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STRATEGIEKAART
Woudenberg: goed voor elkaar/samen Woudenberg; samen leven, betekent dat:

Waar staan we voor en waar gaan we voor?

-

De gemeente is betrouwbaar, open en initiatiefrijk. Dit laat zij dagelijks zien in haar gedrag, in haar dienstverlening aan
en haar communicatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie.

-

De gemeente maakt zich sterk voor een samenleving die kansen biedt aan iedereen en waarin iedereen mee kan doen.
Hierbij is de grondgedachte: ‘zorgen voor’. Het uitgangspunt is dat niemand buiten de boot mag vallen.

-

De gemeente spant zich, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, in voor een groene,
sociale en veilige woon- en leefomgeving, waarbij gezamenlijk wordt gezocht wordt naar duurzame oplossingen.

-

De gemeente groeit tot 15.000 inwoners in 2030.

-

Het gemeentebestuur hecht er waarde aan dat Woudenberg een financieel gezonde gemeente is. Het bestuur gaat
daarom voor financiële duurzaamheid.

Uitvoering binnen
mogelijkheden weten regelgeving

Wat is onze visie voor de komende jaren?
Samenleving

Leefomgeving

Veiligheid

Ruimte, wonen en ondernemen

Dienstverlening

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
voor ondersteuning en zorg.

Inwoners en ondernemers voelen zich
thuis en participeren in een functionele
leefomgeving met aandacht voor
verkeer, water, en groen, dat duurzaam
wordt beheerd.

Inwoners en ondernemers voelen zich
veilig, vertrouwd en met elkaar
verbonden en criminaliteit is een
uitzondering.

Een sterk raamwerk van landschappelijke
en ruimtelijke structuur van Woudenberg
door (ruimtelijk) verbinden, combineren
en vernieuwen van kwaliteiten.

Inwoners, ondernemers en organisaties
ervaren ons als een professioneel
dienstverlener en partner.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en
A.J. Vlam

D.P. de Kruif, M.H. Treep en
A.J. Vlam

T. Cnossen, M.H. Treep

D.P. de Kruif, M.H. Treep en
A.J. Vlam

T. Cnossen, M.H. Treep en
A.J. Vlam

Wat zijn onze maatschappelijke effecten de komende jaren?
Samenleving
Gezondere leefstijl van de inwoners.
Meer maatschappelijk en sociaal actieve
inwoners.
Samen met inwoners komen tot meer
lokale, passende en integrale
antwoorden op hun
ondersteuningsvragen.

Leefomgeving

Veiligheid

Ruimte, wonen en ondernemen

Dienstverlening

Handhaven beeldkwaliteit

Minder woninginbraken en pogingen
daartoe.

Meer duurzaamheid op Mens, Milieu en
Markt.

Hogere bereidheid bij burgers en
professionals tot vroegtijdig signaleren
en rapporteren van huiselijk geweld.

Meer ruimte voor ontwikkeling van
passende woningen.

Meer stimuleren van inwoners,
ondernemers en organisaties om
nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Meer betrekken van inwoners,
ondernemers en organisaties bij het
opstellen en uitvoeren van beleid.
Meer digitale diensten en alleen
persoonlijke dienstverlening waar
nodig.
Beter beheer en zorgvuldige ontsluiting van gegevens van inwoners,
ondernemers en organisaties.
Effectievere en efficiëntere
bedrijfsvoering.

Openbare Ruimte (intact, schoon,
veilig en groen)
Betere verkeersveiligheid.

Meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling.
Minder wateroverlast.

Minder alcoholgebruik onder de
jongeren onder de 18 jaar

Minder inzet van specialistische zorg
door het stimuleren van innovatieve en
adequate zorgverlening.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en
A.J. Vlam

D.P. de Kruif, M.H. Treep en
A.J. Vlam

T. Cnossen, M.H. Treep

Kortere doorlooptijd van vergunningen
en minder overtredingen.

D.P. de Kruif, M.H. Treep en
A.J. Vlam

T. Cnossen, M.H. Treep en
A.J. Vlam
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Hoofdstuk 1. Inleiding
Voor u ligt de zomernota 2019. 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:







Strategiekaart
Inleiding
Voortgang “Wat willen we bereiken” van de vijf beleidsprogramma’s
Financiële rapportage
Toelichting financiële rapportage
Overzicht met financiële mutaties

Hiermee is de opzet van de zomernota iets anders dan vorig jaar. In hoofdstuk drie van deze zomernota is een uitgebreidere versie opgenomen van het navolgende
financiële overzicht. De financiële rapportage in hoofdstuk drie bevat de wijzigingen in budgetten. In hoofdstuk vier worden al deze financiële wijzigingen evenals enkele
andere relevante onderwerpen, vervolgens inhoudelijk toegelicht. Het laatste hoofdstuk bevat een overzicht met alle financiële mutaties. De accountant heeft in het
accountantsrapport bij de jaarrekening 2018 namelijk aangegeven behoefte te hebben aan totaaltellingen en een samenvattend overzicht met alle begrotingswijzigingen in
de tussentijdse rapportages. Dit zodat de interne consistentie tussen de verschillende rapportages gemakkelijker gecontroleerd en vastgesteld kan worden. Het financiële
overzicht in hoofdstuk vijf is ten behoeve van deze accountantscontrole opgenomen.
De primitieve begroting 2019 bevat een positief saldo van € 65.000. Na verwerking van deze zomernota bedraagt het begrotingssaldo 2019 € 328.000 negatief. De nadelige
bijstelling van € 393.000 wordt veroorzaakt door voornamelijk negatieve aanpassingen van budgetten. Hierdoor verwachten we het begrotingsjaar 2019 financieel niet
positief af te sluiten.
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De zomernota geeft voor begrotingsjaar 2019 het volgende financiële beeld:

Saldo positieve primitieve begroting 2019
Mutaties n.a.v. zomernota 2019
- Voordeel VVE en peuterspeelzalen (per saldo)
- Hogere uitgaven minimaregelingen
- Voordeel uitgaven BUIG, bijstandverlening en re-integratie (per saldo)
- Hogere uitgaven zorgkosten Jeugdzorg en Wmo (per saldo)
- Hogere uitgaven openbare verlichting
- Hogere uitgaven afvalstoffenheffing
- Hogere bijdrage RUD
- Vervallen stelpost BCF-plafond
- Lagere inkomsten ondersteuning Coöperatie de Kleine Schans
- Lagere opbrengsten toeristenbelasting
- Algemene uitkering (per saldo)
- Onttrekking reserve ten gunste van voorziening afvalstoffenheffing
- Overige aanpassingen (diverse posten tussen € 10.000 en € 25.000)
Totaal mutaties zomernota 2019
Verwacht tekort begrotingsjaar 2019 (na verwerking zomernota 2019)

65.431
45.860
-30.000
38.533
-73.118
-64.000
-199.000
-90.000
-242.000
-58.150
-61.000
322.069
199.000
-181.424
-393.230
-327.799

