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Hoofdstuk 1. Inleiding
Voor u ligt de zomernota 2017. In de zomernota wordt over het beleid en de financiële stand van zaken van het eerste halfjaar gerapporteerd met een doorkijk naar het
hele jaar. In deze zomernota zijn de volgende onderdelen opgenomen:





Inleiding
Voortgang “Wat willen we bereiken” van de vijf programma’s
Toelichting diverse posten en investeringen
Financiële stand van zaken van de vijf programma’s en de algemene dekkingsmiddelen

In hoofdstuk 2 wordt de voortgang “Wat willen we bereiken” in beeld gebracht van de vijf programma’s. In hoofdstuk 3 wordt een aantal investeringen en posten nader
toegelicht en in hoofdstuk 4 is een totaaloverzicht van de financiële verschillen opgenomen.
De zomernota geeft voor begrotingsjaar 2017 het volgende financiële beeld (in hoofdstuk 3 vindt u een inhoudelijke toelichting op deze verschillen):
Saldo positieve primitieve begroting 2017

79.660

Mutaties n.a.v. Zomernota 2017:
- Hogere uitgaven minimaregelingen

-50.000

- Hogere rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid

25.662

- Hogere kosten IBOR

-20.000

- Hogere kosten VRU

-16.880

- Extra budget maatschappelijke begeleiding vergunninghouders

-17.000

- Hogere kosten woonbeleid (urgentieverklaringen)
- Hogere salariskosten personeel (o.a. pensioenpremies)

-8.000
-132.000

- Hogere energiekosten huisvesting (afrekening energiebelasting oude jaren)

-19.000

- Hogere algemene uitkering algemeen deel 2017

205.000

- Hogere algemene uitkering algemeen deel 2016

109.000

- Hogere algemene uitkering 2017 overig

44.302

- Hogere rentekosten (a.g.v. financiële regelgeving)

-19.221

- Extra uitgaven invoering vennootschapsbelasting

-18.000

- Extra uitkering liquidatie Welstand en Monumenten

21.855

- Vrijval deel reserve Cultuurhuis

93.930

- Overige aanpassingen

-48.804

Totaal mutaties Zomernota 2017

150.844

Verwacht overschot begrotingsjaar 2017 (na verwerking Zomernota 2017)

230.504
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Het verwacht overschot voor 2017 bedraagt € 230.504.
Voordelen en nadelen
Halverwege het jaar maakt de gemeente Woudenberg de balans op; hoever staan we met de afspraken die zijn vastgelegd in de begroting? De zomernota laat niet alleen
de financiële stand van zaken zien maar ook wat er voor het geld gedaan wordt.
In de zomernota 2017 zitten voor- en nadelen. De voordelen zijn bijvoorbeeld de hogere algemene uitkering 2016 en 2017 naar aanleiding van de meicirculaire 2017 en een
gedeeltelijke vrijval van de reserve Cultuurhuis. Nadelen zijn onder andere de hogere uitgaven minimaregelingen, IBOR (onkruidbeheersing), salariskosten personeel
(hogere pensioenpremies) en de rentelasten als gevolg van gewijzigde financiële regelgeving.
Verder 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 zorgvraag en 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, terwijl de effecten van een lagere inkoop van zorg pas op een later moment zichtbaar zijn. Daarnaast heeft de
bevoorschotting van de regionaal ingekochte zorg voor 2016 en 2017 plaatsgevonden op basis van realisatiecijfers in plaats van op basis van beschikte zorg. Hierdoor is het
niet de verwachting dat Woudenberg, net als over 2015, aanzienlijke teruggaven over 2016 en 2017 zal ontvangen. Alles overziend, wordt het spannend of de inkomsten en
de uitgaven in 2017 in balans zullen zijn. Wij volgen de ontwikkelingen binnen het sociaal domein nauwgezet en indien nodig komen we hierop terug in de
najaarsrapportage 2017. Er is overigens een reserve gevormd om eventuele financiële schommelingen op te kunnen vangen.
De zomernota wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 21 september 2017.
Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck
Secretaris

T. Cnossen
Burgemeester
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Hoofdstuk 2. Voortgang “Wat willen we bereiken” van de 5 programma’s
In dit hoofdstuk wordt de voortgang van “Wat willen we bereiken” in beeld gebracht van de 5 programma’s. Alleen de afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in
deze programma’s toegelicht.

Samenleving
Programma 1
Programma 1
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 meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen
1.3. Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening

Stand van zaken 2017
1.1. Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl en zijn maatschappelijk en sociaal actief
Het aanbod en de behoefte aan prenatale zorg in Woudenberg zijn in beeld gebracht. De uitkomsten zijn tijdens een netwerkbijeenkomst besproken. Dit heeft tot gevolg
dat de aanbieders vaders meer gaan betrekken en er meer aandacht komt voor het ouderschap. Verder zijn de subsidieregels voor peuteropvang aangepast in het kader
van de ‘harmonisatie peuterspeelzalen’. Hiermee wordt peuteropvang ook toegankelijk voor ouders met kinderopvangtoeslag (KOT). De gemeente blijft wel
verantwoordelijk voor voldoende aanbod voor ouders die niet in aanmerking komen voor KOT. De gesprekken met de provincie over het afsluiten van een cultuurpact zijn
gestart, evenals de voorbereidingen voor de evaluatie van het Cultuurhuis. Beiden krijgen in de tweede helft van 2017 hun beslag. In samenwerking met SWO is gesproken
met inwoners (met name ouderen en deels ook jongeren) over hun maatschappelijke betrokkenheid en over hun rol in de transformatie binnen het sociaal domein. Samen
met SWO gaan we nadenken over verdere stappen. Overigens zal de coöperatie hierin ook een grote rol hebben. De brede quickscan inclusie is bijna afgerond. Tevens zijn
de subsidiegesprekken, die dit jaar met alle subsidieaanvragers gevoerd worden, aangegrepen om organisaties bij het onderwerp te betrekken. Dit in het kader van het
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verzoek om in hun aanvraag voor 2019 meer tot uitdrukking te laten komen op welke manier zij binnen hun organisatie aandacht besteden aan het bijdragen aan
maatschappelijke doelen zoals inclusie, participatie, duurzaamheid, samenwerking en het stimuleren van een positieve gezonde leefstijl.

Wat willen we bereiken?
1.1. Gezondere leefstijl van inwoners
Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2017

2017

1.1.1

Vroegtijdige
schoolverlaters

Percentage jongeren tussen de 12 en 23
jaar dat zonder startkwalificatieniveau
het onderwijs verlaat.

Landelijk cijfer: 1,9 %
Woudenberg: 1,4 %
(2013/2014)

Landelijk jaarlijkse cijfers via
www.vsvkenner.nl

Weth. D.P. de Kruif

≤1,4 %

*

1.1.2

Inwoners die voldoen aan
de landelijke beweegnorm

Percentage inwoners boven de 18 jaar
dat voldoet aan de landelijke
beweegnorm.

2015: 65%

Onderdeel van de jaarlijkse
Gemeentelijke beleidsmonitor
Woudenberg 2015 e.v.

Weth. D.P. de Kruif

>65%

*

2015: 43%

Onderdeel van de jaarlijkse
Gemeentelijke beleidsmonitor
Woudenberg 2015 e.v.

Weth. D.P. de Kruif

>43%

*

2015: 81%

Onderdeel van de jaarlijkse
Gemeentelijke beleidsmonitor
Woudenberg 2015 e.v.

Weth. D.P. de Kruif

>81%

*

1.1.3

1.1.4

Vrijwilligerswerk en
informele hulp

Sociale betrokkenheid

Percentage inwoners boven de 18 jaar
dat vrijwilligerswerk doet of informele
hulp geeft.

Percentage inwoners boven de 18 jaar
dat zich onderdeel voelt van een sociaal
netwerk.

* Streefwaarden: in 2015 is KPI 1.1.2 tot en met 1.1.4 voor het eerst gemeten. Om reële streefwaarden te bepalen is het nodig om eerst een tweede meting te doen, zodat
er meer inzicht is in de natuurlijke marge in deze cijfers. Deze tweede meting wordt in september 2017 uitgevoerd. Voor dit moment houden we de streefwaarden op het
niveau van de nulmeting. Waarbij het beleid erop gericht blijft om te zorgen dat meer inwoners boven de 18 voldoen aan de landelijke beweegnorm, zij meer
vrijwilligerswerk doen of informele hulp bieden en dat meer volwassenen zich onderdeel voelen van een sociaal netwerk.
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Stand van zaken 2017
1.2. Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen
In voorbereiding op de verzelfstandiging van team De Kleine Schans zijn de uitvoerende teams van Werk en Inkomen, Wmo en het Sociaal Team reeds samengevoegd. In
2017 worden zij aangestuurd door één teamleider wat ten goede komt aan de integrale beantwoording van ondersteuningsvragen. Dit voorjaar is een
kwaliteitsmedewerker gestart die de kwaliteit van het proces voor de inwoner bewaakt. Deze medewerker richt zich op het verbeteren van kwaliteit in het algemeen
(opstellen plannen van aanpak, beschikkingen, etc.). Daarnaast is er specifiek aandacht voor het integraal oppakken van casuïstiek. Het percentage ondersteuningsvragers
bij wie ondersteuning door het Sociaal Team zelf wordt geboden, is overigens fors gedaald. Dit is te verklaren door een stijging van de totale zorgvraag en heeft anderzijds
te maken met een andere manier van registeren. Voor 2018 e.v. moeten we in de begroting opnieuw naar de streefwaarde en naar de 0-meting kijken in hoeverre deze
realistisch en passend zijn.
Het onderzoek naar armoede bij kinderen is gestart. Afsluitend gaan we met de doelgroep zelf in gesprek over oplossingen en volgen beleidskeuzes om de armoede onder
kinderen daadwerkelijk te verminderen. Het beroep op ondersteuning richting werk groeit met de komst van nieuwe doelgroepen die voorheen in de WAJONG en WSW
stroomden. We werken nauw samen met scholen om jongeren uit het Praktijkonderwijs en VSO direct van school naar werk te begeleiden.
Het wettelijk verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugd en Participatie is inmiddels afgerond. Met name de bekendheid van de onafhankelijk cliëntondersteuner is
ten opzichte van 2016 fors gestegen. Per 1 juli wordt een voorpost Jeugd GGZ aan het team toegevoegd. Deze medewerker vergroot de kennis en expertise aan de
voorkant, wat moet leiden tot een snellere en doelmatigere inzet van de juiste interventie. Met de voorpost positioneren wij de jeugd-GGZ dichtbij het team van De Kleine
Schans en de huisartsen. Voor wat betreft de entiteit van team De Kleine Schans is het besluit genomen het team te verzelfstandigen in de organisatievorm van een
coöperatie. Na een zorgvuldige voorbereiding in de eerste helft van 2017 wordt de tweede helft van het jaar benut voor de op- en inrichting van de coöperatie.
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 reintegratiebudget onvoldoende meestijgt met deze groei.
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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.

Wat willen we bereiken?
1.2. Samen met inwoners komen tot een meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen
Nr.

