaat zoals dit in hoofdstuk 2 is aangegeven. De lagere 
rentelast op geldleningen wordt gebruikt om deze extra begrotingslast te dekken. 
 

Voorstel wijziging hoe om  te gaan met de rente op het grondbedrijf 
Door de wijziging in de BBV zijn wij niet meer vrij om te bepalen hoeveel rente wij toerekenen aan het 
grondbedrijf. Het percentage is afhankelijk geworden van het rentepercentage dat wij gemiddeld over 
aangegane langlopende leningen betalen. Bij afwijking in de jaarrekening kan het zijn dat de door te 
berekenen rente aangepast moet worden. Dit heeft gevolgen voor de jaarrekening.  
 
Het voorstel is om vanaf het jaar 2020 de rente die betrekking heeft op het grondbedrijf rechtstreeks toe 
te voegen aan de algemene reserve grondbedrijf. 
Voor 2020 wordt gekozen omdat vanaf dat jaar de boekwaarden laag zijn en de gevolgen voor de 
begroting niet groot zijn. Vanaf 2020 zal dan de rente op het grondbedrijf voor de begroting budgettair 
neutraal zijn. 
De werkelijke rente toerekening is: 
 

2018 2019 2020 2021 

 €   147.452   €   131.565   €     28.184   €     19.324  
 
 
 
 
 

Restant ten laste van de begroting 54.299 100.513 76.296 68.287
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Hoofdstuk  4.   Financiële positie (reserves/ 
weerstandsvermogen) 
 
Bij het beoordelen van de financiële positie van de gemeente spelen het weerstandsvermogen en de 
risico’s een belangrijke rol. In dit hoofdstuk komen de reservepositie en de risico’s aan de orde. 
 
In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de vraag of bepaalde reserves en voorzieningen in stand moeten 
worden gehouden, daarna komt de reservepositie (reserves beschikbaar voor algemene middelen) en 
het weerstandsvermogen van de gemeente aan de orde. 
 

Reserves 
 

Algemene reserve 
Saldo per 1-1-2017: € 3.457.000 
Met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering is het wenselijk een algemene reserve aan te 
houden. De reserve dient als buffer voor het opvangen van risico’s en verplichtingen waar geen 
voorzieningen voor zijn gevormd en ter dekking van onverwachte tekorten op de jaarrekening. 
Advies: algemene reserve in stand houden. 
 

Algemene reserve grondbedrijf 
Saldo per 1-1-2017: € 696.000 
Deze reserve dient ter dekking van alle risico’s die de gemeente loopt ten aanzien van grondexploitaties. 
Ook afwaardering van gronden komt ten laste van deze reserve. De reserve wordt gevoed uit de 
resultaten van de lopende grondexploitaties.  
De raad heeft in april 2016 besloten de voordelige en nadelige exploitatieresultaten van de 
deelprojecten herontwikkeling Woudenberg-Oost te labelen in de algemene reserve grondbedrijf. Hierna 
wordt een meerjarig verloop van deze reserve in beeld gebracht. 
Advies: algemene reserve grondbedrijf in stand houden.  
 

Reserve dorpsvoorzieningen 
Saldo per 1-1-2017: € 1.110.000 
De reserve dorpsvoorzieningen is bestemd ter dekking van (toekomstige) uitgaven op het gebied van 
gemeenschapsvoorzieningen. De reserve dorpsvoorzieningen wordt de komende jaren gevoed bij de 
afsluiting van de grondexploitaties van het Groene Woud en Amalialaan voor respectievelijk € 996.768 
en € 383.962. Hierna wordt een meerjarig verloop van deze reserve in beeld gebracht. 
Advies: reserve dorpsvoorzieningen in stand houden. 
 

Reserve kapitaallasten cultuurhuis 
Saldo per 1-1-2017: € 2.632.000 
De reserve dient ter dekking van de afschrijvingslast van het cultuurhuis voor de komende 40 jaar. 
Advies: reserve kapitaallasten en exploitatie cultuurhuis in stand houden met het verschil dat voortaan 
alleen de afschrijvingslast hier uit gedekt wordt. 
 

Reserve kapitaallasten Uitvaartcentrum Henschoten 
Saldo per 1-1-2017: € 0 
De reserve diende ter dekking van de kapitaallasten van de nieuwbouw van het uitvaartcentrum 
Henschoten in 2010 (afschrijving loopt over 40 jaar). 
Naar aanleiding van een aangenomen amendement bij de vaststelling van de begroting 2017-2020 is 
besloten deze reserve per 1 januari 2017 te laten vervallen. Na de volledige afschrijving van de aula is 
deze reserve leeg en er is in de begroting geen ruimte voor een renovatie- of nieuwbouwinvestering. 
Omdat de gemeente deze voorziening wel in eigendom wil behouden en een duurzaam financieel beleid 
van belang is, is het passender de jaarlijkse kapitaallasten ad. € 35.000 direct in de begroting op te 
nemen. Zodoende kan de reserve kapitaallasten uitvaartcentrum Henschoten ad. € 1.155.000 vrijvallen 
ten gunste van de algemene reserve.  
Advies: reserve kapitaallasten Uitvaartcentrum Henschoten kan vanaf 2017 vervallen. 
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Reserve speelvoorzieningen  
Saldo per 1-1-2017: € 233.000 
In mei 2016 is het Speelruimteplan gemeente Woudenberg “Samenspel” door de raad vastgesteld. 
Conform dit plan wordt de reserve speelvoorzieningen de komende jaren afgebouwd. De omvorming 
van de speelvoorzieningen zoals in het Speelruimteplan opgenomen, wordt bekostigd uit deze reserve 
(te denken valt aan het weghalen van speelplekken/toestellen, verbeteren van ondergrond bij nieuwe 
speelplekken en overige aanlegkosten). 
Advies: reserve speelvoorzieningen in stand houden.  
 

Reserve wegen 
Saldo per 1-1-2017: € 550.000 
De reserve is bestemd ter dekking van de kosten van het onderhoud van wegen welke het normale 
onderhoud overstijgen. Deze kosten kunnen niet worden gedekt uit de normale onderhouds- en 
beheerkosten. Aan de reserve dient een lange termijn onderhouds- c.q. investeringsplanning ten 
grondslag te liggen. De reserve is gekoppeld aan het nieuwe wegbeheerplan (2015-2019). Volgens het 
wegbeheerplan en de landelijke normen van het CROW is er in Woudenberg sprake van achterstallig 
onderhoud en neemt het achterstallig onderhoud toe de komende jaren wanneer niet extra wordt 
geïnvesteerd in het wegwerken hiervan. Bij vaststelling van de begroting 2016-2019 is besloten jaarlijks  
€ 124.000 extra beschikbaar te stellen voor onderhoud wegen. Aangezien het hogere budget de eerste 
jaren vooral nodig is om het achterstallig onderhoud weg te werken, is voorgesteld het hogere budget 
stapsgewijs afbouwend via de reserve wegen te dekken. Tot 2018 wordt in totaal € 372.000 aan 
achterstallig onderhoud bekostigd uit de reserve wegen.  
In deze reserve staat een bedrag van € 189.000 gereserveerd voor project VERDER.  
Advies: reserve wegen in stand houden. 
 

Reserve civiele kunstwerken 
Saldo per 1-1-2017: € 63.000 
Het doel van deze voorziening is te komen tot een gelijkmatig uitgavenpatroon voor het onderhoud van 
een 12 tal civiele kunstwerken. In 2013 is een nieuw onderhoudsplan op basis van visuele inspectie 
opgesteld voor de komende 5 jaar (2014-2018). In dit onderhoudsplan is behalve regulier onderhoud ook 
aangegeven welk bedrag er jaarlijks gereserveerd moet worden voor de reserve. 
Advies: reserve civiele kunstwerken in stand houden.  
 

Reserve automatisering 
Saldo per 1-1-2017: € 611.000 
Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kapitaallasten van investeringen op gebied van ICT volgens 
het beleidsplan informatisering en automatisering 2016-2018. Denk hierbij aan het vervangen van 
bestaande apparatuur, infrastructuur en software, het uitvoeren van een aantal projecten om invulling 
te geven aan modernisering van de digitale dienstverlening aan inwoners (omgevingswet) én het digitaal 
werken voor medewerkers en bestuur, doorlopend verbeteren van informatieveiligheid, inzichtelijker 
maken van klantvragen, klantbeeld en verbeteren van klanttevredenheid.  
Jaarlijks wordt € 95.000 t.l.v. de begroting toegevoegd aan deze reserve. De huidige stand van de reserve 
is noodzakelijk om de vele ICT investeringen (meestal wettelijk verplicht) voor de komende periode te 
kunnen bekostigen.   
Advies: reserve automatisering in stand houden. 
 

Reserve opleidingskosten personeel 
Saldo per 1-1-2017: € 7.000 
Deze reserve is gevormd met het doel om te komen tot een gelijkmatig uitgavenpatroon voor 
opleidingskosten van het personeel.  
Advies: reserve opleidingskosten personeel in stand houden. 
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Reserve kapitaallasten machinepark 
Saldo per 1-1-2017: € 167.000 
De reserve is gevormd ter dekking van kosten van aanschaf en vervanging van groter materieel. De 
jaarlijkse reservering van € 26.000 is jaren geleden bepaald aan de hand van een inventarisatie van het 
machinepark. Op dit moment is niet duidelijk of het saldo per 1-1-2016 en de jaarlijkse reservering 
voldoende c.q. teveel zijn voor aanschaf en vervanging van ons machinepark.  
Advies: reserve machinepark openbare werken blijft in stand.  
 

Reserve sociaal domein 
Saldo per 1-1-2017: € 486.000 
De reserve is bestemd om incidentele plussen en minnen binnen het sociaal domein op te vangen.  
Advies: reserve sociaal domein in stand houden.  
 
Reserve huisvesting basisonderwijs 
Saldo per 1-1-2017: € 32.000 
De reserve is bedoeld om de kapitaallasten te dekken, welke samenhangen met de gemeentelijke taak te 
voorzien in huisvesting van het basisonderwijs. Op grond van de notitie “Lokaal onderwijsbeleid” van 
november 1996 is besloten jaarlijks een bedrag toe te voegen aan deze reserve. De reserve huisvesting 
basisonderwijs wordt jaarlijks gevoed met een bedrag van € 88.000.  
Advies: reserve huisvesting basisonderwijs in stand houden.  
 

Reserve onderhoud basisonderwijs 
Saldo per 1-1-2017: € 187.000 
De reserve is bestemd ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiend uit de geactiveerde kosten van 
het onderhoud van het openbaar en bijzonder onderwijs (buitenkant model). Per 1-1-2015 gaat het 
onderhoud over naar de schoolbesturen. Deze reserve is nog nodig om de lopende kapitaallasten van 
oude investeringen de komende jaren te kunnen bekostigen. 
Advies: reserve onderhoud basisonderwijs in stand houden met het verschil dat voortaan alleen de 
afschrijvingslast hier uit gedekt wordt. 
 

Reserve onderhoud gebouwen 
Saldo per 1-1-2017: € 404.000 
Het doel van deze reserve is om de uitgaven voor het groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen te 
bekostigen. Het gaat om de gemeentelijke gebouwen: gemeentehuis, cultuurhuis, uitvaartcentrum, 
gemeentewerf en brandweerkazerne. Recent is voor de 5 gemeentelijke gebouwen de 
meerjarenonderhoudsplanning 2015-2039 intern opgesteld. De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 47.500. 
Advies: reserve onderhoud gebouwen in stand houden.  
 