Argumenten
In de beleidsbegroting 2019 heeft uw raad de ambities en nieuwe ontwikkelingen vastgelegd en vertaald naar een (financieel) meerjarenperspectief. De activiteiten en
prestaties van de gemeente zijn gericht op het realiseren van deze ambities en ontwikkelingen. Halverwege het jaar maakt de gemeente de balans op; hoever staan we met
de afspraken die zijn vastgelegd in de begroting? De resultaten en prestaties in deze zomernota laten zien dat we inhoudelijk op koers liggen om datgene wat afgesproken
is, ook daadwerkelijk te realiseren. Hierna treft u in ieder beleidsprogramma een inhoudelijke toelichting hierop.
Het financiële beeld is daarentegen niet rooskleurig. Gezien de omvang en de verhouding van het aantal posten waarvoor hogere uitgaven zijn opgenomen in deze
zomernota, is het niet de verwachting dat 2019 in financieel opzicht positief wordt afgesloten. Het merendeel van deze hogere uitgaven zijn reeds bij de kadernota 2020
meegenomen. De zomernota bevat daarnaast ook een aantal nieuwe negatieve (structurele) bijstellingen, zoals het btw-compensatiefonds, afvalstoffenheffing, bijdrage
RUD, het sociaal domein en de openbare verlichting.

-3-

De zomernota 2019 wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2019.
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 vijf beleidsprogramma’s
In dit hoofdstuk wordt de voortgang van “Wat willen we bereiken” in beeld gebracht van de vijf beleidsprogramma’s.

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 2019
1.1. Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl en zijn maatschappelijk en sociaal actief
Het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2019-2020 is opgesteld. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma zijn de opbrengsten van diverse bijeenkomsten met
maatschappelijke partners meegenomen evenals de inspraakreacties op het beleidskader Sociaal Domein 2019-2022, welke in februari 2019 is vastgesteld.
Op het gebied van valpreventie is een inventarisatie gedaan naar het aanbod vitaal ouder worden en het voorkomen van vallen. Er bestaat veel (preventief) aanbod. Samen
met maatschappelijke partners is besproken hoe het beweegaanbod kan worden geoptimaliseerd en welke mogelijkheden er zijn om de doelgroep beter te bereiken.
De intentieverklaring voor het lokale sportakkoord is getekend; daardoor is € 15.000 beschikbaar vanuit het Rijk om een sportformateur aan te stellen. Daarnaast is meer
budget beschikbaar vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Hierdoor zijn de uren van de programmacoördinator uitgebreid, is het MATP-project (Motor Activity
Training Program: sport & bewegen voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen) opgestart vanuit Reinaerde en is het programma “Woudenberg Beweegt”
uitgebreid. Samen met de programmacoördinator en vele vrijwilligers is er sinds april 2019 een nieuw aanbod aan culturele en maatschappelijke activiteiten in het
Cultuurhuis.
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Met de kinderopvangorganisaties is een traject afgerond over de wettelijk verplichte urenuitbreiding van de voorschoolse opvang van 10 naar 16 uur. Hiervoor worden de
subsidieregels aangepast zodat de urenuitbreiding per 1 januari 2020 van start kan gaan.
De weg naar buurtbemiddeling wordt steeds beter gevonden. Bij de start in 2017 waren er zes trajecten, elf in 2018 en tot en met mei 2019 zijn het al zeven trajecten. Ook
de weg naar het Studiecentrum/Taalcafé in het kader van volwasseneneducatie wordt door steeds meer mensen gevonden. In 2018 was er een verdubbeling van het
aantal nieuwe aanmeldingen (24).
De mantelzorgagenda 2019-2020 is ontwikkeld in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg en de netwerkpartners rondom mantelzorg. Hierin is onder andere aandacht
voor jonge mantelzorgers.
Het actieprogramma “Een tegen Eenzaamheid” is door minister Hugo de Jonge, de Coalitie Erbij en de gemeente ondertekend. Eén van de concrete punten is het oprichten
van een meldpunt Eenzaamheid. Dit is inmiddels gerealiseerd.
Om de integratie van vergunninghouders beter te laten verlopen, is de dienstverlening van Vluchtelingenwerk uitgebreid. Vergunninghouders worden langer persoonlijk
begeleid en kunnen na deze periode van begeleiding structureel terecht bij het spreekuur. Ook worden er fietslessen en taalmaatjes ingezet. Daarnaast brengen we van de
statushouders met een bijstandsuitkering het huidige taalniveau in beeld, wat nodig is om te participeren en zo mogelijk uit te stromen naar betaald werk.

Wat willen we bereiken?

Nr.

KPI

Streefwaarde
begroting

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

Landelijk jaarlijkse cijfers via
www.vsvkenner.nl

Weth. M.H. Treep

≤1,4%

Huidige
waarde
2019
0,95%

2015: 65%

Onderdeel van de tweejaarlijkse
gemeentelijke sociale kracht
monitor
Onderdeel van de tweejaarlijkse
gemeentelijke sociale kracht
monitor
Onderdeel van de tweejaarlijkse
gemeentelijke sociale kracht
monitor

Weth. D.P. de Kruif

>65%

65%

Weth. M.H. Treep

>43%

40%

Weth. M.H. Treep

>81%

79%

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

2019
1.1.1

Vroegtijdige
schoolverlaters

1.1.2

Inwoners die voldoen
aan de landelijke
beweegnorm
Vrijwilligerswerk en
informele hulp

1.1.3

1.1.4

Sociale betrokkenheid

Percentage jongeren tussen de 16 en
23 jaar dat zonder
startkwalificatieniveau het onderwijs
verlaat.
Percentage inwoners boven de 18 jaar
dat voldoet aan de landelijke
beweegnorm.
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.

2015: 43%

2015: 81%

Stand van zaken 2019
1.2. Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen
Coöperatie de Kleine Schans staat inmiddels goed. De samenwerking tussen Coöperatie de Kleine Schans en de gemeente verloopt vlot. De samenwerking met huisartsen,
kerken en scholen wordt steeds verder uitgebouwd. Wat betreft het in 2018 ingevoerde Kindpakket blijkt dat inwoners de weg naar deze regeling goed weten te vinden.
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In het eerste half jaar zijn voorbereidingen getroffen om over te gaan van een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek naar een continu cliëntervaringsonderzoek. Op deze
manier wordt de cliëntervaring direct na afloop van de ondersteuning gemeten in plaats van minimaal vier maanden tot soms ruim een jaar na afronding van de
ondersteuning of zorg. Vooruitlopend hierop is de Coöperatie begonnen met een eigen continumeting van cliëntervaring. De uitkomsten over het eerste kwartaal (24
cliënten) was een gemiddelde score van 4,8 die gemeten werd via een vragenlijst met een vijfpuntsschaal.
De ledenvergaderingen van Coöperatie de Kleine Schans kennen doorgaans een mooie opkomst en veel leden zijn actief in verschillende werkateliers die onder de ALV
vallen. Inmiddels zijn ook leden uit de inwonersraad aan de werkateliers verbonden. De tijdsbelasting van deelname aan werkateliers door de ALV-leden wordt als best
hoog ervaren maar er worden gestaag resultaten geboekt. Een voorbeeld is de ontwikkeling van het ‘Trefpunt’ door het werkatelier ‘dagopvang dichtbij huis’. Het Trefpunt
is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor sociaal contact, zingeving, daginvulling en persoonlijke groei. Het Trefpunt biedt individuele en groepsgerichte ondersteuning
voor mensen wier (mentale) conditie wat achteruit gaat. Dit aanbod bestond nog niet waardoor voorheen vaak een indicatie voor dagbesteding werd afgegeven.