1.2.1

1.2.2

1.2.3

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2017

2017

Ondersteuning door het
sociaal team (ST)

Percentage ondersteuningsvragen
waarbij het ST zelf ondersteuning biedt

0-meting 2015:
48%

Management informatie uit Mens
Centraal

Weth. D.P. de Kruif

60%

Effectiviteit sociaal team

Percentage cliënten van het ST waarbij
de eindscore van de
zelfredzaamheidmatrix (ZRM) verbeterd
is ten op zichten van de startscore van
de matrix.
*ZRM: is instrument van het ST om op
alle leefgebieden de ondersteuningsbehoefte in beeld te brengen.

Op dit moment nog niet
gemeten - 0-meting nodig
o.b.v. cijfers 2016

Management informatie uit Mens
Centraal/Dataware-house gemeente
Amersfoort

Weth. D.P. de Kruif

-

Cliënttevredenheidscore van
ondersteuning geleverd door het ST of
LDKS.

0-meting 2016:
Soza: 7,5
O-meting 2017:
Jeugd: 6,5
Wmo: 7,1

Cliënttevredenheid
dienstverlening ST/ Loket
De Kleine Schans (LDKS)

23%

*

jaarlijks
cliënttevredenheidsonderzoek Wmo,
Jeugd- en participatiewet

Jeugd: 6,5
Weth. D.P. de Kruif

Wmo:7,1
Soza: 7,5

Soza: 6,7
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Nr.

1.2.4

KPI

Van re-integratie naar
werk

Definitie

Percentage re-integratie-trajecten dat
leidt tot (partiële) uitstroom naar werk.

Norm

0-meting over 2015:
44%

Wijze van meten

Managementinformatie van reintegratiebedrijven.

Eigenaar

Weth. D.P. de Kruif

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2017

2017

>44%

51%

*Mens Centraal, het registratiesysteem van het team Toegang is hierop nog niet toegerust.

Stand van zaken 2017
1.3. Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening
Een belangrijke activiteit om bovenstaande doelstelling te realiseren is, naast de inzet op doelstelling 1 en 2, de inkoopstrategie voor de individuele voorzieningen. Voor de
inkoop is gekozen voor een strategie van beheerste innovatie, waar kleine stappen zijn gezet om individuele voorzieningen meer lokaal aan te bieden (meer ambulant
aanbod en minder verblijfsaanbod), maar ook wordt door de inkoop de beweging ondersteund van individueel naar collectief aanbod en het sneller op- en afschalen van
zorg. Daarnaast wordt de keuzevrijheid van cliënten (op delen van de inkoop) vergroot. Zo is door middel van het openstellen van het perceel dagactiviteiten volwassenen
het aanbod uitgebreid met 19 aanbieders. Conform het collegebesluit ‘ambitie en inkoopstrategie sociaal domein’ zijn de voorbereidingen van de aanbestedingen
specialistische Jeugdhulp en de Wmo-dienstverlening aan huis in volle gang. Zoals aangegeven in deze inkoopstrategie, moet wegens beëindiging van de DBCbekostigingssystematiek de Jeugd GGZ en dyslexie per 1-1-2018 aanbesteed worden. Dit betekent dat deze aanbesteding in juli opengesteld is. Het uitgangspunt is dat de
huidige aanbesteding Jeugd GGZ wordt geïntegreerd in de aanbesteding ambulante Jeugdhulp 2019.
Lokaal loopt momenteel een verkenning met enkele maatschappelijke partners voor de inrichting van een algemene voorziening dagactiviteiten. Tevens wordt samen met
een aantal gemeenten in regio Amersfoort in 2017 geëxperimenteerd met de inzet van ervaringsgerichte therapie voor jeugdigen om daarmee inzet van zwaardere zorg te
voorkomen. De eerste uitnuttingsoverzichten van 2016 zijn in concept gereed waardoor inzage ontstaat in aantallen en daarmee ook kosten. De eerste analyses worden
gemaakt en in het najaar kunnen de cijfers en een eerste duiding worden verwacht. Dit nemen we mee in de begroting 2018-2021.
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Wat willen we bereiken?
1.3. Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening
Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting
2017

2015:
Jeugd: 325 (ZIN)
34 (PGB)
Wmo: 169 (ZIN)
36 (PGB)

1.3.1

Aantal verstrekte
individuele voorzieningen
(Jeugd/Wmo)

Aantal verstrekte individuele
voorzieningen (Jeugd/Wmo)

1.3.2

Kosten verstrekte
individuele voorzieningen
(Jeugd/Wmo)

Kosten van de verstrekte individuele
voorzieningen (Jeugd/Wmo)

Op dit moment nog geen
cijfers beschikbaar- 0-meting
nodig o.b.v. cijfers 2016

1.3.3

Clienttevredenheid
over dienstverlening van
aanbieders van individuele
voorzieningen
(Jeugd/Wmo)

Gemiddelde cliënttevredenheidsscore over de individuele voorzieningen
van aanbieders Jeugd/Wmo

0-meting 2016:
Soza: 6,2
O-meting 2017:
Jeugd: 7,3
Wmo: 7,5

Kwartaalgegevens datawarehouse
Amersfoort
Input monitor sociaal domein

Weth. D.P. de Kruif

Jeugd: <359
Wmo: <205

Kwartaalgegevens datawarehouse
Amersfoort
Input monitor sociaal domein

Weth. D.P. de Kruif

-

2017
Jeugdzorg
2016: 355
Wmo
2016: 175

*
Jeugd: 7,3
(CEO 2016)

Jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek Wmo, Jeugd- en
participatiewet

Wmo: 7,5
(CEO 2016)

Weth. D.P. de Kruif

Re-integratie: 6,2

* Op dit moment zijn er nog geen betrouwbare financiële uitnuttingscijfers 2017 bekend.

Huidige waarde

Re-integratie: 7,4
(CEO 2016)
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Leefomgeving
Programma 2
Programma 2
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

Stand van zaken 2017
2.1. Handhaven beeldkwaliteit Openbare Ruimte (intact, schoon, veilig en groen)
Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (alle aspecten)

CROW

A+

A

B

C

D

Woudenberg 2016
‘gemiddeld’
De gemiddelde score van het afgelopen jaar (2016) komt uit op B/C. Dit is conform de gehanteerde streefwaarde. De kwaliteit is over het geheel iets gelijkmatiger
geworden. Het iets lagere gemiddelde ten opzichte van vorig jaar is toe te rekenen aan het feit dat op het moment van meten (oktober 2016) het blad- en zwerfafval nog
niet was opgeruimd in het kader van de “bladvalcampagne”.
Thans is er blijvende aandacht voor de kwaliteit van de diverse thema’s in de openbare ruimte. De lagere scores (C, D) bevinden zich met name bij de onkruidbeheersing en
kleine schades. Dit doen we met de verbeterde aanpak van de onkruidbeheersing die onlangs door de Raad in april 2107 is goedgekeurd en al vroeg in het voorjaar van
2017 in gang is gezet. De monitoringsinformatie laat zien dat er een hogere beheersing van het onkruid is ten opzichte van vorig jaar. In juli 2017 is er een filmpje over
onkruidbeheersing via social media verspreid. Er wordt onderzocht of een sneller herstel van kleine schades aan straatmeubilair etc. leidt tot een verbetering van het beeld
van de openbare ruimte.
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Wat willen we bereiken?
2.1. Handhaven beeldkwaliteit Openbare Ruimte (intact, schoon, veilig en groen)
Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting
2017

2.1.1

2.1.2

Beeldkwaliteit

Beleving beeldkwaliteit

Kwaliteit van onderhoud, inrichting en
gebruik openbare ruimte (A= goed,
B=voldoende, C= matig, D= slecht).
Beleving van fysieke leefbaarheid
openbare ruimte uitgedrukt in
rapportcijfer.

B/C (2013)

7,5 (gemeten in 2013)

CROW monitor openbare ruimte
(jaarlijks in de maand oktober)

Weth. G.A. de Kruif

Onderdeel van de gemeentemonitor
Woudenberg, om de twee jaar

Weth. G.A. de Kruif

Huidige waarde

2017
B/C (2016)

B/C
7,5

Niet gemeten*

* Gemeentemonitor: najaar 2017

Stand van zaken 2017
2.2. Betere verkeersveiligheid
Duurzame mobiliteit
Er is een overeenkomst met Greencrowd afgesloten voor het exploiteren van laadpunten voor elektrische vervoermiddelen in de openbare ruimte. Tevens zijn er
beleidsregels opgesteld. Inmiddels zijn er op een 5-tal locaties laadpalen geplaatst.
Regionaal verkeersmodel
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg hebben besloten om samen het model regio Amersfoort te laten actualiseren. Gezamenlijk is
een Nota van Uitgangspunten opgesteld voor de actualisatie van het verkeersmodel. De nota is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Verkeer & Vervoer Regio Amersfoort.
Aanpak betere verkeersveiligheid Moorsterweg
Samen met de gemeente Leusden heeft Woudenberg onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de Moorsterweg te verhogen. De
voorgestelde verkeersmaatregelen worden uitgevoerd in combinatie met het asfaltonderhoud dat gepland staat in het najaar van 2017.

Wat willen we bereiken?
2.2. Betere verkeersveiligheid
Nr.
2.2.1

KPI
Overschrijding maximum
snelheid

Definitie
Percentage weglengte van
gemeentelijke wegen waar verkeer zich
aan de snelheidslimiet houdt

Norm
90 % (nulmeting)

Wijze van meten
Snelheidsdata gps
(per kwartaal)

Eigenaar
Weth. G.A. de Kruif

Streefwaarde
begroting
2017
91%

Huidige waarde
2017
Niet gemeten
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Nr.
2.2.2

KPI
Beleving verkeersveiligheid

Definitie
Percentage bewoners dat
verkeersveiligheid als belangrijkste
buurtprobleem aanduidt

Norm
29% (gemeten in 2013)

Wijze van meten
Onderdeel van de gemeentemonitor
Woudenberg, om de twee jaar

Eigenaar
Weth. G.A. de Kruif

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2017
24%

2017
Niet gemeten*

* Gemeentemonitor: najaar 2017

Stand van zaken 2017
2.3. Minder wateroverlast
Als gevolg van klimaat ontwikkelingen ontstaan de laatste jaren steeds vaker steeds heviger regenbuien. Als gevolg hiervan komt het vaker voor dat het rioolstelsel de
neerslag niet kan verwerken, waardoor tijdelijk “water op straat” ontstaat. Het idee dat de neerslag altijd door het riool verwerkt kan worden moet worden losgelaten. In
de plaats hiervan wordt bij hevige regenbuien gekeken naar berging van de neerslag in de openbare ruimte (wegen, groenstroken, etc.) zonder schade aan gebouwen.
Centrale vraag die wij ons stellen is hoe kunnen we de inrichting van de openbare ruimte klimaatproof maken? Om hier een eerste aanzet voor te geven zijn er begin 2017
klimaatateliers georganiseerd (platform Water Vallei en Eem in samenwerking met de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel). In het najaar 2017 zal er uitvoering
worden gegeven aan een duurzame en klimaatbestendige wijk (project JW Frisolaan en omstreken). Voor de bewoners van de wijk heeft er een informatieavond
plaatsgevonden.
In 2017 is het BasisWaterKetenPlan (BWKP) door het afvalwaterteam verder uitgewerkt. Hierin worden de knelpunten voor wateroverlast geïnventariseerd. Tevens worden
mogelijke maatregelen bepaald om de knelpunten aan te pakken en de risico’s op wateroverlast te verkleinen. In 2017 is een overzicht gemaakt van het aantal meldingen
van wateroverlast zoals bij de gemeente ontvangen zijn tegenover het aantal hevige neerslaggebeurtenissen in 2016. Aangezien in 2016 geen hevige neerslag gebeurtenis
geregistreerd is, is dit niet voldoende om de streefwaarde op te baseren. Pas met minimaal 5 hevige neerslaggebeurtenissen kan een goed streefbeeld bepaald worden.