Reserve IBOR 
Saldo per 1-1-2017: € 9.000 
Voor het beheer openbare ruimte is met ingang van 2015 een nieuwe reserve IBOR ingesteld. Deze 
reserve is ingesteld voor investeringen en egalisatie van budgetten voor het beheer van de openbare 
ruimte. Op dit moment zijn er nog afzonderlijke reserves voor wegen, civiele kunstwerken 
speelvoorzieningen en kapitaallasten machinepark. De komende periode wordt bekeken welke 
voornoemde afzonderlijke reserves uiteindelijk onder de reserve IBOR komen te vallen. Verkoop van 
klein snippergroen (groenstrookjes) wordt jaarlijks toegevoegd aan deze reserve. 
Advies: reserve IBOR in stand houden.  
 
Reserve omgevingswet (nieuw vanaf 2018): 
Saldo per 1-1-2017: € 0 
In verband met de nieuwe BBV-regelgeving is het niet langer mogelijk om af te schrijven op de kosten 
voor het opstellen van o.a. bestemmingsplannen. Wij stellen voor vanaf 2018 jaarlijks € 40.000 toe te 
voegen aan deze reserve om zo een buffer te creëren voor toekomstige aanpassingen die verwerkt 
worden in de nieuwe omgevingswet waaronder het opstellen van omgevingsvisie en omgevingsplannen 
(voor verdere toelichting zie hoofdstuk 2 Programma 4). 
Advies: reserve omgevingswet invoeren  
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Voorzieningen 
 

Voorziening pensioenregeling wethouders 
Saldo per 1-1-2017: € 961.000 
Deze voorziening is bedoeld om aan de pensioenverplichtingen van gewezen wethouders te kunnen 
voldoen. De voorziening wordt jaarlijks bijgesteld op grond van actuariële berekeningen en kan hierdoor 
fluctueren. Zo heeft in 2016 een dotatie aan deze voorziening plaatsgevonden als gevolg van de lage 
rentestand.  
Advies: voorziening pensioenregeling wethouders in stand houden. 
 

Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders  
Saldo per 1-1-2017: € 100.000 
Deze voorziening is bedoeld om de uitgaven inzake wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders te 
kunnen bekostigen. Per 1-1-2011 dient de gemeente het wachtgeld van een voormalige wethouder te 
betalen. Het wachtgeld voor 2011 is ten laste gebracht van de exploitatierekening 2011. Voor de periode 
2012 t/m september 2019 wil de gemeente het wachtgeld bekostigen uit de voorziening 
wachtgeldverplichtingen wethouders. Tot september 2019 is nog € 100.000 nodig om de 
wachtgeldverplichtingen te kunnen bekostigen. 
Advies: voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders in stand houden. 
 
Voorziening IKB 
Saldo per 1-1-2017: € 150.000 
In verband met de invoering van het individueel keuzebudget (IKB) per 1 januari 2017 is tijdelijk een 
voorziening IKB gevormd voor het uitbetalen van het vakantiegeld wat in de periode van juni tot en met 
december 2016 is opgebouwd. Vanaf 2018 is deze reserve niet meer nodig. 
Advies: voorziening IKB kan vanaf 2018 komen te vervallen. 
 

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing 
Saldo per 1-1-2017: € 217.000 
Het doel van deze voorziening is om grote schommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing te 
voorkomen. Met ingang van 2017 is diftar ingevoerd. Op basis van ervaringen van ROVA bij andere 
gemeenten zijn de tarieven voor Woudenberg voor 2017 vastgesteld. Representatieve ervaringscijfers 
ten aanzien van het tarief voor Woudenberg zijn echter nog niet beschikbaar, daar 2017 het eerste jaar is 
waarin in Woudenberg diftar wordt toegepast. Deze voorziening zal de komende periode vooral ingezet 
worden om grote schommelingen in het tarief te voorkomen.  
Advies: voorziening egalisatie afvalstoffenheffing in stand houden.  
 

Voorziening vervanging rioleringen 
Saldo per 1-1-2017: € 3.485.000 
Doel van deze voorziening is jaarlijks schommelende uitgaven van het gemeentelijk waterplan te 
egaliseren, en hiermee te voorkomen dat het rioolrecht steeds fluctueert. 
Advies: voorziening vervanging rioleringen in stand houden.  
 

Voorziening renovatie sportpark De Grift 
Saldo per 1-1-2017: € 280.000 
Deze voorziening wordt gebruikt voor het bekostigen van renovaties op Sportpark De Grift op die 
onderdelen, waarvoor de gemeente volgens de overeenkomst verantwoordelijk blijft.  
Advies: voorziening renovatie sportpark De Grift in stand houden.  
 
Voorziening kosten opheffing recreatieschap 
Saldo per 1-1-2017: € 99.000 
Deze voorziening is bedoeld om de uitgaven voortvloeiende uit de opheffing van het recreatieschap te 
kunnen bekostigen. De uitgaven bedragen maximaal € 99.000 en de verwachting is dat deze kosten in 
2017 en 2018 gemaakt worden. Vanaf 2019 is deze reserve niet meer nodig.  
Advies: voorziening kosten opheffing recreatieschap kan vanaf 2019 komen te vervallen (saldo is dan 
nihil). 
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Voorziening sociaal statuut  
Saldo per 1-1-2017: € 9.000 
Deze voorziening is bedoeld om de uitgaven voortvloeiende uit de herziene organisatiestructuur (per 1 
maart 2012) te kunnen bekostigen. Het resterende bedrag van € 9.000 verwachten we in 2017 nodig te 
hebben voor de definitieve afwikkeling. 
Advies: voorziening sociaal statuut kan vanaf 2018 komen te vervallen (saldo is dan nihil). 
 
 
 

Rekening houdend met de adviezen vanuit de reserves en de voorzieningen krijgen we de volgende 
mutaties:  
 

 
 

Reservepositie 
De gemeente Woudenberg heeft twee reserves die beschikbaar zijn voor algemene middelen, financiële 
tegenvallers en overige risico’s. Per 1 januari 2017 is de stand van deze reserves (de voorgestelde 
mutaties aan het begin van dit hoofdstuk zijn hierin verwerkt): 
 

Algemene reserve      €  3.457.000 
Algemene reserve grondbedrijf     €     696.000 
Totaal        €  4.153.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserves/voorzieningen Oud saldo Mutaties Mutaties Nieuw saldo

01-01-2017 bij af 01-01-2017

Algemene reserve 2.302.000     1.155.000     -                      3.457.000         

Algemene reserve grondbedrijf 696.000          -                      -                      696.000             

Reserve dorpsvoorzieningen 1.110.000     -                      -                      1.110.000         

Reserve kapitaallasten cultuurhuis 2.632.000     -                      -                      2.632.000         

Reserve kapitaallasten uitvaartcentrum Henschoten 1.155.000     -                      1.155.000     -                         

Reserve speelvoorzieningen 233.000          -                      -                      233.000             

Reserve wegen 550.000          -                      -                      550.000             

Reserve civiele kunstwerken 63.000             -                      -                      63.000                

Reserve automatisering 611.000          -                      -                      611.000             

Reserve opleidingskosten personeel 7.000                7.000                   

Reserve kapitaallasten machinepark 167.000          -                      -                      167.000             

Reserve sociaal domein 486.000          -                      -                      486.000             

Reserve huisvesting basisonderwijs 32.000             -                      -                      32.000                

Reserve onderhoud basisonderwijs 187.000          -                      -                      187.000             

Reserve onderhoud gebouwen 404.000          -                      -                      404.000             

Reserve IBOR 9.000                -                      -                      9.000                   

Reserve omgevingswet -                      -                      -                      -                         

   

Voorziening pensioenregeling wethouders 961.000          -                      -                      961.000             

Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders 100.000          -                      -                      100.000             

Voorziening IKB 150.000          -                      -                      150.000             

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing 217.000          -                      -                      217.000             

Voorziening vervanging rioleringen 3.485.000     -                      -                      3.485.000         

Voorziening renovatie sportpark De Grift 280.000          -                      -                      280.000             

Voorziening kosten opheffing recreatieschap 99.000             -                      -                      99.000                

Voorziening sociaal statuut 9.000                -                      -                      9.000                   

TOTAAL 15.945.000  1.155.000     1.155.000     15.945.000      
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Tot en met 2021 verwachten we de volgende mutaties bij de algemene reserve:  
 

Saldo eind 2015   2.224.464 

mutaties 2016:     

- aanwending i.v.m. incidentele uitgaven digitaliseren bouwdossiers -2.223   

- toevoeging i.v.m. geraamd overschot jaarrekening 2015 79.576   

Saldo eind 2016   2.301.817 

mutaties n.a.v. amendement begroting 2017:     

- toevoeging i.v.m. vrijval reserve kapitaallasten uitvaartcentrum Henschoten 1.155.000   

Gecorrigeerd saldo eind 2016   3.456.817 

mutaties 2017:     

- aanwending i.v.m. incidentele uitgaven digitaliseren bouwdossiers -27.777   

- aanwending i.v.m. incidentele uitgaven opstellen welstandnota -12.000   

- aanwending i.v.m. incidentele uitgaven subsidie bedrijfsverplaatsing -100.000   

- aanwending i.v.m. incidentele uitgaven project Koningsplein -193.000   

- aanwending i.v.m. incidentele uitgaven migratiekosten I&A samenwerking -252.000   

- aanwending i.v.m. incidentele uitgaven modernisering gemeentewerf -78.900   

- aanwending i.v.m. incidentele uitgaven werkbudget huisvesting alleenreizenden -12.000   

- aanwending i.v.m. voeding reserve omgevingswet -285.000   

- toevoeging i.v.m. geraamd overschot jaarrekening 2016 pm   

Saldo eind 2017   2.496.140 

mutaties 2018:     

- toevoeging expl Het Groene Woud afsluiting grondexploitatie 145.859   

- toevoeging i.v.m. geraamd overschot jaarrekening 2017 pm   

Saldo eind 2018   2.641.999 

mutaties 2019:     

- toevoeging i.v.m. geraamd overschot jaarrekening 2018 pm   

Saldo eind 2019   2.641.999 

mutaties 2020:     

- toevoeging i.v.m. geraamd overschot jaarrekening 2019 pm   

Saldo eind 2020   2.641.999 

mutaties 2021: 

 

  

- toevoeging i.v.m. geraamd overschot jaarrekening 2020 pm   

Saldo eind 2021   2.641.999 

 

Weerstandsvermogen  
Het weerstandsvermogen is te omschrijven als ‘de mate waarin de gemeente Woudenberg in staat is 
middelen vrij te maken om incidentele financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat 
van het bestaande beleid inzake de gemeentelijke dienstverlening’. 
Het weerstandsvermogen is een graadmeter voor de robuustheid van de financiële positie van de 
gemeente. Het is immers niet wenselijk dat er direct moet worden bezuinigd en/of omgebogen indien 
zich onverwachte en substantiële tegenvallers voordoen. Om vast te kunnen stellen of het 
weerstandsvermogen voldoende is, worden de belangrijke risico’s geïnventariseerd en gerelateerd aan 
de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om de financiële gevolgen van dergelijke niet 
begrote zaken te kunnen opvangen. 
 