Wat willen we bereiken?

Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting
2019

1.2.1

Ondersteuning door
het sociaal team (ST)

1.2.2

Effectiviteit sociaal
team

1.2.3

Cliënttevredenheid
dienstverlening ST/
CDKS

Huidige
waarde
2019
-

Aantal huishoudens bij wie
ondersteuning door het ST zelf is
geleverd.
Percentage jeugdigen waarbij
begeleiding door het ST beëindigd
wordt volgens plan.

0-meting 2017:

Management informatie uit Mens
Centraal

Weth. M.H. Treep

0-meting 2016:
jeugd: 86%

Management informatie uit Mens
Centraal/Datawarehouse gemeente
Amersfoort

Weth. M.H. Treep

90%

-

Cliënttevredenheidsscore van
ondersteuning geleverd door het ST of
CDKS.

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

Jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek Wmo, Jeugd- en
participatiewet

Weth. M.H. Treep

Soza: 7,5
Jeugd: 7,0
Wmo: 7,2

-

Stand van zaken 2019
1.3. Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatie en adequate zorgverlening
Het blijft een opgave om het volume van de specialistische zorg te verlagen door de juiste organisatie van de basisvoorzieningen, Coöperatie de Kleine Schans en innovatie
bij de zorgaanbieders. Binnen de taakgerichte aanbesteding, de aanbesteding met zware specialistische verblijfvormen, is een financiële en inhoudelijke opgave
vastgesteld. Onderdeel van deze afspraken is dat de zogeheten breedspectrumaanbieders met een plan moeten komen om vorm en inhoud te geven aan een collectieve
taakgerichte transformatie. Om tot een dergelijk plan te komen moeten de zeven zorgaanbieders een collectief vormen. Dit vraagt veel van de zorgaanbieders en heeft tijd
nodig. Bij het opstellen van de zomernota werd door de aanbieders de laatste hand aan dit transformatieplan gelegd.
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Uit de voortgangsrapportage van het project maatregelen zorgkosten/zorggebruik kunnen we concluderen dat het er op dit moment naar uitziet dat het overgrote deel van
de (inhoudelijke en financiële) projectresultaten behaald kunnen worden. De context waarbinnen het project wordt uitgevoerd, blijft echter risicovol en de druk op het
project blijft dan ook groot.
De regionale toegang tot opvang en bescherming is per 1 januari 2019 gestart. Tot nu toe heeft Woudenberg geen gebruik gemaakt van deze toegang; de betreffende
problematiek is hier (nog) niet aan de orde gekomen. Het goed op elkaar inspelen van de centrale toegang en de lokale wijkteams vergt nog tijd en inspanning. De signalen
vanuit andere gemeenten zijn echter positief over het centraal regelen van de toegang van cliënten tot de opvang en beschermd wonen.
De krapte op de arbeidsmarkt leidt bij ondernemers tot een grotere bereidheid om inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt een dienstverband aan te bieden. Veel
bijstandsgerechtigden hebben echter meervoudige en complexe problemen waardoor het maken van een goede match tussen werkzoekende en werkgever niet eenvoudig
is. Regionaal doen we mee met de actieplannen Matchen op werk, Breed offensief en Perspectief op werk.

Wat willen we bereiken?

Nr.

KPI

Definitie

Norm

1.3.1

Zorggebruik maatwerkvoorzieningen

1.3.2

Clienttevredenheid
over dienstverlening
van aanbieders van
maatwerkvoorzieningen
Van re-integratie naar
werk

Percentage huishoudens met een
maatwerkvoorziening op grond van de
Wmo 2015, Wet op de Jeugdzorg
en/of de Participatiewet.
Gemiddelde cliënttevredenheidsscore over de maatwerkvoorzieningen
op grond van de Wmo 2015, Wet op
de Jeugdzorg en/of de Participatiewet.

2016:
Woudenberg:18,8%
Gem. gemeente met 25.000
inw: 18,1%
0-meting 2016:
Soza: 6,2
O-meting 2017:
Jeugd: 7,3
Wmo: 7,5
0-meting over 2015:
44%

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting
2019

1.3.3

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

Huidige
waarde
2019
-

Monitor Sociaal Domein

Weth. M.H. Treep

18,0%

Jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek Wmo, Jeugd- en
participatiewet

Weth. M.H. Treep

Soza: 6,3
Jeugd: 7,5
Wmo: 7,5

-

Managementinformatie van reintegratiebedrijven.

Weth. M.H. Treep

>44%

-
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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

-9-

Stand van zaken 2019
2.1. Handhaven beeldkwaliteit Openbare Ruimte (intact, schoon, veilig en groen)
We hanteren een B/C streefwaarde voor de kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik van de openbare ruimte.
Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (alle aspecten)