Wat willen we bereiken?
2.3. Minder wateroverlast
Nr.
2.3.1

KPI
Meldingen wateroverlast
aan woningen en
bedrijfspanden

Definitie
Bij gemeente gemelde gevallen van
wateroverlast aan woningen en
bedrijfspanden door hevige neerslag

Norm

Wijze van meten

Nulmeting 2015 en verder
(5 neerslag
gebeurtenissen)

Meldingen versus neerslagregistratie
Hydrologic (20 mm in 75 minuten)

Eigenaar
Weth. G.A. de Kruif

Streefwaarde
begroting
2017
--

Huidige waarde

2017
-
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Veiligheid
Programma 3
Programma 3
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

Stand van zaken 2017
3.1. Minder woninginbraken en pogingen daartoe
De gegevens van het politieregistratiesysteem laten tot en met juni 2017 op het gebied van (poging tot) woninginbraken een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van
de afgelopen jaren. Het aantal geslaagde woninginbraken is ten opzichte van dezelfde periode van 2016 gedaald met zes woninginbraken. Daarnaast laat het aantal
pogingen tot woninginbraken een daling zien van zes ten opzichte van vorig jaar. Het aantal bedrijfsinbraken is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, namelijk van vijf
naar zes bedrijfsinbraken.
Gezien de positieve ontwikkeling is er geen aanleiding om de genoemde streefwaarden aan te passen of ander beleid te gaan voeren.
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Wat willen we bereiken?
3.1. Minder woninginbraken en pogingen daartoe
Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2017

2017

3.1.1

Aantal geslaagde
woninginbraken

Aantal woninginbraken op
Woudenbergs grondgebied

Woninginbraken 2015 - 47

Overzicht uit het politieregistratiesysteem

Burg. T. Cnossen

30

12

3.1.2

Aantal poging tot
woninginbraken

Aantal pogingen tot woninginbraak (er
is geen buit gemaakt) op Woudenbergs
grondgebied

Pogingen tot
woninginbraken 2015 - 38

Overzicht uit het politieregistratiesysteem

Burg. T. Cnossen

35

6

3.1.3

Aantal (poging tot)
bedrijfsinbraken

Aantal (poging tot) bedrijfsinbraken op
Woudenbergs grondgebied

Bedrijfsinbraken in 2015 13

Overzicht uit het politieregistratiesysteem

Burg. T. Cnossen

13

6

3.1.4

Slachtofferschap (poging tot)
woninginbraken

Percentage van de ondervraagden (het
betreft een aselecte steekproef) dat
aangeeft in de afgelopen periode van
twaalf maanden slachtoffer te zijn
geweest van een (poging tot)
woninginbraak

Percentage gemeten in
2015 – 13%

Onderdeel van de gemeentemonitor
Woudenberg, om de twee jaar

Burg. T. Cnossen

-

Niet gemeten

Stand van zaken 2017
3.2. Hogere bereidheid bij burgers en professionals tot het vroegtijdig signaleren en rapporteren van huiselijk geweld
Uit de gegevens van het politieregistratiesysteem blijkt dat het aantal aangiften van huiselijk geweld in de maanden januari tot en met juni 2017 licht is gedaald ten
opzichte van 2016, namelijk van negen aangiften naar acht. In de periode van januari tot mei 2017 is driemaal het instrument tijdelijke huisverbod ingezet. Het is
momenteel nog niet bekend hoeveel geregistreerde meldingen van huiselijk geweld zijn gedaan bij Veilig Thuis. In de tweede helft van 2017 wordt wederom een enquête
uitgezet onder inwoners waarin ook inzichtelijk wordt hoeveel procent van de ondervraagden de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.
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Wat willen we bereiken?
3.2. Hogere bereidheid bij burgers en professionals tot vroegtijdig signaleren en rapporteren van huiselijk geweld
Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Streefwaarde
begroting

Eigenaar

Huidige waarde

2017

2017
3.2.1

Aantal meldingen van
huiselijk geweld bij Veilig
Thuis

3.2.2

Aantal aangiften van
huiselijk geweld

3.2.3

Aantal opgelegde tijdelijke
huisverboden

3.2.4

Slachtofferschap van
huiselijk geweld

Aantal meldingen per jaar bij Veilig
Thuis van huiselijk geweld. Huiselijk
geweld is geweld dat door iemand uit
de huiselijke- of familiekring wordt
gepleegd
Aantal aangiften van huiselijk geweld.
Huiselijk geweld is geweld dat door
iemand uit de huiselijke- of familiekring
wordt gepleegd

Geregistreerde meldingen
2013 – 22

Management-rapportage van Veilig
Thuis

Burg. T. Cnossen

22

*

Aangiften huiselijk geweld
in 2015 - 6

Overzicht uit het politieregistratiesysteem

Burg. T. Cnossen

9

8

Aantal opgelegde huisverboden, een
bestuursrechtelijk instrument waarin de
verdachte voor een bepaalde periode
geen contact mag hebben met de
mogelijke slachtoffer(s) en waarbij de
hulpverlening wordt opgestart
Percentage van de ondervraagden (het
betreft een aselecte steekproef) dat
aangeeft in de afgelopen periode van
twaalf maanden (gemeten in
september) slachtoffer te zijn geweest
van een huiselijk geweld

Tijdelijke huisverboden in
2015 - 1

Overzicht uit het gemeentelijk
systeem Kohnraad

Burg. T. Cnossen

3

3

Percentage gemeten in
2015 – 0%

Onderdeel van de gemeentemonitor
Woudenberg, om de twee jaar

Burg. T. Cnossen

-

Niet gemeten

* Geen betrouwbare gegevens beschikbaar.

Stand van zaken 2017
3.3. Veiligere fysieke leefomgeving
Het aantal uitrukken op Woudenbergs grondgebied is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald. De taakuitvoeringsovereenkomst 2017 VRU, een overeenkomst tussen de
gemeente en de VRU, is ondertekend.
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In de eerste helft van 2017 zijn er drie zorginstellingen bezocht. In de tweede helft van 2017 worden de overige zorginstellingen bezocht ter verbetering van de
zorgcontinuïteit. Het programma stimulerende preventie wordt per instelling onder de aandacht gebracht om de zelfredzaamheid te vergroten. Het
Incidentbestrijdingsplan natuurbrand wordt in het derde kwartaal van 2017 ter consultatie aangeboden. Hiermee zijn de regionale incidentbestrijdingsplannen gelijk aan
de streefwaarde (9 RBP/IBP). De streefwaarden voor de gemeentelijke crisisorganisatie en de actualiteit van de Risicokaart zijn ongewijzigd.

Wat willen we bereiken?
3.3. Veiligere fysieke leefomgeving
Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2017

2017

3.3.1

Aantal incidenten binnen de
basisbrandweerzorg

Het aantal incidenten (bv. brand,
hulpverlening, dienstverlening, etc.)
binnen de basisbrandweerzorg per jaar
op Woudenbergs grondgebied

Het aantal incidenten in
2015 = 86

jaarrapportage van de
Veiligheidsregio Utrecht

Burg. T. Cnossen

75

46

3.3.2

Veilige zorginstellingen

Het aantal zorginstellingen in de
gemeente Woudenberg, dat beschikt
over een adequaat ontruimings- of
evacuatieplan

Het aantal op
ontruimingen of evacuatie
voorbereide
zorginstellingen in 2015 =
5

Gecombineerde inspectie met de
brandweer in het 3de kwartaal van elk
jaar

Burg. T. Cnossen

5

5

3.3.3

Professionaliteit van de
gemeentelijke
crisisbeheersingsorganisatie

Het percentage van personen in de
gemeentelijke
crisisbeheersingsorganisatie die
aantoonbaar voldoen aan de
vakbekwaamheidseisen.

De organisatie voldoet aan
de opgestelde
vakbekwaamheidseisen,
aanpassen

Aanwezigheidsregistratie deelname
aan afgesproken OTO
(opleiden/trainen/oefenen)
activiteiten

Burg. T. Cnossen

100%

75%

3.3.4

Aantal actuele ramp- en
incidentbestrijdings-plannen

Ramp- en incidentbestrijdingsplannen
zijn een verplicht onderdeel van de
multidisciplinaire voorbereiding op
rampen en crises. In deze plannen
worden de o.a. knelpunten
geïnventariseerd en oplossingen
uitgewerkt. Daarnaast zijn er
verschillende scenario’s en diverse
rollen van de verschillende instanties
uitgewerkt.

In 2015 in totaal 9 plannen

jaarrapportage van de
Veiligheidsregio Utrecht

Burg. T. Cnossen

9

8
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Nr.

3.3.5

KPI

Actualiteit van de risicokaart

Definitie

Het in beeld hebben/krijgen van de
risico’s, risicovolle- en kwetsbare
objecten op Woudenbergs grondgebied

Norm

In 2015 was dit 100 %

Wijze van meten

Een overzicht van het provinciaal
systeem, regionaal risicokaart

Eigenaar

Burg. T. Cnossen

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2017

2017

100%

90%

Stand van zaken 2017
3.4. Minder alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar
Het jongerenwerk heeft gesprekken gevoerd met de sportkantines over de wet- en/of regelgeving en eventuele wensen vanuit de sportverenigingen. Daarnaast is er een
onderzoek uitgevoerd onder de jongeren over het alcoholgebruik en heeft het jongerenwerk een standplaats ingenomen tijdens Haantjesdag waarbij alcoholvrije drankjes
zijn gepromoot.
Door de Boa is tijdens evenementen gecontroleerd op de vergunningsvoorschriften. Daarbij is ook gecontroleerd op de ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet.
Eind 2017 wordt wederom de gemeentebeleidsmonitor verspreid onder de inwoners van de gemeente Woudenberg en hierin vindt tevens een nieuwe meting plaats.

Wat willen we bereiken?
3.4. Minder alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar
Nr.