Prioritering van risico’s vindt plaats aan de hand van een schaalindeling van de kans. De volgende 
schaalindeling wordt als leidraad gehanteerd. 
 

Schalen voor de inschatting van de kans: 

 Groot (= 60%) : waarschijnlijk, de kans dat de gebeurtenis zich voordoet is groot. 

 Gemiddeld (= 40%) : mogelijk, de kans dat de gebeurtenis zich voordoet is gemiddeld. 

 Klein (= 20%) : de kans dat de gebeurtenis zich voordoet is klein. 
 

In Woudenberg onderscheiden we programmarisico’s en risico’s die voortvloeien uit de grondexploitatie. 
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De programmarisico’s zijn globaal: 
 

 
 
De risico’s voortvloeiende uit de grondexploitatie bedragen: 
 

 
 
 
* Bij de grondexploitaties Prinses Amalialaan, Het Groene Woud en Spoorzone Locatie A1 en B is het 
geraamde exploitatieresultaat hoger dan de verwachte risico’s. Bij deze grondexploitaties is het 
risicobedrag daarom op nihil gezet.  
 

** De balanswaarde van Spoorzone Locatie A2 is per 1 januari 2017 € 810.135. Uiterlijk eind 2017 zal er 
een grondexploitatie aan de raad aangeboden worden. Hierdoor is de risico kans verlaagd naar 20%.  
 
De risico’s van de in exploitatie genomen gronden worden in hoofdstuk 4 van deze Kadernota nader 
toegelicht. 
 
In totaliteit zijn op dit moment de risico’s: 
Programmarisico’s      €     780.410 
Risico’s grondexploitaties      €     171.449 
Totaal        €     951.859 
 

Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente Woudenberg 
beschikt om niet-geraamde kosten die onverwachts en substantieel zijn (bijv. in geval van een calamiteit) 
te dekken. Onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn: 

 Het vrije aanwendbare deel van de reserves 

 De stille reserves 

 Post onvoorziene uitgaven 

 Onbenutte belastingcapaciteit 

Programmarisico's

Begroot 

bedrag % risico Omvang Kans Risicobedrag

Leerl ingenvervoer 352.500 10% 35.250 60% 21.150

Sociaa l  Domeininkomsten a lgemene uitkering 5.200.000 5,0% 260.000 60% 156.000

Sociaa l  domein ui tgaven 5.200.000 10,0% 520.000 60% 312.000

Volksgezondheid (kosten bestri jding ziekten) pm 25.000 20% 5.000

Juridische procedures 20.000 100% 20.000 40% 8.000

Gemeenschappel i jke regel ingen 2.300.000 5% 115.000 60% 69.000

Vandal isme PM 15.000 60% 9.000

Algemene uitkering 8.600.000 2,5% 215.000 40% 86.000

Gewaarborgde geldleningen n.v.t. 16.300 20% 3.260

Gewaarborgde geldleningen WBV 4.200.000 0,60% 25.000 20% 5.000

Gemeentel i jke garantiestel l ing particul iere hypotheken 2.000.000 2,50% 50.000 20% 10.000

Renteris ico 400.000 40,0% 160.000 60% 96.000

Totaal 1.456.550 780.410

Risico's grondexploitaties Omvang Kans Risicobedrag
In weerstands-

capaciteit

Bouwgronden In Exploitatie*

Amal ia laan (6e herziening) € 1.524.250 60%/40%/20% € 608.450 € 0

Het Groene Woud (9e herziening) € 365.079 40%/20% € 120.591 € 0

Westerwoud (4e herziening) € 0 PM PM PM

Spoorzone locatie A1 (1e herziening) € 72.674 40% € 29.070 € 0

Spoorzone locatie B (3e herziening) € 417.848 60%/40% € 176.905 € 0

Hoevelaar (fase 1) € 1.619.466 60%/40% € 747.007 € 9.422

Materiele vaste activa

Spoorzone locatie A2** € 810.135 20% € 162.027 € 162.027

€ 1.844.050 € 171.449
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In de navolgende tabel is de weerstandscapaciteit voor Woudenberg berekend: 
 

 
 
* Onbenutte belastingcapaciteit => voor de maximale belastingtarieven wordt gebruik gemaakt van de 
normen voor het artikel 12-beleid. Dit betekent dat indien de gemeente Woudenberg niet meer in staat 
zou zijn om de structureel zich manifesterende risico’s binnen de exploitatie op te vangen de gemeente 
door het Rijk gewezen zou worden op de mogelijkheid om de OZB-tarieven te verhogen om zodoende 
meer structurele opbrengsten te realiseren. Dit noemt men het artikel 12-beleid. 
 

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 
Om te bepalen of het weerstandvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de 
financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en beschikbare 
weerstandcapaciteit. 
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicoberekening voortvloeit, kan worden afgezet tegen de 
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. 
 

 
 
Geconcludeerd kan worden dat het weerstandsvermogen groter is dan 1. Groter dan 1 duidt erop dat de 
beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is om de gekwantificeerde risico’s af te kunnen dekken.  
 
Kijkend naar de meerjarenprognose van de algemene reserve is te zien dat deze de komende jaren 
terugloopt. Als gevolg zal de beschikbare weerstandscapaciteit lager worden en zal de ratio van het 
weerstandsvermogen naar verwachting de komende jaren ook afnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weerstandscapaciteit Woudenberg

Weerstandscapaciteit per 1-1-2017:

 -  Algemene reserve 3.457.000

 -  Algemene reserve grondbedrijf 0

 -  Stille reserves 0

 -  Onvoorziene uitgaven 0

 -  Onbenutte belastingcapaciteit * 974.000

Totaal 4.431.000

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit = 4.431.000 4,66

Benodigde weerstandscapaciteit 951.859
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Reserve dorpsvoorzieningen  
De reserve dorpsvoorzieningen is de enige reserve van de gemeente Woudenberg die als dekking 
gebruikt kan worden voor (toekomstige) investeringen. Per 1 januari 2017 bedraagt het saldo van de 
reserve dorpsvoorzieningen € 1.110.000.  
 
Tot en met 2021 verwachten we de volgende mutaties bij de reserve dorpsvoorzieningen: 
 

Reserve dorpsvoorzieningen 
        

Saldo eind 2015   1.110.252 

mutaties 2016:     

geen.     

Saldo eind 2016   1.110.252 

mutaties 2017:     

- aanwending i.v.m. investering Centrumplan Woudenberg fase 2 -919.227   

Saldo eind 2017   191.025 

mutaties 2018:     

- toevoeging exploitatieresultaat Het Groene Woud 996.768   

Saldo eind 2018   1.187.793 

mutaties 2019:     

geen.     

Saldo eind 2019   1.187.793 

mutaties 2020:     

geen. 0   

Saldo eind 2020   1.187.793 

Mutaties 2021:     

geen. 0   

Saldo eind 2021   1.187.793 
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Algemene reserve grondbedrijf 
De raad heeft in de raadsvergadering van 21 april 2016 besloten (mogelijke) voordelige 
exploitatieresultaten van Spoorzone A1, Spoorzone A2, Spoorzone B en Woningbouw Hoevelaar fase 1 
bij afsluiting van deze grondexploitaties toe te voegen aan de algemene reserve grondbedrijf en deze 
binnen de algemene reserve grondbedrijf te labelen ten behoeve van deelproject Ontsluiting N224 
Woudenberg-Oost aangezien dit deelproject nadelig zal zijn.  
 
Tot en met 2021 verwachten we de volgende mutaties bij de algemene reserve grondbedrijf: 
 

Saldo eind 2015   696.337 

mutaties 2016:     

- te betalen vennootschapsbelasting 2016 grondbedrijf pm   

Saldo eind 2016   696.337 

mutaties 2017:     

- te betalen vennootschapsbelasting 2017 grondbedrijf pm   

- aanwending a.g.v. investeringskrediet Ontsluiting N224 pm   

Saldo eind 2017   696.337 

mutaties 2018:     

- toevoeging exploitatieresultaat GREX Het Groene Woud 164.045   

- toevoeging exploitatieresultaat GREX Westerwoud 32.714   

- te betalen vennootschapsbelasting 2018 grondbedrijf pm   

Saldo eind 2018   893.096 

mutaties 2019:     

- te betalen vennootschapsbelasting 2019 grondbedrijf pm   

- toevoeging exploitatieresultaat GREX Spoorzone A1 1.159.658   

Saldo eind 2019   2.052.754 

mutaties 2020:     

- te betalen vennootschapsbelasting 2020 grondbedrijf pm   

- toevoeging exploitatieresultaat GREX Spoorzone B 847.910   

Saldo eind 2020   2.900.664 

Mutaties 2021:     

- te betalen vennootschapsbelasting 2021 grondbedrijf pm   

Saldo eind 2021   2.900.664 

 
De gearceerde bedragen worden conform raadsbesluit gelabeld in de algemene reserve grondbedrijf.  
Deze bedragen zijn aangepast i.v.m. de rente aanpassing per 1 december 2016. Het investeringskrediet 
voor de Ontsluiting N224 is nog niet bekend, daarom een PM bedrag opgenomen.  
 
Vanaf 2016 zijn gemeenten belastingplichtig geworden voor vennootschapsbelasting. De organisatie 
heeft de afgelopen tijd, samen met een extern bureau, de financiële impact voor onze gemeente 
inzichtelijk gemaakt. Op basis van een inventarisatie is bepaald voor welke activiteiten van de gemeente 
een mogelijke belastingplicht ontstaat. Vennootschapsbelasting zal voor Woudenberg gaan gelden voor 
de grondexploitaties.  
De komende jaren verwachten we een winst bij de grondexploitaties waarover vennootschapsbelasting 
betaald zal moeten worden. Op korte termijn wordt de fiscale openingsbalans en de jaarwinst 
grondbedrijf bepaald. Op basis van deze gegevens kan dan berekend worden voor welk bedrag 
Woudenberg vennootschapsbelasting gaat betalen voor het jaar 2016. Tevens geeft dit een beeld van de 
belastinglicht voor de komende jaren.   
Aangezien wij de komende jaren vennootschapsbelasting gaan betalen vanwege het grondbedrijf zal de 
te betalen vennootschapsbelasting rechtstreeks ten laste worden gebracht van de grondexploitaties via 
een jaarlijkse onttrekking uit de algemene reserve grondbedrijf. De algemene reserve grondbedrijf wordt 
gevoed door middel van de winsten uit de grondexploitaties.  
Door de te betalen vennootschapsbelasting direct  te dekken uit de algemene reserve grondbedrijf heeft 
dit geen invloed op het begrotings- en jaarrekeningresultaat van de gemeente. 
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Hoofdstuk 5. Stand van zaken bezuinigingen 
 
In dit hoofdstuk geven wij voor het laatst een toelichting op de stand van zaken van de 
bezuinigingsrondes die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. In deze kadernota wordt voorgesteld 
de voortgang op de bezuinigingen af te ronden en verder te verwerken in de begroting 2018-2021.  
 

Om de inkomsten en uitgaven in de gemeentebegroting in balans te houden, zijn de afgelopen jaren drie 
bezuinigingsrondes ingezet. Het gaat over de periode 2008 tot en met 2018.  
 
In de zomernota 2016 (raad september 2016) is voor het laatst een uitgebreide toelichting gegeven op 
de stand van zaken bezuinigingen 2008-2018.  
 