CROW

A+

A

B

C

D

Woudenberg 2018 ‘gemiddeld’
Uit de jaarlijkse kwaliteitsmeting van oktober 2018 blijkt dat de onderhoudskwaliteit gemiddeld genomen overeen komt met kwaliteitsniveau B/C van CROW (zie
bovenstaand schema). De gemiddelde score B/C van de openbare ruimte voldoet aan de streefwaarde B/C (volgens nota IBOR). In 2019 zetten we vooral in op de thema’s
‘onkruid’, ‘schades’ en het handhaven van ons regulier beheer.
Bij diverse gemeenten hebben degenen die zich al langere tijd bezighouden met onkruidbeheersing waargenomen dat door de klimaatverandering, onafhankelijk van de
methode van bestrijding, meer inzet nodig is. Met name in het groeiseizoen is de onkruiddruk lastig onder controle te krijgen. Dit jaar richten we ons op het verder
beheersen van de onkruiddruk en het verminderen van schades. We zijn de onkruidbeheersing aan het bijsturen door inzet van een mobiele heetwater-unit zodat men
gemakkelijker bij obstakels kan. Dit naast de inzet van mankracht op onkruidbestrijding in de plantsoenen (schoffelen), de machinale rondes op verhardingen en de
veegrondes van de goten. Door onkruidgroei bij obstakels en doordat obstakels de onkruidbeheersing nogal eens in de weg zitten, wordt gekeken of we hier en daar
onnodige (niet-functionele) obstakels kunnen verminderen en noodzakelijke obstakels eventueel kunnen vernieuwen zodat de beeldkwaliteit (conform nota IBOR) en de
verkeersveiligheid wordt verbeterd.
In 2019 wordt verder ingezet op de kwaliteitsverbetering van het thema ‘schades’ door verbetering van diverse voetpaden al dan niet in combinatie met rioolrenovaties en
herinrichting. Onlangs zijn in mei van dit jaar de rioolvervangings- en herinrichtingswerkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan en omgeving afgerond.
Lokaal Groen aan de Buurt-netwerk
Vanuit de Groen aan de Buurt aanpak zijn drie initiatieven tot concrete uitvoering gekomen:
 de vlindertuin aan de Paulus Potterlaan is aangelegd. Afgelopen voorjaar is een groot stuk terrein gefreesd en ingezaaid met een bloemenmengsel;
 het plukpark aan de Europaweg. Er zijn diverse fruitdragende planten, struiken en bomen geplant;
 bijenstalling met bijentuin. De eerste fase is gestart met de aanleg van een bijentuin. Terrein (naast gemeentewerf) is gefreesd en ingezaaid met een bloemenmengsel.
Bijen-lint
Tijdens het project Bijenbloemen en verschillende projecten van Groen aan de Buurt zijn half april 19 locaties in Woudenberg samen met diverse bewoners ingezaaid met
een bijenmengsel. Het resultaat: een bloemenpracht met veel insecten die druk bezig zijn om voedsel te verzamelen.
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Groenbeleidsplan+
Het groenbeleidsplan wordt momenteel ontwikkeld. Het plan wordt door een extern adviesbureau geschreven en door een interne projectleider gecoördineerd. Er zijn veel
ideeën van burgers binnengekomen tijdens de bijeenkomst met een externe klankbordgroep. Begin juli vindt er een bijeenkomst plaats voor een interne klankbordgroep.
Na de zomer is er een verrijkingsbijeenkomst voor de externe klankbordgroep en in het najaar gaat het beleidsstuk het proces van bestuurlijke vaststelling in.
Realisatie speellocaties
De afgelopen periode zijn de speellocaties in de wijk Nieuwoord gerealiseerd In samenspraak met inwoners. In september wordt gestart met de uitvoering in de wijk Grift.
Eikenprocessierups
We bestrijden de eikenprocessierups op twee manieren: dit voorjaar hebben we preventief bestreden. Momenteel zijn we druk bezig om daar waar toch nesten
ontwikkeld zijn de rupsen te verwijderen. We communiceren waar en wanneer we actie ondernemen. De boominspecteur houdt toezicht op de ontwikkeling van nesten.
Burgers zijn oplettend, wat resulteert in veel meldingen van bewoners en wandelaars die rupsen hebben gespot. Dit helpt ons om adequaat de rupsen te lokaliseren en te
bestrijden. We monitoren de resultaten en leggen meldingen en ondernomen acties vast ten behoeve van de evaluatie.

Wat willen we bereiken?
Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting
2019

2.1.1

Beeldkwaliteit

2.1.2

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 een
rapportcijfer.

B/C (2016)

CROW monitor openbare ruimte
(jaarlijks in de maand oktober)

Weth. D.P. de Kruif

B/C

7,5 (nulmeting 2013)

Onderdeel van de
gemeentemonitor Woudenberg, om
de twee jaar

Weth. D.P. de Kruif

7,5

7,9 (gemeten in 2017)

Huidige
waarde
2019
B/C

Meting nog te
ontvangen

Stand van zaken 2019
2.2. Betere verkeersveiligheid
De volgende projecten zijn gestart in 2019 (voorbereidingsfase):
 herinrichting Nico Bergsteijnweg;
 fietsverbinding Oost-West;
 Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-45;
 het onderzoek toenemend verkeer in 2019 wordt afgerond;
 het project toeleidende fietsstrook rotonde ’t Schilt is afgerond. De aangepaste verkeerssituatie ter hoogte van de rotonde zorgt voor een verbetering van de
verkeerssituatie. Fietsers kunnen door een vloeiende beweging op het fietspad komen en hoeven geen haakse bocht te nemen.
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Daarnaast is het wenselijk om een kleine herinrichting uit te voeren aan de Nieuwe Poort, zodoende wordt de openbare ruimte efficiënter gebruikt en door het te
vergroenen wordt de openbare ruimte klimaatbestendiger gemaakt.

Wat willen we bereiken?

Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Streefwaarde
begroting

Eigenaar

2019
2.2.1

Overschrijding
maximum snelheid

2.2.2

Beleving verkeersveiligheid

Percentage weglengte van
gemeentelijke wegen waar verkeer
zich aan de snelheidslimiet houdt.
Percentage bewoners dat te hard
rijden als belangrijkste buurtprobleem
aanduidt.

90% (nulmeting)

Snelheidsdata gps
(per kwartaal)

Weth. A.J. Vlam

92%

29% (gemeten in 2013)
26% (gemeten in 2017)

Onderdeel van de
gemeentemonitor Woudenberg, om
de twee jaar

Weth. A.J. Vlam

24%

Huidige
waarde
2019
Meting nog niet
ontvangen
Volgt later*

* Najaar 2019.

Stand van zaken 2019
2.3. Minder wateroverlast
De financiële gevolgen van het vaststellen van ambitie “MAX” voor de maatregelpoule uit het BasisWaterKetenPlan (BWKP) wordt momenteel verwerkt in het Waterplan
(GRP). Het nieuwe Waterplan (GRP) zal in september 2019 aan de gemeenteraad aangeboden worden ter besluitvorming. Hierin zijn onder andere de maatregelen voor
beperking van de wateroverlast voor de periode 2020-2030 opgenomen.

Wat willen we bereiken?
Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Streefwaarde
begroting

Eigenaar

2019
2.3.1

Meldingen
wateroverlast aan
woningen en
bedrijfspanden

Bij gemeente gemelde schade aan
woningen en bedrijfspanden door
hevige neerslag.

Nulmeting 2015 en verder
(vijf neerslag
gebeurtenissen)

Meldingen versus
neerslagregistratie Hydrologic (20
mm in 75 minuten)

Weth. D.P. de Kruif

-

Huidige
waarde
2019
-
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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 2019
3.1. Minder woninginbraken en pogingen daartoe
Het gebied van woninginbraken en pogingen daartoe zien wij een positieve ontwikkeling. De trend, namelijk een daling van (poging tot) woninginbraken, zet zich voort in
de eerste helft van 2019. In de zomerperiode wordt via onze gebruikelijke kanalen aandacht gevraagd voor de maatregelen die men moet treffen voordat ze op vakantie
gaan. Dit herhalen wij ook tijdens de donkere dagen. In de winterperiode gaan wij waar mogelijk experimenteren met de verlichting in de wijken.

Wat willen we bereiken?

Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting
2019

3.1.1
3.1.2

Aantal geslaagde
woninginbraken
Aantal poging tot
woninginbraken

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

Woninginbraken
2015 - 47
Pogingen tot
woninginbraken
2015 - 38

Overzicht uit het
politieregistratiesysteem
Overzicht uit het
politieregistratiesysteem

Huidige waarde
2019

Burg. T. Cnossen

25

11

Burg. T. Cnossen

32

7
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Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Streefwaarde
begroting

Eigenaar

Huidige waarde

2019
3.1.3
3.1.4

Aantal (poging tot)
bedrijfs-inbraken
Slachtofferschap
(poging tot) woninginbraken

Aantal (poging tot) bedrijfsinbraken op
Woudenbergs grondgebied.
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.

Bedrijfsinbraken in 2015 –
13
Percentage gemeten in
2015 – 13%

Overzicht uit het
politieregistratiesysteem
Onderdeel van de
gemeentemonitor Woudenberg,
om de twee jaar

2019

Burg. T. Cnossen

13

1

Burg. T. Cnossen

6%

Geen actuele
gegevens
bekend

Stand van zaken 2019
3.2. Hogere bereidheid bij burgers en professionals tot het vroegtijdig signaleren en rapporteren van huiselijk geweld
Tijdens de week tegen geweld worden diverse bijeenkomsten georganiseerd om huiselijk geweld onder de aandacht te brengen. De week tegen geweld is van 25 november
2019 tot 30 november 2019. Tot op heden is het instrument tijdelijk huisverbod niet ingezet. Wij zien ook het aantal aangiften van huiselijk geweld licht dalen. Dit was in
2018 eveneens het geval.

Wat willen we bereiken?
Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

3.2.1

Aantal meldingen van
huiselijk geweld bij
Veilig Thuis

Geregistreerde meldingen
2013 – 22

Management-rapportage van Veilig
Thuis

Burg. T. Cnossen

20

Geen actuele
gegevens
bekend

3.2.2

Aantal aangiften 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.

Aangiften huiselijk geweld
in 2015 - 6

Overzicht uit het politieregistratiesysteem

Burg. T. Cnossen

9

2

2019

2019
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Streefwaarde
begroting

Nr.

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

3.2.3

Aantal opgelegde
tijdelijke huisverboden

Tijdelijke huisverboden in
2015 - 1

Overzicht uit het gemeentelijk
systeem Kohnraad

Burg. T. Cnossen

3

3.2.4

Slachtofferschap van
huiselijk geweld

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.

Percentage gemeten in
2015 – 0%

Onderdeel van de
gemeentemonitor Woudenberg, om
de twee jaar

Burg. T. Cnossen

0,5%

2019

Huidige waarde
2019
0

Geen actuele
gegevens
bekend

Stand van zaken 2019
3.3. Veiligere fysieke leefomgeving
In de vergadering van het algemeen bestuur VRU van 27 maart jl. is het regionaal risicoprofiel vastgesteld. Elk thema van het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) is
uitgewerkt in mogelijke scenario’s. Daarbij zijn waarschijnlijkheid en gevolgen van elk scenario beschreven. Naast de thema’s uit het NVP beschrijft het ontwerp-regionaal
risicoprofiel twee aanvullende thema’s met een regionaal en lokaal karakter. Dit zijn ‘Brand’ en ‘Risicofocusgebieden’. Het thema brand gaat in op de risico’s van branden
die de regio kunnen treffen. Risicofocusgebieden zijn gebieden die een complex en samengesteld risico kennen. De stapeling van risico’s maakt dat de VRU met extra
aandacht naar de (fysieke) veiligheid in deze gebieden kijkt.
Diverse financiële stukken VRU
Op 8 juli jl. zijn tijdens de vergadering van het algemeen bestuur de diverse financiële stukken vastgesteld. De gemeenteraad van Woudenberg heeft een zienswijze
ingediend op de conceptstukken. De spelregels ontwikkel- en egalisatiereserve zijn verruimd, namelijk andere incidentele financiële effecten als gevolg van exogene
ontwikkelingen kunnen worden opgevangen uit deze reserve. Daarnaast was een incidentele bijdrage van € 0,98 miljoen in de begroting 2019 opgenomen voor het
uitvoeren van een experiment met mobiele eenheden om de paraatheid van de brandweer te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat de genoemde vorm het probleem
op het gebied van paraatheid niet gaat oplossen. De incidentele bijdrage is bij de actualisatie van de begroting in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage.
Beleidsplan VRU 2020-2023
Op 8 juli jl. is tijdens de vergadering van het algemeen bestuur het beleidsplan VRU 2020-2023 vastgesteld. Het beleidsplan is onder andere naar aanleiding van de reactie
van de gemeenteraad Woudenberg op het concept beleidsplan aangepast. Het gaat om de bestuurlijke betrokkenheid bij het vaststellen van een ‘maatgevend incident’. Dit
heeft betrekking op de basisprincipe TS4.
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Veilige zorginstellingen
In het derde kwartaal van elk jaar wordt hier inspectie naar gedaan.
Professionaliteit van de gemeentelijke crisisorganisatie
Na een wisseling in de functie van ACB’er wordt momenteel een inschatting gemaakt van de stand van zaken rondom de professionaliteit van de medewerkers binnen de
gemeentelijke crisisorganisatie. Het vermoeden bestaat dat er grote verschillen zitten in het kennisniveau bij de verschillende teams binnen de crisisorganisatie. Er is extra
budget aangevraagd om, daar waar de kennis en kunde vermoedelijk onvoldoende is, alvast extra OTO-activiteiten te organiseren. Momenteel sluiten twee tot drie
medewerkers aan bij een oefening georganiseerd door een extern bureau.
Actuele ramp- en incidentbestrijdingsplannen
Op dit moment zijn er tien ramp- en incidentbestrijdingsplannen van belang voor de gemeente Woudenberg. Voor bijna alle ramp- en incidentbestrijdingsplannen geldt dat
ze periodiek geëvalueerd worden en waar nodig geactualiseerd. Voor alle relevante IBP’s geldt dat ze nu nog binnen de termijn van vier jaar vallen en nog actueel zijn. In
twee van deze gevallen dient de actualisatie te gebeuren voor het eind van dit jaar. Dit staat op de planning van de VRU. Het IBP terrorismegevolgenbestrijding is een
uitzondering. Deze wordt geactualiseerd na een incident. Voor een RBP bestaat een actualisatietermijn van drie jaar. De RBP van Appeldoorn is geactualiseerd en in het
dagelijks bestuur VRU vastgesteld.
Actualiteit risicokaart
De VRU wil aanhaken bij de landelijke ontwikkeling waarbij ze toewerken naar één provinciale kaart waar op lokaal niveau kan worden ingezoomd. De gegevens met
betrekking tot de kwetsbare objecten worden door de VRU aangeleverd. De overige gegevens worden uit vaste bronnen ontsloten. Onlangs is het regionaal risicoprofiel,
waar de risicokaart uit voortkomt, opnieuw vastgesteld.
Brand gemeentehuis
Op vrijdagavond 10 mei 2019 werd de gemeente Woudenberg opgeschrikt door brandstichting in het gemeentehuis. In het weekend en de dagen er na is door diverse
medewerkers hard gewerkt om de dienstverlening op orde te krijgen en te houden. Ook de crisisorganisatie was vrijdagnacht en de dagen er na druk bezig met de brand en
de ingrijpende gevolgen hiervan. Er is en wordt nauw samengewerkt met het Openbaar Ministerie en de politie om de persoon die verantwoordelijk is voor de brand te
achterhalen. Het herstel van de desbetreffende ruimte is afgerond en er kan weer gebruik worden gemaakt van 13 werkplekken.
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Wat willen we bereiken?