3.4.1

KPI

Alcoholgebruik onder
jongeren

Definitie

Het percentage jongeren dat alcohol
drinkt onder de wettelijke toegestane
leeftijd van 18 jaar

Norm

Het percentage gemeten
in 2015 = 10%

Wijze van meten

Onderdeel van de Gemeentemonitor
Woudenberg

Eigenaar

Weth. D.P. de Kruif

-

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2017

2017
Niet gemeten
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Ruimte, wonen en ondernemen
Programma 4
Programma 4
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

Stand van zaken 2017
4.1. Meer duurzaamheid op Mens, Milieu en Markt
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. De uitkomst van de meting in 2017 laat zien dat de gemeente goed op schema ligt. In 2017 verschuift de
focus van interne duurzaamheid van de gemeentelijke organisatie naar een duurzame samenleving. Zo werken we aan de titel fairtrade gemeente (mens) en zijn we in de
regio bezig om concepten te ontwikkelen voor het verduurzamen van (particuliere) woningen, worden er laadpalen voor elektrische voertuigen geplaatst (milieu) en gaan
we aan de slag met het versterken van de samenwerking met en tussen bedrijven en organisaties met betrekking tot verduurzaming en maatschappelijk verantwoord
ondernemen (markt).
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Wat willen we bereiken?
4.1. Meer duurzaamheid op Mens, Milieu en Markt
Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2017

2017
4.1.1

Duurzaamheid Mens

Verankering van duurzaamheid binnen
de gemeentelijke organisatie, mate van
burgerparticipatie en duurzame
samenleving.

Te bepalen aan de hand van
de lokale
duurzaamheidsmeter,
ingevuld begin 2014: 56%

Jaarlijks in januari invullen van de
vragenlijsten van de lokale
duurzaamheidsmeter

Weth. G.A. de Kruif

71%

72%

4.1.2

Duurzaamheid Milieu

De duurzaamheid van klimaat, energie
(verbruik), water, lucht, natuur
(biodiversiteit), afval en vervuiling.

Te bepalen aan de hand van
de lokale
duurzaamheidsmeter,
ingevuld begin 2014: 51%

Jaarlijks in januari invullen van de
vragenlijsten van de lokale
duurzaamheidsmeter

Weth. G.A. de Kruif

57%

63%

4.1.3

Duurzaamheid Markt

Duurzaam inkopen, duurzame
mobiliteit, duurzaam ondernemen.

Te bepalen aan de hand van
de lokale
duurzaamheidsmeter,
ingevuld begin 2014: 42%

Jaarlijks in januari invullen van de
vragenlijsten van de lokale
duurzaamheidsmeter

Weth. G.A. de Kruif

49%

57%

4.1.4

Duurzaamheid: co2
uitstoot per inwoner

CO2-uitstoot per inwoner (uitgedrukt in
ton per jaar).

Te bepalen aan de hand van
de emissie registratie
2012 = Woudenberg 5,4 ton

Jaarlijkse meting door Staat van
Utrecht

Weth. G.A. de Kruif

5,3

*

(5,4 ton in 2012 gemiddeld
voor Utrechtse gemeente,
doelstelling EU 5,0 in 2020)

* Deze parameter is niet opgenomen in de meest recente rapportage van de Staat van Utrecht. In de begroting 2018-2021 wordt een nieuwe parameter opgenomen.

Stand van zaken 2017
4.2. Meer ruimte voor ontwikkeling passende woningen
De uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek dat in 2015 is uitgevoerd, worden naast de structuurvisie en de woonvisie gebruikt als leidraad voor de sturing op
woningbouwplannen. Dit om de spanning op de woningmarkt te verminderen. Op dit moment is er volop ontwikkeling van woningbouw. Omdat in de tweede helft van het
jaar veel woningen worden opgeleverd, is de verwachting dat het aantal gerealiseerde woningen eind van het jaar rond de streefwaarde zal liggen.
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Wat willen we bereiken?
4.2. Meer ruimte voor ontwikkeling passende woningen
Nr.
4.2.1

KPI
Spanning op de
woningmarkt

Definitie
Verschil behoefte en aanbod (in
Woudenberg aanwezige)woningen
(huur/ koop).

Norm
110 woningen per jaar
toevoegen met een beperkte
bandbreedte.

Wijze van meten
Elke 2 jaar woningbehoefte
onderzoek, waaruit verschil blijkt
tussen aanbod en behoefte.

Eigenaar
Weth. D.P. de Kruif

Streefwaarde
begroting
2017
90-110

Huidige waarde

2017
17

Stand van zaken 2017
4.3. Meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling
Meer ruimte voor bedrijven ontstaat mede door een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat. In 2017 dragen de realisatie van het project Centrumplan, het vervolg van
het project De Nieuwe Winkelstraat en de uitgifte van de Spoorzone op het Bedrijventerrein hieraan bij. In 2017 wordt een deel van het buitengebied voorzien van
glasvezel, waardoor daar snel internet beschikbaar wordt voor bedrijven. Voorts draagt de gemeente bij aan promotie van de gemeente onder recreanten. In 2017 wordt
tevens uitvoering gegeven worden aan de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030. Ruim de helft van het aantal Wabo aanvragen is afkomstig van
bedrijven. Bedrijven zijn gebaat bij een snelle maar nog meer bij een goede en passende vergunning. Door de kwaliteit van de vergunningverlening op het huidige niveau te
houden, geen vergunningen van rechtswege te moeten verstrekken en geen vergunningen te verlenen die door de rechter vernietigd worden, ondersteunen wij de
bedrijven met hun bedrijfsontwikkeling.

Wat willen we bereiken?
4.3. Meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling
Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2017

2017
4.3.1

% van rechtswege
verleende vergunningen

Percentage van de Wabo vergunningen
voor bedrijven die van rechtswege
(i.v.m. termijn overschrijding) worden
verleend.

2014
0% van rechtswege.

4.3.2

% door rechter vernietigde
vergunningen

Percentage van het aantal
vergunningen voor bedrijven welke
door de rechter vernietigde
vergunningen wordt.

0% door rechter vernietigde
vergunningen

Jaarlijks vanuit Squit

Weth. G.A. de Kruif

0%

0%

Weth. G.A. de Kruif

0%

0%
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Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting
2017

4.3.3

KPI wordt bepaald door
stuurgroep Duurzame
Economie

Huidige waarde

2017

Weth. G.A. de Kruif

Stand van zaken 2017
4.4. Korter doorlooptijd van vergunningen en minder overtredingen
Wabo vergunningvooroverleg
Vooroverleg is en blijft een speerpunt bij omgevingsvergunningaanvragen en dat verloopt met particuliere initiatieven goed. Ook het vooroverleg met projectontwikkelaars
is verbeterd door ze actief te benaderen en de interne afstemming dat bij projecten de Wabo plantoetsers in een vroeg stadium worden betrokken.
Wabo handhaving
Op zijn initiatief benadert onze toezichthouder nu direct na verlening van de omgevingsvergunningen en ook bij acceptatie van de sloopmeldingen de aanvrager hiervan.
Door gelijk contact te leggen wordt het vooroverleg voor de feitelijke uitvoering opgestart. De praktijk leert dat vergunninghouders vaak niet melden dat zij gaan starten
met de werkzaamheden. Dit kan leiden dat als er bewust of onbewust wordt afgeweken van de verleende vergunning en het veel tijd vraagt om dit op te lossen. In het
ergste geval kan dit leiden tot afbraak van de geconstateerde afwijking. Met deze nieuwe werkwijzen wordt er ook in de tweede helft van 2017 naar gestreefd om deze
problemen te voorkomen.
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Wat willen we bereiken?
4.4. Korter doorlooptijd van vergunningen en minder overtredingen
Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2017

2017
4.4.1

Doorlooptijd reguliere
Wabo vergunningen

4.4.2

% bouwvergunning binnen
termijn

4.4.3

% overtredingen n.a.v.
jaarlijkse
mutatiesignalering BAG
(zijn foto opnames vanuit
de lucht)

Uitgaande van jaar van indienen, in
periode 1 jan-31 dec, bezien bij hoeveel
reguliere vergunningen langer dan 8
weken tijd zit tussen moment van
binnenkomst en beschikken.
In voorafgaand jaar verleende
vergunningen, min medio mei niet
gestarte bouw. Bezien op percentage
akkoord en percentage niet akkoord

Gebaseerd op 2014

Jaarlijks vanuit Squit

Weth. G.A. de Kruif

27%

*

Gebaseerd op norm 2014
76 % akkoord

Jaarlijks vanuit Squit

Weth. G.A. de Kruif

77 %

*

Verschillenlijst panden die van de BAGbeheerder naar team leefomgeving
gaat om te controleren of dit (al dan
niet) een overtreding van bouwbesluit
is.

Gebaseerd op 2016
Percentage p.m.

In 2016 wordt gestart met specifieke
registratie in Squit

Weth. G.A. de Kruif

**

**

28 % langer dan 8 weken

* De huidige waarde is alleen jaarlijks te bepalen in verband met de looptijd van de aanvragen.
** De fotovlucht is geweest in eerste helft 2017. De verschillenlijst wordt in de tweede helft van 2017 aangeleverd door BAG-beheerder en geanalyseerd door team
leefomgeving of er sprake is van overtreding bouwbesluit.
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Dienstverlening
Programma 5

Programma 5
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

Stand van zaken 2017
5.1. Meer stimuleren van inwoners, ondernemers en organisaties om nieuwe initiatieven te ontwikkelen
Het afgelopen jaar zijn er in diverse domeinen initiatieven 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.
Bijvoorbeeld: Gezonde leefstijl, Scheurkalender, nieuwjaarsfeest, repaircafé, ontwikkeling welzijnswerk Woudenberg, plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's, Koningplein, fontein Van Gendt vijver, schuldhulpmaatjes, diabetes challenge, coalitie erbij, O-kid-do, Woudenberg Sportief, biologisch baggeren, BUNKER R703 De Duitse
Panthurstelling, onderhoud oorlogsmonument door basisscholen, beheren openbaar groen door bewoners, landelijke opschoondag, publiciteit verkeersbrigade Wartburgschool, de nieuwe winkelstraat, de energiemarkt in het cultuurhuis, glasvezel in het buitengebied en Postcoderoos.
5.2 Bewuster betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid
Het afgelopen half jaar is geïnvesteerd in het vergroten van het omgevingsbewustzijn van onze medewerkers. Noodzakelijk voor (het ontwikkelen naar) een netwerkgemeente. Creëren van bewustzijn van de omgeving, het krachtenveld en alle actoren, belangen en invloeden die daarbij horen, realiseren we trainingen te geven, te coachen en te adviseren. Het beoogde resultaat is dat we ons vanaf het begin bewust zijn van alle actoren, belangen en relaties en hoe we met burgerparticipatie wel of juist
geen invloed kunnen uitoefenen.
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Voorbeelden van recente burgerparticipatietrajecten: bestemmingsplan Hoevelaar, bestemmingsplan bebouwde kom, Koningsplein, centrumplan, coöperatie De Kleine
Schans, Agenda duurzame economie, speelruimtebeleidsplan, grondwaterbeheer, duurzaam bouwloket, burgernet en Week van de veiligheid.
De gemeentemonitor wordt iedere 2 jaar uitgevoerd in de oneven kalenderjaren. De waarden in deze monitor worden gemeten in percentages, hoewel de huidige KPI’s
zijn geformuleerd in rapportcijfers. In de begroting van 2018 zorgen we ervoor dat de eenheden op elkaar aansluiten.
Wat willen we bereiken?
5.1. Meer stimuleren van inwoners, ondernemers en organisaties om nieuwe initiatieven te ontwikkelen
5.2 Bewuster betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid

Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2017

2017
5.1.1
5.2.1

Burgerparticipatie-imago

Het overall rapportcijfer dat burgers
(willekeurige steekproef) de gemeente
geven op het aspect ‘burgerparticipatie’.