5.1. Stand van zaken 1e bezuinigingsronde 
De totale bezuinigingen in de 1

e
 bezuinigingsronde bedroegen € 951.000 en gingen over de periode 

2008-2014. In totaal is 87% van deze bezuinigingen gerealiseerd. De niet gerealiseerde bezuinigingen van 
13% zijn reeds verwerkt in de voorgaande begrotingen (t/m begroting 2017-2020).   
 

5.2. Stand van zaken 2e bezuinigingsronde 
In 2013 is de Bezuinigingsdialoog (2

e
 bezuinigingsronde) gestart. Deze bezuinigingsdialoog leverde een 

totale bezuiniging van op van € 598.000.  
 
Bij de vaststelling van de Zomernota 2016 is voor het laatst een update gegeven van de stand van zaken 
bezuinigingen 2015-2018. De monitor bezuinigingen gaf toen het volgende beeld: 
 

 
 
 
Per 1 juli 2016 geeft de monitor in totalen het volgende beeld: 
 

 

2015 2016 2017 2018 

Bezuiniging wordt niet gerealiseerd 119.230 76.230 72.230 72.230 

Bezuiniging nog te realiseren 0 0 0 0 

Er loopt een onderzoek naar de bezuiniging 0 11.000 100.500 129.180 

Plan bezuiniging is uitgewerkt 0 0 8.500 8.500 

Bezuiniging is gerealiseerd 248.272 388.542 374.779 387.867 

Totaal 367.502 475.772 556.009 597.777 

 
 
De bezuinigingen van € 137.680 die per 1 juli 2016  nog gerealiseerd moesten worden hadden, naast een 
paar kleine bezuinigingen, voornamelijk betrekking op bezuiniging openbaar groen, openbare verlichting 
en bedrijfsvoering. 
 
Het college verwacht dat de bovenvermelde bezuinigingen grotendeels gerealiseerd gaan worden. In  de 
kadernota 2016-2019 en de begroting 2016-2019 is besloten een stelpost op te nemen van € 100.000 
voor verwachte niet te realiseren bezuinigingen 2015-2019.   
De verwachting is dat uiteindelijk van de voorgenomen bezuinigingen van € 598.000 in 2018 € 85.000 
oplopend naar € 93.000 in 2020 niet gerealiseerd gaan worden. 
 
 
 
 

Status 0 = Bezuiniging wordt niet gerealiseerd

Status 1 = Bezuiniging nog te realiseren

Status 2 = Er loopt nog een onderzoek naar de bezuiniging (bezuiniging realiseerbaar?)

Status 3 = Plan bezuiniging is uitgewerkt (voorstel gaat naar het college)

Status 4 = Bezuiniging is gerealiseerd
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Daarom is de restant stelpost “niet te realiseren bezuinigingen” waar nog een bedrag van  € 14.690 (in 
2018) aflopend naar € 6.884 (in 2021) in beschikbaar was ten gunste gebracht van de begrotingsjaren 
2018-2021 (zie recapitulatie). 
 

Van de voorgenomen bezuinigingen van € 598.000 wordt € 93.116 (= ca. 15 %) niet gerealiseerd. 
 

5.3. Stand van zaken 3e bezuinigingsronde 
In 2015 is intern nog een 3

e
 bezuinigingsronde (doorbraakdossiers) gestart. Deze ronde leverde een 

totale bezuiniging op van € 53.750. De voorgenomen bezuinigingen hiervan lopen volgens planning. 
   

 
Recapitulatie 
Binnen dit hoofdstuk 6 zijn de volgende verschuivingen in de budgetten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet te realiseren bezuinigingen 2018-2021 2018 2019 2020 2021

Stelpost niet te realiseren bezuinigingen 100.000 100.000 100.000 100.000

Daadwerkelijke niet gerealiseerde bezuinigingen -85.310 -89.765 -93.116 -93.116

Nog beschikbaar als stelpost 14.690 10.235 6.884 6.884

Stelpost afboeken ten gunste van de begrotingsresultaten -14.690 -10.235 -6.884 -6.884

Saldo stelpost niet te realiseren bezuinigingen 0 0 0 0
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Hoofdstuk 6. Belastingen/tarieven 
 

Het is algemeen bekend dat de lokale lastendruk in de gemeente Woudenberg in de verschillende 
publicaties gemiddeld scoort als het gaat om de laagste lastendruk. In 2017 liggen de woonlasten van 
Woudenberg iets boven het landelijk gemiddelde. 
 

Lokale lastendruk: Nederland Woudenberg 

      

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden  €   651,00   €       713,00  

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden  €   723,00   €       739,00  

      

OZB woningen 0,1237% 0,1226% 

OZB niet-woningen 0,4693% 0,3057% 

      

Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden *  €   206,00   €       179,00  

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden *  €   260,00   €       205,00  

      

Rioolheffing éénpersoonshuishouden  €   174,00   €       196,00  

Rioolheffing meerpersoonshuishouden  €   192,00   €       196,00  

      

Hondenbelasting (per hond)  €     54,57   €          68,34  

      

Toeristenbelasting (per overnachting)  €       1,82   €            1,22  

 
* De tarieven voor Woudenberg zijn gebaseerd op gemiddeld 7 ledigingen per jaar.  
 
In dit hoofdstuk wordt een eerste inzicht geboden in de ontwikkeling van de belastingen en tarieven in 
het jaar 2018. De ontwikkelingen van de volgende belastingsoorten worden onder de loep genomen: 

 Onroerende zaakbelastingen 

 Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 

 Rioolheffing 

 Hondenbelasting 

 Toeristenbelasting 

 Leges 

 Lijkbezorgingsrechten 
 
Onroerende zaakbelastingen (OZB) 
Bij de vaststelling van de begroting 2017-2020 heeft de raad besloten de OZB-tarieven in het jaar 2017 te 
laten stijgen met 3% en in de jaren 2018 tot en met 2020 met 2% (= ingeschatte inflatie van 2% voor de 
betreffende periode).  
 
Gelet op de afspraak in het collegeprogramma 2014-2017 om de lasten voor de burgers zo min mogelijk 
te laten stijgen wordt voorgesteld de OZB voor de jaren 2018 t/m 2021 te laten stijgen met 2%                 
(= ingeschatte inflatie van 2% voor de jaren 2018 t/m 2021).  
 
De tarieven voor 2018 tot en met 2021 worden dan als volgt: 
 

OZB 2018 2019 2020 2021 

OZB woningen + 2% + 2% + 2% + 2% 

OZB niet-woningen + 2% + 2% + 2% + 2% 

 



 

Kadernota 2018-2021 

 

 
44 

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
We willen inwoners stimuleren het afval beter te scheiden en daarmee de hoeveelheid restafval te 
verminderen. Er is gekozen om diftar in te voeren. Inwoners gaan betalen voor het aantal keren dat ze 
restafval aanbieden. Daarnaast betalen ze een vast bedrag voor de overige afvalstromen. Om dit te 
bereiken zijn nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld. ROVA heeft veel ervaring met het 
verminderen van de hoeveelheid restafval. De ervaringen die zij hebben opgedaan in andere gemeenten 
zijn gebruikt om de tarieven voor Woudenberg te berekenen. 
 
In 2017 zijn er twee tarieven: het vastrecht en het variabele tarief. Het vastrecht is voor iedereen gelijk. 
Het variabele tarief hangt af van het aantal keren dat een minicontainer aan de straat wordt gezet of van 
het aantal keren dat afval in de ondergrondse container gestort wordt. Met het variabele tarief worden 
alleen de kosten van het inzamelen, transporteren en verwerken van het restafval gedekt. De overige 
kosten worden gedekt vanuit het vastrecht. De tarieven voor 2018 zullen gelijk zijn aan 2017, daar nog 
geen representatieve ervaringscijfers voor Woudenberg bekend zijn. In 2018 zijn de cijfers over geheel 
2017 bekend en met deze ervaringen worden in 2018 de tarieven voor 2019 e.v. bepaald. 
 
De tarieven 2017 en 2018 voor het vastrecht en de ledigingen zijn in onderstaand tabel opgenomen.  
 

Tarieven voor de afvalinzameling 2017 en 2018   

Vastrecht per aansluiting  €  140,00  

Aanbieden van 240 liter restafvalcontainer per keer  €       9,21  

Aanbieden van 140 liter restafvalcontainer per keer  €       5,60  

Aanbieden van zak restafval (60 liter) aan ondergrondse container  €       2,30  

Tweede GFT container  €  127,00  

 
Met deze tarieven en de inschatting van ROVA dat een huishouden de container gemiddeld 7 keer per 
jaar ter lediging gaat aanbieden, gaat een gemiddeld huishouden in 2017 € 205 betalen (240 liter 
container). Ter vergelijking zou dit in 2017, bij het niet invoeren van diftar, voor een gemiddeld 
huishouden € 216 zijn. De onderstaande tabel geeft een beeld van kosten voor afvalstoffenheffing voor 
een huishouden bij 4, 7 of 13 keer ledigen.  
 

 
 

Vastrecht Aantal 

ledigingen

Tarief per 

lediging

 Totaal Kwijtschelding / 

vrijstelling

Totaal te 

betalen

240 liter container 140 7 9,21€        205€         205€         

240 liter container 140 4 9,21€        177€         177€         

240 liter container 140 13 9,21€        260€         260€         

140 liter container 140 7 5,60€        179€         179€         

140 liter container 140 4 5,60€        163€         163€         

140 liter container 140 13 5,60€        213€         213€         

Ondergrondse container 140 28 2,30€        205€         205€         

Ondergrondse container 140 16 2,30€        177€         177€         

Ondergrondse container 140 52 2,30€        260€         260€         

Minima 140 7 9,21€        205€         205€                   -€              

Minima 140 4 9,21€        177€         177€                   -€              

Minima 140 13 9,21€        260€         205€                   55€           

Medicatie indicatie 140 13 9,21€        260€         55€                      205€         
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Rioolheffing 
Voor rioolheffing geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking. Op basis van het Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) wordt het tarief bepaald om tot een kostendekkende rioleringszorg te komen. In de 
raadsvergadering van 28 februari 2013 is het Afvalwaterplan 2013-2017 vastgesteld. Bij de behandeling 
van het Afvalwaterplan is tevens aan de raad voorgesteld het tarief voor rioolheffing met ingang van 
2014 jaarlijks met 5% (excl. inflatie) te verhogen. In het afvalwaterplan is aangegeven dat een 
kostendekkend tarief voor rioolheffing in 2023 van € 253,37 (excl. inflatie) noodzakelijk is. De raad is niet 
akkoord gegaan met dit voorstel. Via een amendement heeft de raad besloten de jaarlijkse kosten voor 
baggeren watergangen en wateronderhoud niet te verwerken in de rioolheffing.  
 
Bij de vaststelling van de Kadernota 2014-2017 heeft het college opnieuw voorgesteld de jaarlijkse 
kosten voor baggeren watergangen en wateronderhoud te verwerken in de rioolheffing. De raad heeft 
bij de vaststelling van de Kadernota 2014-2017 (raadsvergadering van 27 juni 2013) via een amendement 
besloten het tarief voor de rioolheffing (inclusief kosten baggeren watergangen en wateronderhoud) 
met ingang van 2014 jaarlijks te laten stijgen zodat er na 15 jaar, te weten in 2028, sprake is van een 
kostendekkend tarief.  
 