Nr.

KPI

3.3.1

Aantal incidenten
binnen de
basisbrandweerzorg

3.3.2

Veilige zorginstellingen

3.3.3

Professionaliteit van de
gemeentelijke
crisisbeheersingsorgani
satie

3.3.4

Aantal actuele rampen incidentbestrijdingsplannen

3.3.5

Actualiteit van de
risicokaart

Definitie

Het aantal incidenten (bv. brand,
hulpverlening, dienstverlening, etc.)
binnen de basisbrandweerzorg per jaar
op Woudenbergs grondgebied.
Het aantal zorginstellingen in de
gemeente Woudenberg, dat beschikt
over een adequaat ontruimings- of
evacuatieplan.
Het percentage van personen in de
gemeentelijke
crisisbeheersingsorganisatie die
aantoonbaar voldoen aan de
vakbekwaamheidseisen.
Ramp- en incidentbestrijdingsplannen
zijn een verplicht onderdeel van de
multidisciplinaire voorbereiding op
rampen en crises. In deze plannen
worden o.a. knelpunten geïnventariseerd
en oplossingen uitgewerkt. Daarnaast zijn
verschillende scenario’s en diverse rollen
van verschillende instanties uitgewerkt.
Het in beeld hebben/krijgen van de
risico’s, risicovolle- en kwetsbare
objecten op Woudenbergs grondgebied.

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2019

2019

Het aantal incidenten in
2015 = 86

Jaarrapportage van de
Veiligheidsregio Utrecht

Burg. T. Cnossen

70

48

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

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

Burg. T. Cnossen

5

Geen gegevens
bekend

De organisatie voldoet aan
de opgestelde
vakbekwaamheidseisen,
aanpassen

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

Burg. T. Cnossen

100%

In 2015 in totaal 9 plannen.

Jaarrapportage van de
Veiligheidsregio Utrecht

Burg. T. Cnossen

9

In 2015 was dit 100%

Een overzicht van het provinciaal
systeem, regionaal risicokaart

Burg. T. Cnossen

100%

70%

10

100%

Stand van zaken 2019
3.4. Minder alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar
Begin 2019 is het uitvoeringsplan middelengebruik 2019-2020 vastgesteld. Op basis van het plan is het stappenplan nalevingsonderzoek Drank- en Horecawet 2019
opgesteld. In 2019 worden alle verenigingen met een paracommerciële drank- en horecavergunning en alle bedrijven met een commerciële drank- en horecavergunning
bezocht door de Boa. Ook dit jaar willen wij gebruik maken van mysteryshoppers onder de achttien jaar. Op deze manier kan worden onderzocht of een vereniging of een
bedrijf alcohol schenkt aan jongeren onder de achttien jaar. Bij overtredingen wordt er gehandeld volgens het nalevingsbeleid.
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Wat willen we bereiken?

Nr.

3.4.1

KPI

Alcoholgebruik onder
jongeren

Definitie

Het percentage jongeren tot 18 jaar
die van hun ouders alcohol mogen
drinken.

Norm

Het percentage gemeten in
2017 = 14%

Wijze van meten

Onderdeel van de
Gemeentemonitor Woudenberg

Eigenaar

Weth. M.H. Treep

Streefwaarde
begroting

Huidige waarde

2019

2019

10%

Geen actuele
gegevens
bekend
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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 2019
4.1. Meer duurzaamheid op Mens, Milieu en Markt
Het meest recente duurzaamheidsplan, Expeditie Duurzaamheid, liep tot en met 2018 en behoeft een actualisatie. Onderzocht is wat er in Woudenberg allemaal speelt
rond duurzaamheid, wat er moet gebeuren en op welke manier we dit willen waarmaken. De komende tijd wordt gewerkt aan een actualisatie van “Expeditie
Duurzaamheid” waarin deze punten worden meegenomen.
Momenteel wordt gewerkt aan de Regionale Energiestrategie met de regio Amersfoort. Hiervoor is al een energietransitie atlas voor de gemeente Woudenberg opgesteld.
Voor deze ontwikkelingen is extra budget aangevraagd. Deze kan als uitgangspunt dienen voor de op te stellen transitievisie warmte. Naast het opstellen van plannen
wordt concreet gewerkt aan energiebesparing. Het programma dat hiervoor is opgetuigd, Energie in Woudenberg, begeleidt woningeigenaren naar het verduurzamen van
hun woning door middel van ‘no regret’-maatregelen. Ook hier wordt op regionaal niveau samengewerkt, door bijvoorbeeld de mogelijkheden van een regionaal
energieloket en financieringsmogelijkheden voor het verduurzamen van woningen te onderzoeken. Ook hiervoor is extra budget aangevraagd.
Daarnaast wordt ingezet op bewustwording rond duurzaamheid, bijvoorbeeld door de titel Fairtrade gemeente, en de activiteiten in het Cultuurhuis onder de naam
WAUW!denberg.
Onder dit programmadeel valt ook een actueel en passend milieubeleid dat voorbereid is op de integrale afwegingen die de Omgevingswet van ons vraagt. In de tweede
helft van 2019 wordt hier een start mee gemaakt.
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Een bodemkwaliteitskaart is een wettig bewijsmiddel voor de kwaliteit van de bodem en daarmee kan grond en baggerspecie van vergelijkbare kwaliteit worden verplaatst
en toegepast zonder dat hier partijkeuringen of bodemonderzoeken voor uitgevoerd hoeven worden. Met een bodemkwaliteitskaart wordt duurzaam bodembeheer
gerealiseerd en hergebruik van grond gestimuleerd. Met de RUD wordt hier aan gewerkt en de bodemkwaliteitskaart is naar verwachting in het najaar gereed.

Wat willen we bereiken?

Nr.

KPI

Definitie

Norm

Verankering van duurzaamheid
binnen de gemeentelijke organisatie,
mate van burgerparticipatie en
duurzame samenleving.
Energietransitie, circulaire economie,
klimaat.