Voldoende = 7

Onderdeel van de jaarlijkse gemeente-monitor.

Burg. T. Cnossen

7,0

*

5.1.2
5.2.2

Burgerparticipatie-ervaring

Het overall rapportcijfer dat burgers
(die onlangs aan grootschalige initiatieven hebben deelgenomen) de gemeente geven op het aspect ‘burgerparticipatie’.

Voldoende = 7

Projectevaluaties bij grootschalige
initiatieven.

Burg. T. Cnossen

7,0

*

*Streefwaarden: In 2015 is KPI 5.1.1. tot en met 5.2.2. voor het eerst gemeten. Om reële streefwaarden te bepalen is het nodig om eerst een tweede meting te doen, zodat
er meer inzicht is in de natuurlijke marge in deze cijfers. Deze tweede meting wordt september 2017 uitgevoerd. Voor dit moment houden we de oude streefwaarden aan.

Stand van zaken 2017
5.3. Meer digitale diensten en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig
Gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en het Rijk hebben een gemeenschappelijke visie op dienstverlening opgesteld (tot 2020). In de visie verwoorden de overheden hun gedeelde ambitie: ‘één digitale overheid: betere service, méér gemak’. De vraag van burgers en bedrijven staat centraal in ons handelen. Wij
richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in. Waar mogelijk heeft digitaal contact met burgers en bedrijven de voorkeur. Waar persoonlijk contact noodzakelijk is
en/of dit de kwaliteit van de dienstverlening bevordert, maken wij persoonlijk contact mogelijk.

- 24 We werken onder ICT-architectuur: het gemeentelijk informatielandschap (volgens KING/VNG-norm) wordt zodanig ingericht dat de samenhang en uitwisselbaarheid van
informatie verder wordt verbeterd en eilandautomatisering wordt voorkomen. Vanuit deze doelstelling is het KCC gefaciliteerd met een moderne telefooncentrale die
gekoppeld is aan een KlantContactSysteem (KCS). Met deze oplossing krijgen we meer zicht op de wijze waarop de gemeente bevraagd wordt door inwoners, bedrijven en
instellingen. Om de dienstverlening verder te kunnen digitaliseren wordt de software in de backoffice (documentregistratie, vergunningverlening, handhaving, workflows)
vervangen door informatiesystemen die naadloos integreren in een zaaksysteem dat complementair is aan het KCS. Het KCS faciliteert daarmee de KCC-medewerker die
ste
vanuit de 1 lijn alle informatie voorhanden heeft om snel en deskundig vragen te kunnen beantwoorden.
Om het onze inwoners, ondernemers en instellingen zo gemakkelijk mogelijk maken om online hun zaken te regelen moet de website een aantrekkelijker alternatief worden voor een bezoek aan de balie of een telefoontje. Om de digitale aanvraag efficiënt af te kunnen handelen worden momenteel de achterliggende informatiesystemen
gekoppeld of (onder architectuur) vervangen. In 2017 wordt het DMS en het systeem voor vergunningverlening, toezicht en handhaving vervangen.
De digitale uitdagingen die op ons afkomen zijn dusdanig groot dat samenwerken noodzakelijk is om handen en voeten te geven aan de Woudenbergse informatisering &
automatisering. Deze samenwerking wordt in het vierde kwartaal voortgezet met de gemeente Veenendaal en de leveranciers van onze software.

Wat willen we bereiken?
5.3. Meer digitale diensten en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig
Nr.

KPI

5.3.1

Overall klanttevredenheid
dienstverlening onder inwoners

5.3.2

Definitie

Eigenaar

Huidige waarde

Streefwaarde
begroting

Norm

Wijze van meten

Het overall rapportcijfer dat burgers
(willekeurige steekproef) de gemeente
geven op het aspect ‘dienstverlening’.

Eerste telling in juni 2016:
8,2 (kanalen balie, telefoon, digitaal)

Continue meting klanttevredenheid
middels Benchmarking Publiekszaken

Weth. D.P. de Kruif

7,5

Score op servicenormen

Nog te bepalen aan de hand van de
omschrijving van de servicenormen.

Eerste meting in Q4 2015 =
Ruim voldoende

Jaarlijks, een interne audit in kwartaal
4.

Weth. D.P. de Kruif

Ruim voldoende

5.3.3

Aantal e-formulieren

Het aantal e-formulieren op de website,
waarmee klanten volledig digitaal een
product/dienst kunnen aanvragen, met
of zonder het gebruik van DigiD.

Eerste telling op 1 juli 2015
=7

Jaarlijkse telling op 1 juli.

Weth. D.P. de Kruif

13

5.3.4

Aantal producten servicebalie

Het aantal producten dat klanten bij de
servicebalie kunnen afnemen.

Eerste telling op 1 juli 2015
= 28.

Jaarlijkse telling op 1 juli

Weth. D.P. de Kruif

41

2017

2017

-
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Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Huidige waarde

Streefwaarde
begroting

Eigenaar

2017

2017
5.3.5

Overall tevredenheid medewerkers

5.3.6

Uitkomst accountantsrapport

5.3.7

Medewerkertevredenheid
per bedrijfsvoeringstaakveld

Het MO bevat een vraag naar de algehele tevredenheid van de medewerker.
De KPI is het gemiddelde van alle respondenten op die vraag.

Uitkomst MO 2014: 8

Verklaring van de externe accountant
over de mate waarin de gemeentelijke
financiële administratie getrouw en
rechtmatig is.
Het intern KTO bevat een vraag naar de
algehele tevredenheid van de medewerker over elk bedrijfsvoeringstaakveld. De KPI is het gemiddelde van alle
respondenten op die vraag per taakveld.

Een positieve (+) verklaring
van de accountant.
Uitkomst over 2014:
positieve verklaring.
Nulmeting, intern in het
eerste kwartaal 2016.

Uitkomst MO 2016

Burg. T. Cnossen

8

7,8

Jaarlijks, extern door accountant

Weth. G.A. de Kruif

+

+

Jaarlijks intern klanttevredenheidsonderzoek in het vierde kwartaal.

Burg. T. Cnossen

6

-

Volgend onderzoek MO gepland in
het voorjaar van 2018

De effectmeting audit servicenormen is gepland voor eind 2017. Afhankelijk van uitkomsten en besluitvorming over het uitvoeringsplan dienstverlening (in besluitvorming
september 2017) wordt dit nog bijgesteld.
Het medewerkersonderzoek uit 2016 laat opnieuw tevreden medewerkers zien. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers met plezier voor Woudenberg en haar inwoners
werken en dat met veel bevlogenheid en betrokkenheid inhoud geven.
De (beleving van hoge) werkdruk, vraagt om aandacht. 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.
De toegevoegde waarde van aparte onderzoeken naar de medewerkertevredenheid per bedrijfsvoeringstaakveld staat ter discussie. Bijvoorbeeld de disciplines communicatie, automatisering, HR en financiën werken zelf actief aan evaluatie van hun dienstverlening met de bedoeling om (via continu verbeteren van proces) tot een eindresultaat naar tevredenheid van inwoners/medewerkers te komen.

- 26 -

Stand van zaken 2017
5.4. Beter beheer en zorgvuldige ontsluiting van gegevens va inwoners, ondernemers en organisaties
Informatieveiligheid
In 2016/2017 zijn de verbeteracties uit de audit informatiebeveiliging doorgevoerd. De manier waarop gegevens uitgewisseld worden met én de beveiliging van ‘(own)
devices’ als laptops, tablets en smartphones maken hier een belangrijk onderdeel van uit.
Met leveranciers en partners worden nu consequent (bewerkers)overeenkomsten afgesloten indien er sprake is van vertrouwelijkheid. Hiervan is sprake als er digitaal
informatie moet worden uitgewisseld maar ook als er personeel wordt ingehuurd. In het laatste geval wordt tegenwoordig een geheimhoudingsovereenkomst getekend
door de ingehuurde medewerker.
Bij meerdere gelegenheden is er aandacht gevraagd voor i-veiligheid om zodoende de bewustwording onder het personeel verder te verbeteren. Het wachtwoordbeleid
om gebruik te maken van het gemeentelijke netwerk is aangescherpt. Vanuit Topdesk is het nu mogelijk een melding te doen specifiek in relatie tot i-veiligheid. In samenwerking met de gemeente Veenendaal is een keuze gemaakt voor een oplossing die het beheer van mobiele apparaten moet gaan verbeteren.
Wet Basisregistratie Personen (BRP)
Wij streven na om onze basisregistratie goed op orde te houden en te beheren. Tot op heden voldoen we jaarlijks aan de gestelde criteria.
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De gegevens in de BGT moeten per 1-1- 2020 compleet zijn. Hiervoor is een uitvoeringsplan opgesteld dat 4 x per jaar wordt gemonitord. Samen met de gemeenten Barneveld, Leusden en Scherpenzeel is hiervoor een beheerorganisatie actief. De uitvoering ligt op schema. Hierover wordt in de projectrapportage 2 x per jaar gerapporteerd
aan de gemeenteraad.
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
De beheeraudit voor de BAG heeft plaats gemaakt voor een kwaliteitsdashboard. In dit dashboard wordt de kwaliteit gemeten en worden de resultaten gepresenteerd. Het
kadaster ziet toe op de inhoud van het dashboard. Het dashboard is opgedeeld in de thema’s; actualiteit, bouwjaren, oppervlaktes en gebruiksdoelen, geometrie, adressen,
statusconflicten en extra projecten. In het dashboard is te zien waar er zich afwijkingen bevinden in de BAG-registratie van Woudenberg ten opzichte van de processen
zoals beschreven in het wettelijk vastgestelde BAG-processenhandboek van het ministerie van I&M. Afwijkingen zijn niet altijd onjuistheden. De afwijkingen kunnen ook
ontstaan zijn door een constatering van een nieuw pand, dan ligt het bouwjaar voor de datum van registratie.
Maandelijks is door de BAG-beheerder bekeken wat de stand van zaken is en zijn waar nodig afwijkingen gecorrigeerd. Voor de thema’s Adressen en Statusconflicten hebben we binnen Woudenberg geen afwijkingen meer. Voor andere thema’s zijn de afwijkingen beperkt. Van deze afwijkingen zal in de loop van 2017 bekeken moeten worden of deze hersteld moeten worden of dat ze toch correct zijn geregistreerd.
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Wat willen we bereiken?
5.4. Beter beheer en zorgvuldige ontsluiting van gegevens va inwoners, ondernemers en organisaties
Definitie

Norm

Wijze van meten

Streefwaarde
begroting

Eigenaar

Huidige waarde

Nr.

KPI

5.4.1

Aansluiting Landelijke Voorzieningen

Door Logius geaccordeerde aansluiting
op de betreffende landelijke voorziening.