Om het kostendekkend tarief van € 253,37 in 2028 te halen zal de komende 15 jaar het tarief (excl. 
inflatie) jaarlijks met 3,1% stijgen. Rekening houdend met een inflatie van 2% zal het tarief jaarlijks met 
5,1% stijgen. Het tarief rioolheffing zal dan in 2028 € 338,26 bedragen. 
 
Op dit moment betaalt de gebruiker 1/3 deel van de rioolheffing en de eigenaar 2/3 deel. Het college 
heeft besloten deze verdeling voorlopig te blijven hanteren. De gemeente heeft de beleidsvrijheid om dit 
zelf te bepalen. 
 
De jaarlijks hogere tarieven zorgen voor een hogere opbrengst rioolheffing, maar hebben geen positieve 
invloed op het begrotingsresultaat aangezien de hogere opbrengst wordt toegevoegd aan de voorziening 
vervanging riolering. 
 
In 2017 wordt een nieuw GRP aan de raad voorgelegd. Behalve dat de heffing hooguit kostendekkend 
mag zijn en de wet bepaald welke kosten verhaald mogen worden, zijn de financiële consequenties van 
het nieuwe GRP momenteel niet duidelijk. In de kadernota 2018-2022 zal hier verder op in worden 
gegaan.  
 
Op basis van het huidige GRP zijn de tarieven voor rioolheffing voor 2018 tot en met 2021 als volgt: 
 

 
 
Hondenbelasting 
In de begroting 2016-2019 is besloten dat het tarief voor hondenbelasting jaarlijks met 2% stijgt.  
 
In de begroting 2018-2021 wordt uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van 2% voor het tarief 
hondenbelasting aangezien de verwachting is dat de inflatie de komende jaren gemiddeld 2% zal 
bedragen. Dit geeft het volgende overzicht:  

 

 
 
 

Rioolheffing 2018 2019 2020 2021

Gebruiker 68,54€      72,04€      75,71€      79,57€      

Eigenaar 137,15€   144,14€   151,49€   159,22€   

Totaal 205,69€   216,18€   227,20€   238,79€   

Hondenbelasting 2018 2019 2020 2021

Per hond 69,71€      71,10€      72,52€      73,97€      

Kennel 348,55€   355,50€   362,60€   369,85€   
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Toeristenbelasting 
Bij de vaststelling van de begroting 2017-2020 heeft de raad besloten het tarief voor toeristenbelasting 
per overnachting met € 0,03 (= ingeschatte inflatie van 2% voor de betreffende periode) te verhogen. De 
tarieven voor 2018 tot en met 2021 zijn dan als volgt: 
 

 
 
Leges  
Uitgangspunt voor de leges is een 100% kostendekking. Jaarlijks brengt het COELO (Centrum voor 
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) een jaarboek uit over de overheidsfinanciën. In 
dit jaarboek zijn o.a. de tarieven in beeld gebracht van alle gemeenten. 
 
Uit het jaarboek blijkt dat de tarieven voor omgevingsvergunningen van Woudenberg iets onder het 
landelijk gemiddelde liggen.  
 

 
 
Vooral het tarief voor een omgevingsvergunning boven € 140.000 ligt onder het landelijk gemiddelde.  
 
Lijkbezorgingsrechten 
De raad heeft eind 2012 ingestemd met de handhaving van kwaliteitsbeeld A op de begraafplaats zoals 
vastgelegd in het Groenbeleidsplan 2011. De raad heeft toen tevens besloten de grafrechten geleidelijk 
te verhogen met 3% (in 2013 en 2014), 4% (in 2015) en 5% (in de jaren 2016-2023). 
 
De geleidelijke verhoging voor de jaren 2018 tot en met 2021 is als volgt: 
 

Lijkbezorgingsrechten 2018 2019 2020 2021 

Grafrechten (verlenen grafrecht incl. onderhoud) + 5% + 5% + 5% + 5% 

Overige (begraven, grafdekking, opgraven) + 2% + 2% + 2% + 2% 

 
 
Recapitulatie voorstellen college 
In het onderstaande overzicht zijn de voorstellen van het college m.b.t. de lokale heffingen 
weergegeven: 
 

Lokale heffingen 2018 2019 2020 2021 

Tarief OZB woningen + 2% + 2% + 2% + 2% 

Tarief OZB niet-woningen + 2% + 2% + 2% + 2% 

Tarief afvalstoffenheffing (eenpersoon)  + 0%   -   -   -  

Tarief afvalstoffenheffing (meerpersoon)  + 0%   -  -  - 

Tarief rioolheffing + 5,1% + 5,1% + 5,1% + 5,1% 

Tarief toeristenbelasting (per overnachting) + 2% + 2% + 2% + 2% 

Tarief hondenbelasting (per hond) + 2% + 2% + 2% + 2% 

 
 
 
 

Toeristenbelasting (incl. inflatie 2%) 2018 2019 2020 2021

Per overnachting 1,30€        1,33€        1,36€        1,39€        

Omgevingsvergunning Nederland Woudenberg

Bedrag voor dakkapel (€ 10.000) 340€              453€              

Bedrag voor uitbouw woning (€ 45.000) 1.347€           1.293€           

Bedrag voor nieuwbouw woning (€ 140.000) 3.974€           3.573€           
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Hoofdstuk  7.   Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) / paragraaf grondbeleid 
 
Inleiding 
Met ingang van de kadernota 2015-2018 is gestart met een Meerjaren Prognose Grondexploitaties.  
Grondexploitaties bieden inzicht in de financiële verwachting voor de gemeente van de betreffende plannen. Bij vaststelling van een plan en bijbehorende grondexploitatie 
stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen de uitvoering van het project door het college plaats dient te vinden, die door de gemeenteraad worden gecontroleerd.  
 
 

De MPG is een samenvattend document van alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten binnen de gemeente waar sprake is van het exploiteren van grond. De doelen van dit 
document zijn: 
 

1. Een MPG levert inzicht en overzicht. Per project worden de financiële, programmatische en planningsuitgangspunten geactualiseerd en geüniformeerd 
weergegeven.  

2. Door middel van de MPG wordt inzicht gegeven in de risico’s binnen de projecten en voor alle projecten bij elkaar.  
3. Een MPG is een sturingsinstrument. Op basis van de optelling van de projecten (programmatisch en financieel) kunnen keuzen worden gemaakt over prioriteiten 

om beter aan te sluiten op beleidsdoelstellingen en financiële mogelijkheden.  
 

De MPG gaat in op zowel de financiële als de programmatische stand van zaken en de risico-ontwikkeling van de bestaande grondexploitaties binnen de gemeente 
 

In deze paragraaf worden de onderwerpen behandeld zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Conform artikel 16 van het BBV bevat deze 
paragraaf Grondbeleid tenminste: 
a) Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; 
b) Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 
c) Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 
d) Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 
e) De beleidsuitgangspunten omtrent de reserve voor grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken. 
 

Belangrijke ontwikkeling / wijzigingen BBV. 
De commissie BBV (adviesorgaan financiële regelgeving gemeenten en provincies) heeft recent een aantal voorstellen uitgewerkt die leiden tot wijzigingen in het BBV en 
de uitwerking hiervan. De wijzigingen moeten leiden tot meer transparantie, eenduidigheid en een vermindering van de administratieve lasten. 
De wijzigingen zijn per 1 januari 2016 ingegaan en  hebben gevolgen voor zowel de jaarrekening 2016, de begroting 2017 als ook de begroting 2018. E.e.a. is te vinden in de 
notitie grondexploitaties 2016 en in de notitie rente 2016. 
 

Gemeentelijk  grondbeleid 
Op 24 september 2014 is door de raad de nota Grondbeleid Woudenberg 2014 vastgesteld. De gemeente Woudenberg heeft voor een situationeel grondbeleid gekozen, 
dat wil zeggen dat de gemeente binnen gestelde kaders per ontwikkeling kiest welke vorm van  grondbeleid ze wil voeren. Keuzes voor verwerving of samenwerking 
worden onderbouwd en inzichtelijk gemaakt. Ten behoeve van alle projecten wordt een exploitatie opgesteld, welke minimaal eenmaal per jaar wordt geactualiseerd; 
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Bij de start van een project wordt een risicoanalyse uitgevoerd en een risicoprofiel opgesteld. Minimaal jaarlijks bij de herziening van de grondexploitatie en bij het 
opstellen van het MPG wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Vanuit projectmanagement en bedrijfsvoering van de grondexploitaties wordt actief gestuurd op de beheersing 
van risico’s en kansen. 
 

Financieel beleid 
Het financieel beleid van de gemeente Woudenberg kenmerkt zich in algemene zin door: 
1. Budgettair neutrale benadering: de kosten van financieel niet-sluitende projecten worden goedgemaakt door de opbrengsten van financieel positief sluitende 

projecten. E.e.a. verloopt via de algemene reserve grondbedrijf. 
2. De gemeente voert een behoedzaam financieel beleid, dat wil zeggen: 

a. Eerst opbrengsten genereren; 
b. Planontwikkelingskosten pas activeren bij aantoonbare opbrengsten (grondexploitatieopzet); 
c. Planontwikkelingskosten direct ten laste brengen van c.q. dekken uit de algemene reserve grondbedrijf. Dit betreft een tijdelijke dekking: bij daadwerkelijke 

opbrengsten komen de opbrengsten weer ten goede aan de algemene reserve grondbedrijf (tijdelijk lenen van de algemene reserve grondbedrijf). 
3. Ruimtelijke projecten worden niet eerder geactiveerd alvorens daar een gedegen ruimtelijk plan en grondexploitatie aan ten grondslag ligt, die minimaal sluitend is, 

alsook een planning en een risico analyse. 

  
Uitwerking en gevolgen begroting van herziening BBV verslaggevingsregels rondom grondexploitaties. 
De wijzigingen in de BBV komen voort uit de grote afwaarderingen van de laatste jaren en zijn er ook op gericht om duidelijke regelgeving rondom het waarderen van 
grondexploitaties te krijgen.  
 
Hier volgen een aantal wijzigingen en de gevolgen voor onze grexen, jaarrekening en begroting: 

1. De belangrijkste wijziging waar we direct mee te maken krijgen is de richtlijn voor het te hanteren rentepercentage.  .  
In 2016 gingen we uit van een rentepercentage van 2,1%, Deze is in de begroting 2017 verlaagd naar 1,8%. 
Het rentedeel in de jaarrekening laat echter zien dat wij vanaf 1/1/2016 maximaal 1,5% mogen doorrekenen aan de grondexploitaties. Dit geeft een voordeel op 
de grondexploitaties t.o.v.  de herzieningen die zijn vastgesteld in de raadsvergadering van april 2017. Hieronder is per exploitatie het verschil aangegeven. 
 

2. NiEGG gronden niet langer meer van toepassing:  
Niet in exploitatie genomen gronden worden vanaf 1 januari 2016 gezien als materiele vaste activa (voorraad) en hier mag geen rente meer aan toegerekend worden. 
Ook de term NiEGG zal niet meer gebruikt worden. Spoorzone locatie A2 en Hoevelaar zijn nu nog zogenaamde NiEGG’s.  In de loop van 2017  zal Spoorzone locatie 
A2 in exploitatie genomen worden.  Daar de  verwachting is dat in 2016 een 1

ste
 grondexploitatie Hoevelaar aangeboden wordt aan de raad hebben wij in deze 

begroting wel rente toegerekend aan Hoevelaar. 
 