Te bepalen aan de hand van
de lokale
duurzaamheidsmeter,
ingevuld begin 2014: 56%
Te bepalen aan de hand van
de lokale
duurzaamheidsmeter,
ingevuld begin 2014: 51%
Te bepalen aan de hand van
de lokale
duurzaamheidsmeter,
ingevuld begin 2014: 42%

Streefwaarde
begroting

Jaarlijks in januari invullen van de
vragenlijsten van de lokale
duurzaamheidsmeter

Weth. M.H. Treep

72%

Huidige
waarde
2019
76%

Jaarlijks in januari invullen van de
vragenlijsten van de lokale
duurzaamheidsmeter

Weth. M.H. Treep

58%

67%

Jaarlijks in januari invullen van de
vragenlijsten van de lokale
duurzaamheidsmeter

Weth. M.H. Treep

50%

61%

Wijze van meten

Eigenaar

2019
4.1.1

Duurzaamheid Mens

4.1.2

Duurzaamheid Milieu

4.1.3

Duurzaamheid Markt

Duurzaam inkopen, duurzame
mobiliteit, duurzaam ondernemen.

Stand van zaken 2019
4.2. Meer ruimte voor ontwikkeling passende woningen
In 2018 is een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. De resultaten uit het woonbehoefteonderzoek zijn vertaald naar de woonvisie. In januari 2019 is de Woonvisie 2019+
vastgesteld. Door middel van deze woonvisie is het mogelijk om het woningaanbod aan te laten sluiten bij de actuele vraag. De uitgangspunten in de Woonvisie 2019+ zijn
de basis voor de woningbouwprogrammering van de komende jaren. Elke twee jaar wordt een nieuw woningbehoefteonderzoek uitgevoerd zodat de actuele behoefte
inzichtelijk blijft en het daarmee mogelijk is een passend woningaanbod te blijven bieden. Diverse actiepunten zijn opgepakt zoals de doelgroepenverordening en de
starterslening.
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Wat willen we bereiken?

Nr.
4.2.1

KPI
Spanning op de
woningmarkt

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

Norm
Indicatief tussen de 90-100
woningen per jaar
toevoegen met een
beperkte bandbreedte. *

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

Eigenaar
Weth. M.H. Treep

Streefwaarde
begroting
2019
90-100

Huidige
waarde
2019
Verwacht
159

Stand van zaken 2019
4.3. Meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling
Samen met Jeugdpunt en een aantal ondernemers vanuit de Bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg (BSW) was de bedoeling een Vaktoer te organiseren waarbij
jongeren in de gelegenheid zouden worden gesteld om kennis te maken met het lokale bedrijfsleven om hen te helpen bij het maken van studiekeuzes en ze een kans te
bieden om zich voor te bereiden op hun (studie)loopbaantraject. Ook voor ondernemers, in een krappe arbeidsmarkt, een kans om jongeren te kunnen laten kennismaken
met hun bedrijf. Daarnaast is vanuit duurzaamheid een werk/stageplek in de naaste omgeving (op fietsafstand) een positieve ontwikkeling. Ondanks een persoonlijke
uitnodiging, een bericht in de krant en via diverse social media en posters was de belangstelling vanuit de jongeren beperkt en waren er te weinig aanmeldingen om de
Vaktoer door te laten gaan. Vanuit het bedrijfsleven was er wel veel belangstelling. De organisatie gaat na evaluatie bezien of uitvoering op een andere wijze/een ander
moment mogelijk is. Voor de jongeren die zich hadden aangemeld wordt door Jeugdpunt een bijeenkomst aangeboden waarin wordt gekeken hoe zij verder geholpen
kunnen worden.
Om de eigenaren van winkelpanden meer te betrekken bij de ontwikkelingen in het centrum van Woudenberg is samen met de winkeliersvereniging DES een avond voor
eigenaren georganiseerd. Daarnaast worden ideeën en plannen voor verdere ontwikkeling van het centrum en de winkelstraat waar mogelijk op passende wijze
ondersteund. Verder is de Bedrijven Investering Zone (BIZ) samen met de DES geëvalueerd en is een voorstel gedaan voor een nieuwe verordening voor de komende vijf
jaar.
Regionaal wordt onderzocht op welke wijze invulling gegeven kan worden aan de behoefte aan meer bedrijventerrein.
Op gebied van recreatie en toerisme werkt het routebureau aan een basiskaart voor fiets-, wandel- en sloeproutes. Daarnaast gaat het routebureau onderzoek doen naar
optimalisatie van het wandelroutenetwerk.
Centrumplan
Het project Centrumplan Woudenberg betreft een initiatief van derden om uitvoering te geven aan de herontwikkeling van het centrum van Woudenberg. Het betreft het
verplaatsen van één of twee supermarkten, sloop en nieuwbouw winkelpanden en woningen. Met deze ontwikkeling wordt de structuur van het gebied rond Kostverloren
gemoderniseerd en wordt het centrum voorbereid op de toekomst. Gelijktijdig is een particulier plan ingediend voor de Voorstraat. Het project Centrumplan fase 3 draagt
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bij aan de verschillende ambities die wij als gemeente nastreven. Ter ondersteuning is een deskundig adviseur ingehuurd. De inhuur betreft in eerste instantie de periode
april 2019 tot 2020 voor acht uur per week, op basis van feitelijke tijdsbesteding. De voortgang van het project zal bepalen of verlenging aan de orde is. Wij vragen de
provincie om subsidie voor 50% van de kosten. Waar wettelijk mogelijk wordt een deel van de kosten ingebracht in de plankosten van het project als het tot realisatie
komt. Voor het vervolg van de plannen zal een krediet gevraagd worden zodra meer duidelijk is over de te verwachte kosten van de gemeente.
Woudenberg Zuidoost
Op basis van het plan van aanpak Woudenberg Zuidoost en de oplegger Structuurvisie 2030 is gestart met de verkenning van het zoekgebied. Uit de verkenning zal blijken
welke kosten gemaakt moeten worden en op basis daarvan zal later een kredietvoorstel aan de raad worden gericht. Voor de korte termijn zijn kosten gemaakt voor een
verkeersonderzoek. De resultaten daarvan verwachten wij in het najaar 2019 te kunnen delen.

Wat willen we bereiken?

Nr.

KPI

Streefwaarde
begroting

2014
0% van rechtswege

Jaarlijks vanuit Key2

Weth. A.J. Vlam

0%

Huidige
waarde
2019
0%

0% door rechte vernietigde
vergunningen

Jaarlijks vanuit key2

Weth. A.J. Vlam

0%

0%

Definitie

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

2019
4.3.1

% van rechtswege
verleende
vergunningen

4.3.2

% door rechter
vernietigde
vergunningen

4.3.3

Wacht op kpi van
stuurgroep

Percentage van de Wabo
vergunningen voor bedrijven die van
rechtswege (i.v.m. termijn
overschrijding) worden verleend.
Percentage van het aantal
vergunningen voor bedrijven welke
door de rechter vernietigde
vergunningen wordt.