Aangesloten vóór de
wettelijke deadline

Vindt plaats door Logius. Rapportage
via Waarstaatjegemeente.nl

Burg. T. Cnossen

+

*

5.4.2

Uitkomst Zelfevaluaties (
BRP, Waardedocumenten,
inhoudelijke deel)

De Zelfevaluatie BRP is een administratieve controle op de kwaliteit van de
BRP bij gemeenten en op de wijze
waarop de gemeenten de BRP-wet- en
regelgeving uitvoeren

Positieve verklaring door
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens ((RvIG)

Frequentie: jaarlijks

Burg. T. Cnossen

+

+

5.4.3

verwerken opmerkingen
BAG kwaliteitsdashboard
Kadaster

Het kwaliteitsdashboard is de vervanging van de beheeraudit. Het kwaliteitsdashboard genereert lijsten over
afwijkende statussen en ontbrekende
gegevens

0-lijst op kwaliteitsdashboard

maandelijks door BAG-beheerder

Burg. T. Cnossen

+

+/_

5.4.4

Uitkomst Suwinet audit

De SuwiNet-audit is een administratieve
controle, met name gericht op de
informatiebeveiliging bij het gebruik
van SuwiNet.

Positieve verklaring door
BKWI en AP.

Frequentie: 2 x per jaar door de CISO.

Burg. T. Cnossen

+

+

5.4.5

BIG-compliancy

De mate (%) waarin de gemeente
voldoet aan de 303 maatregelen zoals
benoemd in de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten.

De gemeente voldoet voor
minimaal 60% aan de
maatregelen.

Jaarlijks in juni en december, intern
aan de hand van het actieplan Informatieveiligheid.

Burg. T. Cnossen

60

68

2017

2017

* Om de aansluiting op landelijke voorzieningen door te ontwikkelen is (in samenwerking met VNG/KING en Veenendaal, Scherpenzeel, Rhenen en Renswoude) deelgenomen aan de workshop 'Monitor Doelgerichte Digitalisering'. Vanuit de samenwerking willen we hieraan verder invulling geven.
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Stand van zaken 2017
5.5. Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering
Koers 2017-2020
Uitgangspunt bij de visie op het dorp Woudenberg en bij de organisatieontwikkeling is dat de samenleving een netwerk is. Wij sluiten daarop aan. De inwoner en maatschappelijke vraagstukken in de Woudenbergse samenleving zijn het uitgangspunt. Daarom is het zaak onze bedrijfsvoering door te ontwikkelen naar de organisatievorm
die hierbij past: een netwerkgemeente die maximaal samenwerkt met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners in de regio en zo meebeweegt
met de vragen die zich voordoen in de samenleving.
Om vanuit de huidige situatie effectief te koersen naar het ontwikkelen naar een netwerkgemeente, wordt ingezet op vier sturingsprincipes: samenwerken aan resultaat,
ontwikkelen centraal, leiderschap en de basis op orde. Hierbij staan 3 vragen en bijbehorende speerpunten centraal:
1.

2.

3.

Wat betekent dit voor de gemeente als samenwerkingspartner?
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties zorgen we voor een veilig, sociaal en leefbaar Woudenberg. De gemeente stelt haar inwoners, ondernemers
en organisaties centraal. Inwoners, ondernemers en organisaties ervaren de gemeente als partner en als professioneel dienstverlener
Wat betekent dit voor onze organisatie?
In onze organisatie staan de maatschappelijk effecten op het terrein van samenleving, leefomgeving, veiligheid, ruimte/ondernemen/wonen en dienstverlening
centraal. Iedereen levert een bijdrage om deze te realiseren. Dit doen we door al doende te leren en te verbeteren.
Wat betekent dit voor de medewerkers en de teams waarvan zij deel uitmaken?
Dit vraagt om samenwerken (resultaatbewust en naar buiten gericht), flexibel en initiatiefrijk zijn en verantwoordelijkheid (durven te) nemen. Voor medewerkers
persoonlijk én in/met hun teams. Naar de samenleving, ons bestuur en met elkaar werken we vanuit een flexibele, proactieve en probleemoplossende houding.
Hierbij wordt loyaliteit en integriteit verwacht.

Een uitgebreide beschrijving is verwoord in de ‘Koers organisatie gemeente Woudenberg 2020’. In het uitvoeringsprogramma koers organisatie 2020 is beschreven hoe wij
de speerpunten realiseren.
Het uitvoeringsprogramma ligt op schema. Er wordt actief gewerkt aan samen zorgen dat zaken gebeuren. Door samenwerking in teams. Die ontstaan omdat teamleden
inhoudelijk of qua rol in én buiten de organisatie raakvlakken met elkaar hebben óf vanuit een bepaald project/vraagstuk de samenwerking opzoeken.
Zo groeien we toe naar een organisatie waar wij elkaar vinden in wisselende samenstellingen rondom een thema of project. Medewerkers krijgen hierbinnen de ruimte om
hun individuele competenties te benutten en binnen het team verantwoordelijkheden te dragen voor hun vak en het proces. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van het
werk/dienst/product, en de betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Diverse (project)teams in onze organisatie ontwikkelen zich richting zelforganiserende teams.
Bijvoorbeeld de teams beleid & ontwikkeling, communicatie en HR.

- 29 Zo ook in het projectteam Coöperatie De Kleine Schans. Samen met MEE, Youké, Jeugdpunt en Woudenbergse organisaties zoals SWO, wordt een bijdrage geleverd aan het
oprichten van Coöperatie De Kleine Schans. De samenwerking in dit project geeft concreet invulling aan het leveren van een bijdrage door vele en verschillende adviseurs.
Dit vraagt om samenwerking, flexibiliteit en initiatief in gelegenheidsteams.
Deze teams ontvangen ondersteuning waar nodig of gewenst.
Samenwerking in bedrijfsvoering
Om aan onze visie op dienstverlening te blijven voldoen én door te ontwikkelen naar een netwerkgemeente werken we samen met anderen om zelfstandig te kunnen
blijven. Momenteel op het terrein van bedrijfsvoering bij Informatisering & Automatisering met de gemeente Veenendaal, in de opzet en het implementeren en beheren
van basisregistraties met de gemeenten Barneveld, Leusden en Scherpenzeel en samenwerking in de regio Amersfoort op gebied van inkoop en administratie van de zorg.
We onderzoeken voortdurend of commerciële partners, verbonden partijen en samenwerkingsverbanden schaal- en efficiencyvoordelen (blijven) opleveren.

Wat willen we bereiken?
5.5. Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering
Nr.
5.5.1

KPI
OOM-ontwikkelfase

Definitie

Norm

Wijze van meten

De ontwikkelfase conform het Overheidsontwikkelmodel (OOM) waarin de
organisatie zich bevindt

In 2020 is Woudenberg
een netwerkgemeente die
zich bevindt in de keten
georiënteerde fase, niveau
4 van het Overheidsontwikkelmodel
(OOM)

Jaarlijks in september, intern, positiebepaling met het OOM door het MT

De positiebepaling 2017 is gepland voor september 2017.

Eigenaar
Burg. T. Cnossen

Huidige waarde

Streefwaarde
begroting
2017
+ 0,5 t.o.v. pos
bep
4e kw 2016

2017
-
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Hoofdstuk 3. Toelichting diverse posten en investeringen
In hoofdstuk 3 worden diverse posten en investeringen nader toegelicht. De financiële consequenties van deze posten en investeringen zijn verwerkt in hoofdstuk 4
Financiële rapportage zomernota 2017.

Sociaal domein
Binnen het sociaal domein wordt het financiële uitgangspunt gehanteerd dat de uitvoering van de taken in het kader van de Wmo en de Jeugdwet budgettair neutraal
plaatsvindt. Zodoende worden de grotere investeringen en posten binnen het sociaal domein hierna apart weer gegeven omdat deze resultaten, vanwege dit financiële
uitgangspunt, niet ten laste van het begrotingsresultaat 2017 komen. Deze resultaten worden in zijn geheel meegenomen in het rekeningresultaat 2017.
Het verwacht tekort 2017 voor het sociaal domein bedraagt nu € 22.217 en wordt meegenomen in het rekeningresultaat 2017 van het sociaal domein.
PGB Jeugd/Wmo afwikkeling 2016 SVB (voordeel € 24.699)
Via de Sociale Verzekeringsbank zijn in juni 2017 de afrekeningen PGB Jeugd en PGB Wmo 2016 binnen gekomen. De definitieve afrekening 2016 valt € 24.699 lager uit dan
verantwoord is in de jaarrekening 2016 van de gemeente.
In de jaarrekening 2016 is het PGB-overzicht “Prognose bestedingen 2016” van de SVB van februari 2016 als uitgangspunt gehanteerd. Als gevolg is een totale PGB-last van
€ 392.902 in de jaarrekening 2016 opgenomen. De afrekening van juni 2017 geeft aan dat de bestedingen 2016 in totaal € 368.203 bedragen.
Bijstelling kosten sociaal domein (nadeel € 46.916)
Doordat niet alle zorgaanbieders hun eindverantwoording over in 2016 geleverde zorg hebben ingediend bij de regio Amersfoort, loopt de financiële afhandeling van de
zorginkoop 2016 in 2017 nog door. In juni 2017 heeft zodoende een bijstelling van de zorgkosten 2016 plaatsgevonden op basis van de ingediende verantwoordingen van
zorgaanbieders. Dit betreft voor Woudenberg een nadelige bijstelling van € 46.916. Het bedrag aan regionaal ingekochte zorg over 2016 komt hiermee uit op € 2.663.162.
Dit is overigens niet de laatste bijstelling die de gemeente vanuit Amersfoort over 2016 zal ontvangen. Zorgaanbieders kunnen namelijk nog eindverantwoordingen over
2015 en 2016 indienen. Zoals in de jaarrekening 2016 opgemerkt, worden nieuwe facturen van in 2015 geleverde zorg tevens meegenomen in de afrekening 2016 (e.v.).
Incidentele kosten coöperatie De Kleine Schans (nadeel € 284.500)
Aan de oprichting van coöperatie De Kleine Schans zijn incidentele kosten verbonden. De incidentele kosten (inclusief een post voor onvoorzien) worden in totaal
geprognosticeerd op € 366.000. De gemaakte kosten zijn tot 15 mei 2017 gedekt uit de post bedrijfsvoering sociaal domein (€ 81.500). De raad heeft in haar vergadering
van 6 juli 2017 voor de overige ingeschatte kosten van € 284.500 een krediet beschikbaar gesteld voor de oprichting en inrichting van de coöperatie en heeft besloten de
kosten hiervan te dekken uit de reserve sociaal domein.
Op hoofdlijnen betreffen de incidentele kosten uitgaven voor de inhuur ten behoeve van ondersteuning op onder andere de gebieden HR, communicatie, I&A,
beleidsontwikkeling sociaal domein en de oprichting van de coöperatie. Daarnaast worden voor de oprichting kosten gemaakt ten behoeve van de inhuur van expertise,
bijvoorbeeld juridisch en arbeidsrechtelijk advies. Ten slotte zijn kosten opgenomen voor de afkoop van verlof en pensioenbreuk.
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Onttrekking reserve sociaal domein (voordeel € 284.500)
Zoals hiervoor onder “incidentele kosten coöperatie De Kleine Schans” omschreven, wordt een gedeelte van de incidentele kosten die aan de oprichting van de coöperatie
zijn verbonden, gedekt door de reserve sociaal domein. Vandaar dat in deze zomernota een onttrekking aan de reserve sociaal domein van € 284.500 is verwerkt.
Regiotaxi (nadeel € 8.565)
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.