3. Vanaf 2016 wordt gesproken over BIE gronden: 
Momenteel wordt in de praktijk een veelheid aan grondontwikkeling gerelateerde projecten geschaard onder het begrip grondexploitaties. Naast lopende 
operationele grondexploitatieprojecten valt hierbij te denken aan niet-actieve grexprojecten (ingetrokken/stilgelegd/nog niet gestart) (NIEGG), anticiperend 
aangekochte gronden (NIEGG), herinrichtingsprojecten openbare ruimte, faciliterend grondbeleid met kostenverhaal, werken voor derden en vastgoedontwikkeling. 
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Verloop boekwaarden grondexploitaties 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Prinses Amalialaan

Inkomsten 1.134.500 1.299.500 733.500 722.000 831.500

Uitgaven -87.127 -148.679 -63.872 -74.325 -22.027

Winstneming 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 dec: -3.686.422 -2.639.050 -1.488.228 -818.601 -170.926 638.547

Het Groene Woud

Inkomsten 8.008.150 285.000 0 0 0

Uitgaven -1.136.473 -218.061 0 0 0

Winstneming -1.306.670 0

Boekwaarde per 31 dec: -5.631.946 1.239.731 0 0 0 0

Westerwoud     

Inkomsten 1.171.169 0 0 0 0

Uitgaven -49.763 -59.892 0 0 0

Winstneming 0 -710.633 0 0 0

Boekwaarde per 31 dec: -350.881 770.525 0 0 0 0

Spoorzone locatie A1     

Inkomsten 2.501.843 0 0 0 0

Uitgaven -238.543 -30.011 0 0 0

Winstneming -1.000.000 -159.659 0 0 0

Boekwaarde per 31 dec: -1.073.630 189.670 0 0 0 0

Spoorzone locatie  B     

Inkomsten 1.282.140 1.282.140 1.282.140 0 0

Uitgaven -401.813 -125.137 -62.835 0 0

Winstneming 0 0 0 -847.910

Boekwaarde per 31 dec: -2.408.725 -1.528.398 -371.395 847.910 0 0

Hoevelaar fase 1     

Inkomsten 0 0 6.926.227 1.620.583 945.712

Uitgaven -1.130.844 -1.101.232 -972.418 -1.620.583 -945.712

Winstneming 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 dec: -3.721.732 -4.852.576 -5.953.809 0 0 0

Totaal boekwaarden 6 grondexploitaties -16.873.336 -6.820.098 -7.813.432 29.309 -170.926 638.547

Vanuit het belang van eenduidigheid is gezocht naar de afbakening van het 
begrip grondexploitaties en de hieraan toe te rekenen kosten zoveel mogelijk 
aansluiting bij de bestaande Wro: De consequenties hebben wij in de 
herzieningen van de grondexploitaties meegenomen.  
 

4. Definitie Bouwgrond in exploitatie (BIE): Gronden die zich in het 
transformatieproces bevinden waarbij in bezit zijnde grond en (eventueel) 
aanwezige opstallen worden omgevormd naar bouwrijpe grond, met als 
oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd.  

Overige projecten dienen duidelijk te worden onderscheiden van 
bouwgronden in exploitatie. Gronden worden geacht zich in het 
transformatieproces te bevinden vanaf het moment dat de gemeenteraad de 
grondexploitatiebegroting, ofwel het exploitatieplan heeft vastgesteld.  
 
Definitie grondexploitatiebegroting: De financiële vertaling van een ruimtelijk 
plan, waarbij de kosten en opbrengsten gefaseerd zijn in de tijd, met een 
richttermijn van 10 jaar (voortschrijdend).  

 
Grondexploitaties 
In Woudenberg lopen op dit moment 6 grondexploitaties: 

 Het Groene Woud 
 Prinses Amalialaan 
 Westerwoud 
 Spoorzone A1 
 Spoorzone B 
 Hoevelaar fase 1 

 

 

Verloop boekwaarden grondexploitaties. 
Per 31 december 2016 hebben de 6 grondexploitaties een negatieve boekwaarde 
van € 16,9 miljoen. Volgens bovenstaand overzicht zal in 2021 de boekwaarde van 
de 6 grondexploitaties € 638.000 positief zijn. In 2017 en 2018 wordt de grootste 
afname van de boekwaarde verwacht door vooral het verkopen van fase 4 en 1 in 
HGW en de verkoop van spoorzone A1. De afname van de boekwaarde heeft 
gevolgen voor de rentetoerekening aan de grexen en daarmee ook op het rente 
resultaat. Daar tegenover staat dat de schulden/leningen afnemen. 
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Totalen Grondexploitaties laatste herzieningen van april 2017 met aanpassing rente naar 1,5% 

totalen Amalialaan HGW Westerwoud Spoorzone A1 Spoorzone B Hoevelaar fase 1

OPBRENGSTEN NOMINAAL 62.648.324 7.787.666 29.985.242 1.408.669 2.509.916 4.684.681 16.272.150

KOSTEN NOMINAAL 49.324.470 5.013.746 28.589.815 691.651 1.333.565 3.767.915 9.927.778

SALDO NOMINAAL 13.323.853 2.773.920 1.395.426 717.018 1.176.351 916.766 6.344.373

SALDO EINDWAARDE D.D. 7.631.186 2.704.179 1.306.672 710.632 1.159.658 847.910 902.134

SALDO CONTANTE WAARDE D.D. 7.043.075 2.386.718 1.255.932 685.724 1.114.627 799.005 801.070

Te treffen voorziening 
Alle 6 grondexploitaties sluiten op dit moment met een positief resultaat. Hierdoor is het niet nodig een voorziening te treffen vanuit de algemene reserve grondbedrijf. 
 
Volgende herzieningen aanbieden aan raad. 
In april 2018 zal de volgende herziening van de 6 vastgestelde grexen aangeboden aan de raad. Mochten er bijzondere ontwikkelingen zijn dan zal er een eerdere 
herziening komen van het betreffende project.  
 
Overige ontwikkelingen. 
De grondexploitatie van Spoorzone Locatie A2 wordt in 2017 aan de raad aangeboden. 
 
Bij positieve boekwaarden van een grex zal zo mogelijk winst genomen worden. 
De verwachting is dat in 2017 dit het geval zal zijn bij spoorzone A1. 
 

Financiële positie 
Algemene reserve grondbedrijf 
Deze reserve is ingesteld ter eerste opvang van mogelijke nadelige grondexploitatiesaldi. De algemene reserve van het grondbedrijf van de gemeente Woudenberg 
bedraagt per 1 januari 2017:  € 696.337.  
 
Overzicht totaal cijfers van de 6 grondexploitaties 

 
 
 
 
 
 
 
 

Complexen nog niet in exploitatie 
Op dit moment is in Woudenberg  1 complex nog niet in exploitatie. Dit betreft:  
 

Complex        Boekwaarde 1-1-2017 
Spoorzone locatie A 2       €    810.135 
 
 
Spoorzone A2: 
De kop van de spoorzone wordt aangeduid als locatie A. In 2015 is locatie A gesplitst in A1 (voorste deel)  en A2. A1 is dit jaar in exploitatie genomen en de verwachting 
voor A2 is dat in 2017 een grondexploitatie voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. 
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Risico's grondexploitaties
Eindwaarde 

GREX
Risicobedrag

eindwaarde 

indien alle 

risico's zich 

voordoen

Algemene 

reserve

Reserve 

dorpsvoor

ziening

Reserve 

grondbedrijf

naar 

begroting
opmerking

Bouwgronden In Exploitatie 

Amalialaan € 2.704.179 € 608.450 € 2.095.729 € 383.962 € 1.711.767
Geen toevoeging naar algemene reserve. Overeengekomen met  

provincie.

Het Groene Woud € 1.306.672 € 120.591 € 1.186.080 € 145.859 € 996.768 € 43.453

Bij een positief resultaat zal eerst het maximale aan de reserve 

dorpsvoorziening toegevoegd worden, vervolgens aan de 

algemene reserve en als laaste aan de algemene reserve 

grondbedrijf.

Westerwoud € 710.632 PM € 710.632 € 32.714 € 677.918
Bedrag naar begroting wordt gebruikt om investeringskosten De 

Camp te dekken.

Spoorzone locatie A1 € 1.159.658 € 29.070 € 1.130.588 € 1.130.588

Binnen reserve grondbedrijf wordt dit gereserveerd voor kosten 

Woudenberg Oost. Bijvoorbeeld voor de aanpassingen aan de 

N224.

Spoorzone locatie B € 847.910 € 176.905 € 671.006 € 671.006

Binnen reserve grondbedrijf wordt dit gereserveerd voor kosten 

Woudenberg Oost. Bijvoorbeeld voor de aanpassingen aan de 

N224.

Hoevelaar fase 1 € 902.134 € 747.008 € 155.126 € 155.126

Binnen reserve grondbedrijf wordt dit gereserveerd voor kosten 

Woudenberg Oost. Bijvoorbeeld voor de aanpassingen aan de 

N224.

€ 0

Materiele vaste activa € 0

Spoorzone locatie A2 € 162.027 -€ 162.027 -€ 162.027
In 2017 zal de eerste exploitatieopzet Spoorzone A2 

aangeboden worden aan de raad.

€ 7.631.186 € 1.844.051 € 5.787.135 € 145.859 € 1.380.730 € 3.582.628 € 677.918

winstbestemming

Risico's grondexploitaties Omvang Kans Risicobedrag

Bouwgronden In Exploitatie

Amalialaan € 1.524.250 40%/20% € 608.450

Het Groene Woud € 365.079 40%/20% € 120.591

Westerwoud PM PM PM

Spoorzone locatie A1 € 72.674 40% € 29.070

Spoorzone locatie B € 417.848 40%/60% € 176.905

Hoevelaar Fase 1 € 1.619.468 40%/60% € 747.008

Materiele vaste activa

Spoorzone locatie A2 € 810.135 20% € 162.027

€ 1.844.051

Risicoparagraaf 
De risico’s die zich voordoen binnen de grondexploitaties worden, indien mogelijk, binnen het 
exploitatieresultaat opgevangen.  Dit gaat ten koste van de eindwaarde van het project waardoor er 
minder winst overblijft. Dit heeft in eerste instantie gevolgen voor de toevoeging aan de reserve 
grondbedrijf. Is dit niet toereikend dan zal er minder aan de algemene reserve toegevoegd worden. 
Is dit nog niet toereikend zal er ook geen toevoeging aan de reserve dorpsvoorziening zijn. Komt de 
exploitatie negatief uit dan komt dit resultaat ten laste van de reserve grondbedrijf. 
 
 
In de tabel hieronder is aangegeven hoe de te verwachten winsten uit de grondexploitaties  (na 
meenemen van het risico bedrag) bestemd worden.  
 
 
 
 
 
 

Overzicht winstverwachting en winstbestemming 
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Rentetoerekening in begroting:  

Meenemen in begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Totaal inkomsten   14.097.802 2.866.640 8.941.723 2.342.437 1.777.015 

Totaal uitgaven   -3.079.734 -1.682.964 -1.099.029 -1.694.762 -967.542 

Totaal winstneming   -1.000.000 -2.141.792 0 -847.910 0 

Totaal boekwaarde grexen (eind jaar) -16.873.336 -6.855.268 -7.813.385 29.309 -170.926 638.547 

Rente toerekening opnemen in  begroting*   253.100 102.829 117.201 -440 2.564 

 
De rente die toegerekend wordt vanuit de grondexploitaties naar de begroting is 1,5%. 
*Bij een positieve boekwaarde gaat er geen rente uit de begroting naar de grondexploitatie. 
In de rentetoerekening zit ook de rente van spoorzone A2 omdat wij verwachten dat deze grex in 2017 wordt vastgesteld. 
 
De cijfers komen uit de laatste herzieningen die in april 2017 door de raad zijn vast gesteld. Echter na vaststelling is de rekenrente aangepast van 1,8% naar 1,5%. Ook zijn 
er ontwikkelingen in verkopen waardoor wij verwachten eerder winst te kunnen nemen. Dit geldt met name voor Het Groene Woud en Spoorzone A1. 
 
De werkelijke rente toereking is: 

2018 2019 2020 2021 

 €   147.452   €   131.565   €     28.184   €     19.324  
 
 

Voorstel wijziging hoe om  te gaan met de rente op het grondbedrijf 
Door de wijziging in de BBV zijn wij niet meer vrij om te bepalen hoeveel rente wij toerekenen aan het grondbedrijf. Het percentage is afhankelijk geworden van het 
rentepercentage dat wij gemiddeld over aangegane langlopende leningen betalen. Bij afwijking in de jaarrekening kan het zijn dat de door te berekenen rente aangepast 
moet worden. Dit heeft gevolgen voor de jaarrekening.  
 
Het voorstel is om vanaf het jaar 2020 de rente die betrekking heeft op het grondbedrijf rechtstreeks toe te voegen aan de algemene reserve grondbedrijf. 
Voor 2020 wordt gekozen omdat vanaf dat jaar de boekwaarden laag zijn en de gevolgen voor de begroting niet groot zijn. 
 
Vanaf 2020 zal dan de rente op het grondbedrijf voor de begroting budgettair neutraal zijn. 
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Grondexploitatie : herziening april 

Financieel werkelijk te realiseren begroot

kosten 3.985.829 369.169 4.354.998

rente kosten 634.421 52.714 687.135

toevoegingen aan reserve 41.354 41.354

totaal uitgaven 4.661.604 421.882 5.083.487

inkomsten 975.166 6.812.500 7.787.666

boekwaarde -3.686.438

nog te realiseren 6.390.618

Verwachte eindresultaat 2.704.179

te verwachten winstbestemming tm/2016 2024 totaal

Algemene reserve 0 0 0

reserve dorpsvoorziening 41.354 383.962 425.316

reserve grondbedrijf 2.320.217 2.320.217

Totaal winstneming 41.354 2.704.179 2.745.533

Amalialaan

Wijziging t.o.v. herziening Rente gewijzigd van 1,8% naar 1,5%

Risico 6e herziening Effect (EUR)
Kans van optreden 

(%)
Risicobedrag 

Grondopbrengsten 10% van € 6.812.500 € 681.250 20 € 136.250

Onzekerheid nieuw bestemmingsplan € 675.000 60 € 405.000

Vertraging in verkopen van 2 jaar € 168.000 40 € 67.200

Extra  afdracht aan Provincie 50/50 € 0 0 nvt

Totaal € 608.450

Overzicht Amalialaan 

Jaar start grondexploitatie 2007

jaar afsluiting grondexploitatie 2024

Oppervlakte 23.660  M2

uitgeefbaar 18.446  M2

aantal kavels verkocht 7

aantal kavels nog te verkopen: 21

Saldo eindwaarde herziening april 2017 2.582.610€              

voordeliger resultaat door lagere rente 121.569€                 

Herziening april 2017 met aangepaste rente 2.704.179€              

Berekend risicobedrag 608.450€                 

Complexen grondexploitatie 
 

Amalialaan 

 

 

1. 

Algemeen: In 2004 is een bestuursovereenkomst gesloten met de provincie, met als doel 
de realisatie van een uitbreiding langs de kern van Woudenberg om financiering te 
genereren ten behoeve van de sloopregeling van agrarische gebouwen, pact van 
Brakkestein. Eind 2011 is gestart met het bouwrijpmaken van het gebied en in 2012 is de 
verkoop gestart. Als gevolg van de marktontwikkelingen is in 2013 besloten om de 
gemiddelde prijs per vierkante meter in het gebied aan te passen. In 2016 is met de 
provincie overeengekomen de bestuursovereenkomst af te kopen. In 2017 zal het 
bestemmingsplan aangepast worden. 

Laatste herziening: De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van april 2017 
en laat een exploitatieresultaat zien van € 2.582.610. 
 

Afwijking t.o.v. de in april 2017 vastgestelde 6
e
 herziening. 

Een herberekening van de toe te rekenen rente laat zien dat per 1-1-2016 maximaal 1,5% 
rente toegerekend mag worden. Conform de nieuwe BBV wijzigingen is deze 1,5% te 
afwijkend van de gehanteerde 2,1% waardoor wij een correctie moesten maken. 
 

De wijziging zorgt voor een positiever resultaat van € 121.569. 
Het resultaat komt daarmee op € 2.704.179 positief. 
 

Verder is de boekwaarde per 31 december 2016 aangepast. 

Risico’s en kansen: In de tabel hiernaast zijn de aangegeven risico’s en kansen vanuit de 
grex overgenomen. De risico’s en kansen zijn uitgedrukt in een totaal risico bedrag. 
Mochten de risico’s zich voordoen dan zal het verwachte eindresultaat lager uitvallen.  
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Grondexploitatie : herziening april 

Financieel werkelijk restant begroot

kosten 21.124.279 1.270.054 22.394.333

rente kosten 4.413.778 84.479 4.498.257

tussentijdse toevoegingen aan reserves 1.785.980 nvt 1.785.980

totaal uitgaven 27.324.037 1.354.533 28.678.570

inkomsten 21.692.092 8.293.150 29.985.242

boekwaarde -5.631.945

nog te realiseren 6.938.617

Verwachte eindresultaat 1.306.672

werkelijke en te verwachten winstbestemming t/m 2016 2020 totaal

Algemene reserve 416.729 145.859 562.588

reserve dorpsvoorziening 1.369.251 996.768 2.366.019

reserve grondbedrijf 164.045 164.045

Totaal winstneming 1.785.980 1.306.672 3.092.652

Wijziging t.o.v. herziening Rente gewijzigd van 1,8% naar 1,5%

Het Groene Woud

Risico/kans

Effect 

contante 

waarde

Kans
Risico/kansb

edrag

Woonrijp maken fase 4 +15% 62.816 40% 25.126

Bouw- en woonrijpmaken fase 1 +15% 45.395 40% 18.158

Extra planschade 127.201 20% 25.440

Kleinere afname Woudenburcht vastgoed 58.708 40% 23.483

Grondopbrengsten -15% 70.959 40% 28.384

Totaal 120.591

Overzicht van Het Groene Woud

Jaar start grondexploitatie jaar 2006

jaar afsluiting grondexploitatie 2019

Oppervlakte gebied 200.707  M2

aantal woningen gerealiseerd 284

aantal woningen nog te realiseren: 154

Saldo eindwaarde herziening april 2017 1.235.601€           

voordeliger resultaat door lagere rente 71.070€                 

Herziening april 2017 met aangepaste rente 1.306.672€           

Berekend risicobedrag 120.591€              

Het Groene Woud 
 

 

2. 

Risico’s en kansen 
In de tabel hiernaast zijn de aangegeven risico’s en kansen vanuit de grex 
overgenomen. De risico’s en kansen zijn uitgedrukt in een totaal risico bedrag. 
Mochten de risico’s zich voordoen dan zal het verwachte eindresultaat lager 
uitvallen   
 

 

Algemeen: De ontwikkeling van woningbouwproject “Het Groene Woud” is in volle 
gang. Het project is verdeeld in vijf fasen. De stand van zaken per fase verschilt. Zo 
zijn fase 2 en 3 bijna helemaal gereed, is fase 5 volledig in ontwikkeling en dient 
fase 4 grotendeels nog ontwikkeld te worden. Het aantal opgeleverde woningen 
voor Het Groene Woud tot 31 december 2016 is 292. Volgens de meest recente 
planning zijn nog ongeveer 147 woningen te realiseren. De verwachting is dat in 
2018 bijna alle woningen zijn opgeleverd. 

 

Laatste herziening: De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van 
april 2017 en laat een exploitatieresultaat zien van € 1.235.601. 
 

Afwijking t.o.v. de in april 2017 vastgestelde 6
e
 herziening. 

Een herberekening van de toe te rekenen rente laat zien dat per 1-1-2016 
maximaal 1,5% rente toegerekend mag worden. Conform de nieuwe BBV 
wijzigingen is deze 1,5% te afwijkend van de gehanteerde 2,1% waardoor wij een 
correctie moesten maken. 
 
De wijziging zorgt voor een positiever resultaat van € 71.070. 
 
Het resultaat komt daarmee op € 1.306.672 positief. 
 
Verder is de boekwaarde per 31 december 2016 aangepast. 
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Grondexploitatie : herziening april 

Financieel werkelijk te realiseren begroot

kosten 544.434 103.269 647.703

rente kosten 43.947 5.263 49.211

tussentijdse toevoegingen aan reserves tm 2016 0 0

Indexering nog te verwachten uitgaven 1.123 1.123

totaal uitgaven 588.382 109.655 698.037

inkomsten 237.500 1.171.169 1.408.669

boekwaarde -350.882

nog te realiseren 1.061.514

Verwachte eindresultaat 710.632

werkelijke en te verwachten winstbestemming tm/2016 2018 totaal

 

Dekking voor afschrijvingskosten conform raadsvoorstel 0 677.918 677.918

reserve grondbedrijf 32.714 32.714

Totaal winstneming 0 710.632 710.632

Westerwoud

Wijziging t.o.v. herziening Rente gewijzigd van 1,8% naar 1,5%

Risico
Kans van optreden 

(%)
Effect (EUR) Risicobedrag (EUR)

Grondopbrengsten -10% nvt

Vertraging in verkopen van 2 jaar nvt

Onvoorziene kosten bouw- en 

woonrijpmaken
pm

Totaal PM

Overzicht van het Westerwoud

Jaar start grondexploitatie 2013

jaar afsluiting grondexploitatie 2018

Oppervlakte ---  M2

uitgeefbaar 3415  M2

aantal kavels verkocht 1

aantal kavels nog te verkopen: 8

Saldo eindwaarde herziening april 2017 707.060€            

voordeliger resultaat door lagere rente 3.572€                 

Herziening april 2017 met aangepaste rente 710.632€            

Berekend risicobedrag pm

Westerwoud 

.  

 

 

Algemeen: De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2016 het bestemmingsplan 
Westerwoud 2016 vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om, in 
plaats van zeven, in totaal negen woningen te realiseren in het plangebied 
Westerwoud. Het aantal m2 blijft nagenoeg gelijk: er wordt 144 m2 meer als 
bouwgrond verkocht. Daarnaast wordt er 120m2 in mandelig eigendom overgedaan 
(reststukje aan voorzijde kavels zodat wij die niet hoeven te onderhouden). 

Laatste herziening: De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van april 
2017 en laat een exploitatieresultaat zien van € 707.060. 
 

Afwijking t.o.v. de in april 2017 vastgestelde 3
e
 herziening. 