Toelichting diverse posten en investeringen ten laste van begrotingsresultaat 2017
Onkruidbeheersing (nadeel € 20.000)
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 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 2017 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.
Openbare verlichting (nadeel 7.500)
Vanaf 2017 heeft Woudenberg de gehele openbare verlichting weer in eigendom. Het contract met CityTec is afgekocht. Een groot deel van het verlichtingsareaal is
verouderd. In 2017 worden daarom bijna alle lichtmasten en armaturen vervangen. Vanwege deze vervanging zal de beoogde reclame op openbare verlichting een jaar
later gerealiseerd worden. De verwachte inkomsten uit de reclame ad. € 7.500 zullen in 2017 niet binnenkomen.
VRU (nadeel € 2.180)
De tweede wijziging programmabegroting VRU 2016 gaf een financieel nadeel aan van € 11.309 voor de gemeente Woudenberg. Dit komt door de cao-wijziging en de
verwerking van de crisisbeheersing 2.0. De jaarrekening 2016 VRU laat evenwel een positief resultaat zien. Een deel van het positieve resultaat wordt evenredig verdeeld
onder de deelnemende gemeenten. Hierdoor is het financieel nadeel teruggebracht naar een bedrag van € 2.180.
Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders (nadeel € 17.000)
De gemeente draagt zorg voor een goede integratie van vergunninghouders in de Woudenbergse samenleving. Zodra echter meerdere alleen reizenden samenwonen in
één woning of in units op één locatie, zullen wij extra inzetten op maatschappelijke begeleiding van de vergunninghouders om zo de leefbaarheid in de woning en buurt te
borgen. Ook zorgen wij dan voor stoffering en inrichting van de woning, waardoor de doorstroming versneld kan worden. Vergunninghouders hoeven hun kamer dan niet
zelf opnieuw te stofferen en in te richten, waardoor de kamer sneller betrokken kan worden. Ook scheelt dit in afhandeling van aanvragen voor inrichting bij de gemeente.
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Het door het Rijk extra beschikbaar gestelde budget voor verhoogde instroom vergunninghouders benutten wij naar verwachting volledig voor re-integratie en extra kosten
bijzonder bijstand. In de raad van maart 2017 is besloten een extra budget van € 17.000 beschikbaar te stellen en deze is verwerkt in de zomernota.
Urgentieverklaringen (nadeel € 8.000)
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 en is verwerkt in deze zomernota.
Beleidskapstok VTH milieu (nadeel € 4.750)
Gemeente Woudenberg heeft in 2015 en 2016 vanuit het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de provincie Utrecht inzicht gekregen in de verbeterpunten ronden op de
beleidscyclus. Wat betreft milieutaken is één van de aanbevelingen om een beleidskader op te stellen. Met een beleidskader waarin de big-8-beleidscyclus (beleidscyclus
kwaliteitscriteria) zoveel mogelijk in is uitgewerkt, is er een verbindende schakel tussen beleid en uitvoering door de RUD Utrecht. Daarnaast wordt hierdoor voldaan aan
de wettelijke eisen van het Besluit Omgevingsrecht.
Een derde partij is gevraagd om een beleidskapstok VTH milieu voor Woudenberg op te stellen. De incidentele kosten voor Woudenberg bedragen in dit kader € 4.750 en is
verwerkt in deze zomernota.
Midland FM (nadeel € 2.000)
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.
Salariskosten (nadeel € 143.000)
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. Via de algemene uitkering heeft een compensatie
plaatsgevonden voor de hogere pensioenpremies (zie algemeen deel algemene uitkering 2017 bij hoofdstuk 4).
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.
In het principeakkoord Cao Gemeenten (looptijd 1 mei 2017-1 januari 2019) zijn verhogingen van het salaris én verhogingen van het IKB opgenomen. Het salaris stijgt met 1
procent op 1 augustus 2017 en met 1,5 procent op 1 januari 2018. Dit zijn structurele salarisverhogingen. Als het akkoord wordt bekrachtigd, worden de salaristabellen in
de CAR-UWO aangepast. Stijging van het salaris heeft gevolgen voor alle beloningscomponenten van de medewerkers.
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Het IKB stijgt met 0,5 procentpunt op 1 december 2017 en met 0,25 procentpunt op 1 juli 2018. Het betreft het onderdeel van het IKB dat staat in artikel 3:28 lid 2 sub b
CAR-UWO. Dit onderdeel van het IKB is pensioengevend. Het Bestuur van de VNG besluit op 5 oktober 2017 of de VNG het akkoord bekrachtigt. Het akkoord wordt namelijk
definitief na bekrachtiging door de VNG en de vakbonden.
Vergoeding stagiaires (nadeel € 1.500)
Het college heeft besloten om de vergoeding voor stagiaires ongeacht het opleidingsniveau per 1 september 2017 gelijk te trekken naar een vergoeding van € 300 bruto
per maand. Voorheen ontvingen hbo/wo-studenten een vergoeding van € 300 bruto per maand en mbo-studenten een vergoeding van € 225 bruto per maand. Dit geeft
naar verwachting een extra structurele kostenpost van ongeveer € 1.500 en is verwerkt in deze zomernota.
Afrekening energiekosten huisvesting (nadeel € 19.000)
Via onze energieleverancier is er een afrekening energiebelasting voor het gemeentehuis binnengekomen over de jaren 2013 tot en met 2016 voor een bedrag van
€ 19.000. De afrekening wordt momenteel nog nader onderzocht maar volledigheidshalve wordt dit nadeel ad. € 19.000 meegenomen in deze zomernota.
Aanschaf elektrische dienstauto (nadeel € 4.000 )
Met het oog op het op een efficiënte en effectieve manier kunnen verrichten van dagelijkse werkzaamheden van medewerkers, heeft het college besloten een derde
dienstauto aan te schaffen. De twee reeds aanwezige dienstauto’s bleken onvoldoende capaciteit te zijn doordat meerdere medewerkers (toezichthouders) structureel een
dienstauto nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie. Besloten is tot de aanschaf van een tweedehands elektrische bestelauto. Uit eigen onderzoek bleek dat de
aanschafkosten en de actieradius van een tweedehands elektrische bestelauto redelijk zijn. Daarnaast draagt de aanschaf van een elektrische bestelauto bij aan het
bevorderen van duurzame mobiliteit en is het bovendien beter voor het milieu dan de aanschaf van een benzine of diesel bestelauto.
De structurele exploitatiekosten van de betreffende elektrische bestelauto bedragen € 4.000. Dit betreffen voornamelijk afschrijvingskosten en in mindere mate uitgaven
ten behoeve van de verzekering, elektra en het onderhoud.
Rente nadeel (nadeel € 19.221)
Op basis van de BBV-vernieuwing zijn de kapitaallasten en rentetoerekening gewijzigd. De financiële effecten daarvan voor de jaren 2018 e.v. zijn toegelicht en verwerkt in
de Kadernota 2018-2021. De financiële effecten hiervan voor 2017 worden meegenomen in deze zomernota.
Door gewijzigde regelgeving wordt in 2017 voor een bedrag van € 208.862 minder rente toegerekend aan investeringen die worden gedekt uit een reserve. Dit nadeel
wordt gedeeltelijk gecompenseerd door lagere toevoeging aan reserves van € 102.910.
Daarnaast vallen de overige rentelasten 2017 lager uit door minder vervangende leningen als gevolg van versnelde grondverkopen in Het Groene Woud (voordeel
€ 45.000). Tevens zal in 2017 extra rente worden toegerekend aan het grondbedrijf vanwege o.a. de afkoop bestuursovereenkomst met de provincie betreffende
grondexploitatie Amalialaan (voordeel € 41.731). Per saldo is het rentenadeel voor 2017 € 19.221.

- 34 Minder rente uit reserve/grondbedrijf
1. Voorziening sport
2. Reserve automatisering
3. Reserve BAO Huisvesting
4. Reserve onderhoud BAO Huisvesting
5. Machine park OW
6. Cultuurhuis
7. De Schans
8. minder rente vanuit grondbedrijf
Extra last voor begroting
Dekking door minder toevoeging aan reserves
1. Voorziening sport
2. Reserve automatisering
3. Reserve BAO Huisvesting
4. Reserve onderhoud BAO Huisvesting
5. Machine park OW
6. Cultuurhuis vrijval begrotingsbijdrage (is extra uitname reserve)
Dekking door lagere toevoegingen aan reserves
Restant ten laste van de begroting
Dekking door aflossen leningen zonder vervanging.
Dekking door extra rente uit grondbedrijf

Verschil nadelig voor begroting

2017
8.981
2.995
40.618
1.618
2.816
127.325
24.509
0
208.862
2017
8.981
2.995
40.618
niet mogelijk
2.816
47.500
102.910
105.952
-45.000
-41.731
-86.731
19.221

Externe kosten invoering vennootschapsbelasting (nadeel € 18.000)
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. De kosten voor het inhuren van externe expertise bedraagt voor 2017 € 18.000. Vanwege de complexe materie is externe
expertise noodzakelijk.
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 belastingplicht 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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Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2016 (per saldo geen invloed op het begrotingsresultaat)
In samenwerking met het ondersteunend extern bureau is voor belastingjaar 2016 een voorlopige aangifte vennootschapsbelasting gedaan. Het externe bureau heeft op
basis van de voorlopige openingsbalans een resultaat berekend over de periode 2016 tot en met 2023. Het resultaat voor 8 jaar wordt geschat op € 2,8 miljoen. Jaarlijks
komt dat neer op maximaal € 350.000. Op basis van deze gegevens zal de jaarwinst grondbedrijf voor 2016 tussen de € 0 en € 350.000 bedragen.
Voor 2016 is een voorlopige aangifte vennootschapsbelasting gedaan waarbij we uitgaan van een belastbare winst van € 350.000. De te betalen vennootschapsbelasting
voor 2016 bedraagt € 77.500.
Aangezien de te betalen vennootschapsbelasting 2016 ad. € 77.500 in het geheel betrekking heeft op het grondbedrijf wordt voorgesteld dit bedrag direct te dekken uit de
algemene reserve grondbedrijf. Door de te betalen vennootschapsbelasting direct te dekken uit de algemene reserve grondbedrijf heeft dit geen invloed op het begrotingsen jaarrekeningresultaat van de gemeente.
Liquidatie Welstand en Monumenten (voordeel € 21.855)
De gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten is per 1 januari 2017 opgeheven en het personeel is overgegaan naar de in samenwerking met het Landschap
Erfgoed Utrecht opgerichte stichting Mooisticht. Vrijwel alle gemeenten, evenals Woudenberg, die deel uit maken van de GR hebben aangegeven de welstands- en
monumentenadvisering over te dragen aan de nieuwe stichting.
De liquidatie van Welstand en Monumenten heeft kunnen plaatsvinden met een dusdanig grote algemene reserve en overschot op de bestemmingsreserve
transformatiekosten, dat er een aanzienlijk bedrag kan worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten die een contract met stichting Mooisticht hebben afgesloten.
Woudenberg ontvangt een bedrag van € 21.855.
Vrijval deel reserve Cultuurhuis (voordeel € 93.930)
De stand van de reserve Cultuurhuis is per 1 januari 2017 is € 2.632.045. Uit een geactualiseerde berekening blijkt dat op 1 januari 2017 een reserve nodig is van
€ 2.483.115. Hiermee kan dan de jaarlijkse afschrijvingslast van ongeveer € 20.000 gedekt worden. Het verschil in stand per 1-1-2017 en wat er nodig is € 148.930. Verder is
gekeken naar de totale invloed op de begroting van de BBV-rentewijziging.
Als dekking voor de rente nadelen gebruiken we in 2018 € 40.000, 2019 € 10.000 en 2020 € 5.000 uit deze reserve. De € 148.930 -/- € 55.000 zorgt voor een restant in de
reserve van € 93.930. Het nadeel in 2017 is meegenomen in het rente nadeel bij treasury.