Een herberekening van de toe te rekenen rente laat zien dat per 1-1-2016 maximaal 
1,5% rente toegerekend mag worden. Conform de nieuwe BBV wijzigingen is deze 
1,5% te afwijkend van de gehanteerde 2,1% waardoor wij een correctie moesten 
maken. 
 
De wijziging zorgt voor een positiever resultaat van € 3.572. 
 
Het resultaat komt daarmee op € 710.632 positief. 
 
Verder is de boekwaarde per 31 december 2016 aangepast. 
 

 

Risico’s en kansen: In de tabel hiernaast zijn de aangegeven risico’s en kansen vanuit 
de grex overgenomen. De risico’s en kansen zijn uitgedrukt in een totaal risico bedrag. 
Mochten de risico’s zich voordoen dan zal het verwachte eindresultaat lager uitvallen.  
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Grondexploitatie : herziening april 

Financieel werkelijk te realiseren begroot

kosten 1.067.658 252.450 1.320.108

rente kosten 14.045 16.104 30.150

tussentijdse toevoegingen aan reserves 0 0

totaal uitgaven 1.081.703 268.555 1.350.258

inkomsten 8.073 2.501.843 2.509.916

boekwaarde -1.073.630

nog te realiseren 2.233.288

Verwachte eindresultaat 1.159.658

werkelijke en te verwachten winstbestemming tm/2016 2018 totaal

Algemene reserve 0 0 0

reserve dorpsvoorziening 0 0 0

reserve grondbedrijf 1.159.658 1.159.658

Totaal winstneming 0 1.159.658 1.159.658

Spoorzone A1

Wijziging t.o.v. herziening Rente gewijzigd van 1,8% naar 1,5%

Risico Effect (EUR)
Kans van 

optreden (%)

Risicobedrag 

(EUR)

15% hogere kosten bouw- en 

woonri jp maken.
30.062 40 12.025

1 jaar vertraging in verkoop. 42.612 40 17.045

Totaal 29.070

Overzicht van Spoorzone A1

Jaar start grondexploitatie 2016

jaar afsluiting grondexploitatie 2018

Oppervlakte 7.470  M2

uitgeefbare grond 7.470  M2

Saldo eindwaarde herziening april 2017 1.155.068€           

voordeliger resultaat door lagere rente 4.590€                   

Herziening april 2017 met aangepaste rente 1.159.658€           

Berekend risicobedrag 29.070€                 

Spoorzone Locatie A1 
 

 
Algemeen: Op 21 april 2016 is de eerste grond exploitatie van Spoorzone locatie A1 
door de raad goedgekeurd. Het bruto plangebied heeft een oppervlak van 7.470 m² 
en wordt in zijn geheel verkocht aan WVBV. Het te verwachten positief resultaat 
bedraagt € 1.159.658 en zal in zijn geheel toegevoegd worden aan de algemene 
reserve grondbedrijf. Binnen deze reserve wordt dit resultaat gereserveerd voor 
uitgaven rondom Woudenberg Oost zoals kosten voor de N224 en Hoevelaar 

Laatste herziening: De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van 
april 2017 en laat een exploitatieresultaat zien van € 1.155.068. 
 

Afwijking t.o.v. de in april 2017 vastgestelde 1
e
 herziening. 

Een herberekening van de toe te rekenen rente laat zien dat per 1-1-2016 
maximaal 1,5% rente toegerekend mag worden. Conform de nieuwe BBV 
wijzigingen is deze 1,5% te afwijkend van de gehanteerde 2,1% waardoor wij een 
correctie moesten maken. 
 
De wijziging zorgt voor een positiever resultaat van € 4.590. 
 
Het resultaat komt daarmee op € 1.159.658 positief. 
 
Verder is de boekwaarde per 31 december 2016 aangepast. 
 
De wijziging zorgt voor een positiever resultaat van € 4.590. 
 

 Risico’s en kansen 
In de tabel hiernaast zijn de aangegeven risico’s en kansen vanuit de grex 
overgenomen. De risico’s en kansen zijn uitgedrukt in een totaal risico bedrag. 
Mochten de risico’s zich voordoen dan zal het verwachte eindresultaat lager 
uitvallen   
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Overzicht van Spoorzone B

Jaar start grondexploitatie 2014

jaar afsluiting grondexploitatie 2020

Oppervlakte      32.585 M2

uitgeefbare grond 22.626 M2

nog uit te geven 22.626 M2

Saldo eindwaarde herziening april 2017 817.934€             

voordeliger resultaat door lagere rente 29.976€                

Herziening april 2017 met aangepaste rente 847.910€             

Berekend risicobedrag 176.905€             

Grondexploitatie : herziening april 

Financieel werkelijk te realiseren begroot

kosten 2.485.538 525.157 3.010.695

rente kosten 761.448 64.628 826.076

tussentijdse toevoegingen aan reserves tm 2015 0 0

totaal uitgaven 3.246.986 589.785 3.836.771

inkomsten 838.261 3.846.420 4.684.681

boekwaarde -2.408.725

nog te realiseren 3.256.635

Verwachte eindresultaat 847.910

werkelijke en te verwachten winstbestemming tm/2016 2020 totaal

Algemene reserve 0 0 0

reserve dorpsvoorziening 0 0 0
reserve grondbedrijf (beschikbaar voor Woudenberg Oost) 847.910 847.910

Totaal winstneming 0 847.910 847.910

Spoorzone B

Wijziging t.o.v. herziening Rente gewijzigd van 1,8% naar 1,5%

Risico
Kans van 

optreden (%)
Effect (EUR)

Risicobedrag 

(EUR)

Extra  kosten bodemsanering 60 48.828 29.297

Lagere grondopbrengsten 40 369.020 147.608

Totaal 176.905

Spoorzone Locatie B 
 

 
Algemeen: Op 10 juli 2014 is de eerste grond exploitatie van Spoorzone locatie B 
door de raad goedgekeurd. De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert 
van april 2016. Het bruto plangebied heeft een oppervlak van 32.585 m². Het 
bebouwingspercentage is 75% en er kunnen zich bedrijven tot categorie 3 vestigen. 
Dit betekent dat een oppervlak van 22.626 m² uitgegeven kan worden aan 
bedrijven.  
 
De verwachting is dat de eerste kavel in 2017 verkocht wordt. De rest in de periode 
2017 t/m 2019. 
 

Het te verwachten positief resultaat bedraagt € 847.910 en zal in zijn geheel 
toegevoegd worden aan de algemene reserve grondbedrijf. Binnen deze reserve 
wordt dit resultaat gereserveerd voor uitgaven rondom Woudenberg Oost zoals 
kosten voor de N224 en Hoevelaar.    

 

Laatste herziening: De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van 
april 2017 en laat een exploitatieresultaat zien van € 817.934. 
 

Afwijking t.o.v. de in april 2017 vastgestelde 3
e
 herziening. 

Een herberekening van de toe te rekenen rente laat zien dat per 1-1-2016 
maximaal 1,5% rente toegerekend mag worden. Conform de nieuwe BBV 
wijzigingen is deze 1,5% te afwijkend van de gehanteerde 2,1% waardoor wij een 
correctie moesten maken. 
 
De wijziging zorgt voor een positiever resultaat van € 29.976. 
 
Het resultaat komt daarmee op € 847.910 positief. 
 
Verder is de boekwaarde per 31 december 2016 aangepast. 

 
Risico’s en kansen 
In de tabel hiernaast zijn de aangegeven risico’s en kansen vanuit de grex 
overgenomen. De risico’s en kansen zijn uitgedrukt in een totaal risico bedrag. 
Mochten de risico’s zich voordoen dan zal het verwachte eindresultaat lager 
uitvallen   
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Grondexploitatie : herziening april 

Financieel werkelijk restant begroot

kosten 3.201.154 6.516.806 9.717.960

rente kosten 540.578 217.921 758.499

tussentijdse toevoegingen aan reserves nvt nvt nvt

totaal uitgaven 3.741.732 6.734.727 10.476.459

inkomsten 20.000 11.358.593 11.378.593

boekwaarde -3.721.732

nog te realiseren 4.623.866

Verwachte eindresultaat 902.134

werkelijke en te verwachten winstbestemming tm/2016 2021 totaal

Algemene reserve 0 0

reserve dorpsvoorziening 0 0

reserve grondbedrijf 902.134 902.134

Totaal winstneming 0 902.134 902.134

Hoevelaar fase 1

Wijziging t.o.v. herziening Rente gewijzigd van 1,8% naar 1,5%

Risico/kans

Effect 

contante 

waarde

Kans
Risico/kansbe

drag

Grondopbrengsten -15% 953.771 40% 381.508

2 jaar vertraging 299.922 60% 179.953

Bouw- en woonrijpmaken +10% 196.182 60% 117.709

Extra planschade kosten 48.637 40% 19.455

Extra archeologiekosten 48.351 40% 19.340

Extra bodemsaneringskosten 72.605 40% 29.042

Totaal 747.008

Overzicht Hoevelaar Fase 1

Jaar start grondexploitatie jaar 2016

jaar afsluiting grondexploitatie 2022

Oppervlakte gebied 48.985 M2

aantal woningen gerealiseerd 0

aantal woningen nog te realiseren: 204

Saldo eindwaarde herziening april 2017 902.134€          

voordeliger resultaat door lagere rente 0€                      

Herziening april 2017 met aangepaste rente 902.134€          

Berekend risicobedrag 747.008€          

Hoevelaar fase 1 
 

 

 
 

Algemeen: Op 22 december 2016 is de eerste grond exploitatie van Hoevelaar fase 
1 door de raad goedgekeurd. De laatste herziening van deze grondexploitatie 
dateert van april 2017. Het bruto plangebied heeft een oppervlak van 48.985 m².  
 

Het te verwachten positief resultaat bedraagt € 902.134 en zal in zijn geheel 
toegevoegd worden aan de algemene reserve grondbedrijf. Binnen deze reserve 
wordt dit resultaat gereserveerd voor uitgaven rondom Woudenberg Oost zoals 
kosten voor de N224 en overige fases van Hoevelaar. 

Laatste herziening: De laatste herziening van deze grondexploitatie dateert van 
april 2017 en laat een exploitatieresultaat zien van € 902.134. De cijfers hiernaast 
zijn een vertaling van de gezamenlijke grex naar een “eigen” grex. 
 

Afwijking t.o.v. de in april 2017 vastgestelde 1
e
 herziening. 

Een herberekening van de toe te rekenen rente laat zien dat per 1-1-2016 
maximaal 1,5% rente toegerekend mag worden. Conform de nieuwe BBV 
wijzigingen is deze 1,5% te afwijkend van de gehanteerde 2,1% waardoor wij een 
correctie moesten maken. 
 
De wijziging zorgt hier niet voor een voordeliger resultaat omdat wij onze kosten 
inbrengen in de gezamenlijke GREX met Zegheweg BV. Deze grex zal wel positiever 
zijn maar we gaan hier uit van onze eigen exploitatie van Hoevelaar fase 1. 
 
Het resultaat blijft daarmee op € 902.134 positief. 
 
Verder is de boekwaarde per 31 december 2016 aangepast. 

 Risico’s en kansen 
In de tabel hiernaast zijn de aangegeven risico’s en kansen vanuit de grex 
overgenomen. De risico’s en kansen zijn uitgedrukt in een totaal risico bedrag. 
Mochten de risico’s zich voordoen dan zal het verwachte eindresultaat lager 
uitvallen   
 

 