Hoofdstuk 4: Financiële rapportage zomernota 2017 gemeente Woudenberg
Saldo primitieve begroting 2017

79.660

positief

Aanpassing zomernota

150.844

positief

Saldo begroting 2017 na zomernota

230.504

positief

Programma 1 Samenleving - sociaal domein
grootboek
668400/661100
692100

667104
698000

kostensoort
42410/42400

product

betreft

Decentralisatie Wmo en
Jeugdwet

Aangepaste uitkering meicirculaire

41102 Algemene uitkering

Uitkering decentralisatie Wmo en Jeugdwet

Wmo en Jeugdwet

Afrekening PGB 2015

Wmo en Jeugdwet

Bijstelling kosten sociaal domein

34397 Wmo en Jeugdwet
60000 Reserves

Oprichting coöperatie De Kleine Schans
Onttrekking reserve sociaal domein

Totaal aan wijzigingen sociaal domein

invloed op
begrotingsresultaat

voordeel / % van het
toelichting
nadeel
budget

bedrag
26.285

V

-

De per saldo lagere uitkeringen 2017 Wmo/Jeugdwet gaat ten laste van het programma sociaal domein.
Meicirculaire 2017 jaar 2017 t.o.v. begroting

incidenteel/structureel

Nee

Incidenteel

-26.285

N

Nee

Incidenteel

24.699

V

Afrekening 2015 PGB Wmo en PGB Jeugdwet (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).

Nee

Incidenteel

-46.916

N

Bijstelling kosten regionaal ingekochte zorg 2016 (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).

Nee

Incidenteel

-284.500

N

Incidentele kosten oprichting coöperatie De Kleine Schans (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).

Nee

Incidenteel

V

Dekking incidentele kosten oprichting coöperatie De Kleine Schans (voor verdere toelichting zie
hoofdstuk 3).

Nee

Incidenteel

284.500

-22.217 Nadelig

Programma 1 Samenleving - wijzigingen zomernota 2017
grootboek

kostensoort

product

betreft

661100

42400 Sociale werkvoorziening

Gemeentelijke bijdrage RWA

167.539

V

661100

42400 Sociale werkvoorziening

Gemeentelijke bijdrage RWA

-15.000

N

661400

42201 Minimaregelingen

-50.000

N

661005

34399 Overige kosten bijstand
Re-integratie instrumenten
34399

75.000

V

-75.000

N

662300

invloed op
begrotingsresultaat

voordeel / % van het
toelichting
nadeel
budget

bedrag

In de meicirculaire is de rijkssubsidie naar beneden bijgesteld als gevolg van een gewijzigde systematiek.
Voortaan ontvangt de gemeente waar iemand werkt de subsidie in plaats van waar iemand woont.

incidenteel/structureel

Ja

Structureel

De bijdrage stijgt op grond van de begroting RWA.
De uitgaven zijn hoger dan begroot. Een belangrijke oorzaak daarvan zijn de inrichtingskosten voor
vergunninghouders. Ook het beroep op bijstand voor beschermingsbewind is onverminderd hoog.

Ja

Structureel

Ja

Structureel

Verschuiving re-integratiemiddelen (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).
Verschuiving re-integratiemiddelen (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).

Ja

Structureel

Ja

Structureel

Nee

Structureel

-40.589

N

Er komt nieuw beleid om armoede onder kinderen te bestrijden. Inkomsten lopen via algemene
uitkering.

25.662

V

Rijk verhoogt geld voor gemeenten die in aanmerking komen voor VVE op tot minimaal

Taaleis 3F

6.385

V

Extra uitkering voor taaleis. Voor de toetsing en volgen cursus stelt het rijk geld beschikbaar.

Nee

Incidenteel in 2017 en 2018

Taaleis 3F

-6.385

N

Pedagogisch medewerkers die VVE geven moeten in de kleinere gemeenten vanaf 1-8-2018 voldoen
aan taalniveau 3F. Voor de toetsing en volgen cursus stelt het rijk geld beschikbaar.

Nee

Incidenteel in 2017 en 2018

Overige Wmo verstrekkingen
Regiotaxi
/ tegemoetkomingen

-8.565

N

Extra uitgaven voor de regiotaxi (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).

661400

34397 Armoedebeleid

Klijnsmagelden armoedebestrijding kinderen

648002

41200

Onderwijsachterstandenbeleid/VVE

Extra gelden voor OAB/VVE

648002

41200

Onderwijsachterstandenbeleid/VVE

648002

41200

Onderwijsachterstandenbeleid/VVE

666400

42303

€ 48.000

Nog niet
duidelijk

Ja

Ook in 2018. Daarna
waarschijnlijk nieuwe
rekenmethode voor toekenning
gelden.

Structureel

Programma 2 Leefomgeving
grootboek
kostensoort
product
621022
343419 IBOR
621005

34099 Openbare verlichting

betreft
Onkruidbeheersing
Overige opbrengsten

bedrag
-20.000
-7.500

voordeel / % van het
nadeel
budget
N
N

toelichting
Extra uitgaven chemievrije onkruidbeheersing (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3)
Beoogde inkomsten worden niet ontvangen als gevolg van ontbreken overeenkomst reclame openbare
verlichting (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).

invloed op
begrotingsresultaat
Ja
Ja

incidenteel/structureel
Structureel
Incidenteel

Programma 3 Veiligheid
grootboek
612000

kostensoort product
42403 Veiligheidsregio Utrecht

612000

42403 Veiligheidsregio Utrecht

betreft
Afrekening VRU 2016
Wijziging begroting 2017

bedrag
-2.180
-14.700

voordeel / % van het
nadeel
budget
N
N

toelichting
Afrekening 2016 (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3)
Eerste wijziging begroting 2017 VRU geeft voor de gemeente Woudenberg een nadeel van
14.700.

invloed op
begrotingsresultaat
Ja
€

incidenteel/structureel
Incidenteel

Ja

Programma 4 Ontwikkeling
grootboek

kostensoort product

682206

34396 Woonbeleid

682206
672300
631000

34399 Woonbeleid
34397 Vergunning verlening
42499 Economische zaken

betreft
Maatschappelijke begeleiding
vergunninghouders
Urgentie voor sociale huurwoning
Beleidskapstok VTH milieu
Midland FM

bedrag

voordeel / % van het
nadeel
budget

-17.000

N

-8.000
-4.750
-2.000

N
N
N

toelichting
Begeleiding in verband met integratie vergunninghouders (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).
Afhandeling van urgentieverklaringen (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).
Opstellen beleidskader (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).
Fusieplannen Midland FM nieuwe streekomroep (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).

invloed op
begrotingsresultaat

incidenteel/structureel

Ja

Incidenteel

Ja
Ja
Ja

Structureel
Incidenteel
Structureel

Programma 5 Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering
grootboek
600230

kostensoort product
11000 HRM

betreft
Salariskosten

bedrag
-143.000

600230

11000 HRM

Salariskosten

600230

11002 HRM

Vergoeding stagiaires

600210

31000 Huisvestingskosten

Afrekening energiekosten

600301

34397 Verkiezingen

600260

34358 Overige overheadkosten

Hogere kosten gemaakt bij verkiezingen 2e
kamer
Aanschaf elektrische dienstauto

voordeel / % van het
nadeel
budget
N

2,64%

11.000

V

-0,20%

-1.500

N

-19.000

N

-

-7.500

N

68,2%

-4.000

N

-

toelichting
Herberekening van de salariskosten 2017 (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).
Voor de cao stijging is 1,5% meegenomen in de begroting. De totale cao stijging in 2017 is 1,9% maar
omdat een deel hiervan (1%) pas per 1 augustus en niet over het hele jaar gaat is er toch een klein
voordeel in 2017. De 1,9% heeft wel invloed op de nieuwe begroting 2018
Gelijke vergoeding MBO en HBO-stagiaires (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).
Afrekening energiebelasting 2013-2016 voor het gemeentehuis (voor verdere toelichting zie hoofdstuk
3).

Aanschaf elektrische dienstauto (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3).

invloed op
begrotingsresultaat
Ja

incidenteel/structureel
Incidenteel

Ja

Incidenteel

Ja

Structureel

Ja

Incidenteel

Ja

Incidenteel

Ja

Structureel

6. Algemene dekkingsmiddelen
grootboek
692100
692100
692100
692100
692100
692100

kostensoort
41100
41100
41102
41107
41105
41107

product
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering

691400

21000 Treasury

692205

34395 Overige baten en lasten

692205
692205

34395 Overige baten en lasten
34395 Overige baten en lasten

betreft
Algemeen deel algemene uitkering 2017
Algemeen deel algemene uitkering 2016
Participatie uitkering
Armoede bestrijding
Asiel partieel effect
Asiel participatie en integratie
Rente nadeel
Externe kosten invoering
vennootschapsbelasting
Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
2016
Liquidatie Welstand en Monumenten

bedrag
205.000
109.000
-165.528
40.589
28.488
15.814

voordeel / % van het
nadeel
budget
V
V
N
V
V
V

-

-19.221

N

33

-18.000

N

-

-77.500
21.855

N
V

-

toelichting
Meicirculaire 2017 jaar 2017 t.o.v. begroting
Meicirculaire 2017 jaar 2016 t.o.v. jaarrekening
Meicirculaire 2017 jaar 2017 t.o.v. begroting
Meicirculaire 2017 jaar 2017 t.o.v. begroting
Meicirculaire 2017 jaar 2017 t.o.v. begroting
Meicirculaire 2017 jaar 2017 t.o.v. begroting
Rente nadeel op geldleningen (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3)
Externe kosten invoering vennootschapsbelasting (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3)
Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2016 (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3)
Uitkering aan deelnemende gemeenten vanwege liquidatie (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3)

invloed op
begrotingsresultaat
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja

incidenteel/structureel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel

Ja

Incidenteel

Ja

Incidenteel

Nee

Structureel

Ja

Incidenteel

Reserves

698000

product
60000 Reserves

betreft
Vrijval deel reserve Cultuurhuis

698000

60000 Reserves

Aanwenden algemene reserve Grondbedrijf

Totaal aan wijzigingen in deze tussenrapportage

bedrag
93.930
77.500

voordeel / % van het
nadeel
budget
V

-

V

-

150.844 Voordelig

toelichting
Vrijval gedeelte reserve Cultuurhuis (voor verdere toelichting zie hoofdstuk 3)
Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2016 wordt gedekt uit de algemene reserve Grondbedrijf
(zie toelichting bij voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2016)

invloed op
begrotingsresultaat
Ja
Nee

incidenteel/structureel
Incidenteel
Structureel