Weth. A.J. Vlam

Stand van zaken 2019
4.4. Kortere doorlooptijd van vergunningen en minder overtredingen
Wabo-vergunningvooroverleg
Snelle en correcte vergunningen leiden er toe dat organisaties en burgers de door hen gewenste veranderingen snel kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt van onze
dienstverlening is om door middel van vooroverleg aan de voorkant mensen goed te informeren en te begeleiden in de keuzes en procedures van omgevingsvergunningaanvragen. Door niet alleen voorlichting te geven over de vergunningplichtige maar ook de vergunningsvrije (on)mogelijkheden wordt niet alleen het vergunningsproces
eenvoudig doorlopen, maar zal ook het aantal handhavingszaken verminderen. Vooroverleg is en blijft een speerpunt bij omgevingsvergunningen-aanvragen.
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Wabo-handhaving
Op eigen initiatief benadert onze toezichthouder na verlening van de omgevingsvergunningen en bij acceptatie van de sloopmeldingen de aanvrager. Door gelijk contact te
leggen wordt het vooroverleg voor de feitelijke uitvoering opgestart. In 2019 is er een aantal bouwwerkzaamheden stilgelegd omdat zonder vergunning een
vergunningplichtig bouwwerk werd gerealiseerd. Door het in een vroeg stadium stil te leggen, wordt voorkomen dat de afwijking in ernst en omvang toeneemt.

Wat willen we bereiken?

Nr.

KPI

Definitie

Doorlooptijd reguliere
Wabo-vergunningen

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.
Mutatiesignalering die van de BAGbeheerder naar team leefomgeving
gaat om te controleren of er sprake is
van een overtreding.

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Streefwaarde
begroting
2019

4.4.1

4.4.2

% bouwvergunning
binnen termijn

4.4.3

Percentage
overtredingen n.a.v.
jaarlijkse mutatiesignalering BAG
(= foto opnames vanuit
de lucht)

Gebaseerd op 2014

Huidige
waarde
2019
Huidige ICT
systeem kan
deze gegevens
nog niet leveren

Jaarlijks vanuit Squit

Weth. D.P. de Kruif

26%

Gebaseerd op norm 2014
76 % akkoord

Jaarlijks vanuit Squit

Weth. D.P. de Kruif

78 %

Huidige ICT
systeem kan dit
nog niet leveren

Mutaties in beeld en
overtredingen
terugbrengen.

Jaarlijkse mutatiesignalering en
registratie overtredingen in
applicatie vergunningverleningtoezichthandhaving (VTH)

Weth. D.P. de Kruif
Burg. T. Cnossen

30%

I.v.m. werkdruk
is prioriteit
gegeven aan
buitentoezicht
i.p.v. BAG
controles

28 % langer dan 8 weken

Overige ontwikkelingen
Omgevingswet
Zie hiervoor de betreffende voortgangsrapportage. De projectgroep zal ten behoeve van de najaarsrapportage en de begroting het verbeterde inzicht in kosten inzichtelijk
maken.
Veranderingen in de ruimtelijke samenwerking, in het bijzonder Nationaal Park Heuvelrug
De ruimtelijke relaties van Woudenberg lopen niet gelijk met de sociale en institutionele relaties. Waar voor de sociale en institutionele relaties de Regio Amersfoort een
belangrijke samenwerkingspartner is, gelden voor de ruimtelijke relaties andere belangen en afwegingen. Door de geografische structuur is Woudenberg in te delen in
twee ruimtelijke gebieden: De Vallei en de Heuvelrug, terwijl Woudenberg bestuurlijk ingedeeld is bij de Regio Amersfoort. Voor wat betreft Foodvalley is de wens om te
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onderzoeken op welke wijze de samenwerking kan worden versterkt. De landelijke opgaven van RES en regiodeals maken zichtbaar dat steeds meer in regionale verbanden
moet worden samengewerkt.
Voor het gebied Nationaal Park heeft de bestuurlijke focus gelegen op de noodzakelijk gouvernance van de samenwerking en financiering. Gelijktijdig zijn diverse projecten
gestart en verwachten wij dat begin 2020 de meerwaarde van deze samenwerking voor het gebied en de gebiedspartijen zichtbaar wordt.
Vitaal buitengebied
De druk op het buitengebied en haar ondernemers is groot. De termen transitie van de landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie (RES), circulaire economie, regiodeal
Foodvalley en VAB-beleid geven slechts een deel daarvan weer. Het is noodzakelijk om hierbij als gemeente zichtbaar te zijn voor onze inwoners en ondernemers en om de
kansen en bedreigingen op het buitengebied goed af te stemmen en te begeleiden. Ten behoeve van het uiteindelijke doel; een vitaal buitengebied. In dat kader moeten
wij als gemeente ook iets kunnen bieden en toevoegen. Binnen de huidige formatie en lopende projecten en werkzaamheden, is daarvoor geen ruimte. Het najaar 2019
willen wij benutten om structuur te brengen in al deze ontwikkelingen en hiervoor zal iemand ingehuurd moeten worden. Op basis van deze inventarisatie en structuur zal
de jaren daarna een tijdelijk beleidsmedewerker (coördinator) Vitaal Buitengebied zorgen voor deze belangen.
Grebbelinie bezoekerscentrum
In 2017 is het Grebbelinie bezoekerscentrum geopend en een gelijknamige stichting opgericht. De missie van het bezoekerscentrum is het versterken en beleefbaar maken
van de hele Grebbelinie door middel van het faciliteren, enthousiasmeren en bij elkaar brengen van mensen. Het centrum draagt bij aan de instandhouding van de
Grebbelinie en levert daarnaast een brede maatschappelijk bijdrage waarmee indirect de regio cultureel en economisch wordt versterkt. Op dit moment zijn de
opbrengsten uit de exploitatie van het bezoekerscentrum nog niet kostendekkend. Het bezoekerscentrum heeft zich tot doel gesteld om in een periode van drie jaar
kostendekkend te worden en heeft hiervoor een aantal bestuurlijke partners benaderd, waaronder de gemeente Woudenberg en provincie Utrecht.
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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 2019
5.1. Meer stimuleren van inwoners, ondernemers en organisaties om nieuwe initiatieven te ontwikkelen
Het afgelopen jaar is er in diverse domeinen initiatieven ontplooid die gesteund en gestimuleerd zijn vanuit de gemeente. Vaak door met een open houding te luisteren,
mee te denken en (te helpen bij) het uitvoeren van de initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn de gezonde leefstijl, groeninitiatieven door bewoners, landelijke opschoondag,
project bijenbloemen en het opknappen van de JOP in het Westerwoud. Verder werkt de gemeente samen met inwoners en organisaties in verschillende werkateliers van
Coöperatie De Kleine Schans. Hierdoor is onder andere Trefpunt tot stand gebracht evenals een samenwerking met sportverenigingen in het eerder signaleren van psychische problemen bij jongeren.
5.2 Bewuster betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid
We zetten continu in op het vergroten van het omgevingsbewustzijn van onze medewerkers. Noodzakelijk voor (het ontwikkelen naar) een netwerkgemeente. Creëren van
bewustzijn van alle actoren en de belangen en invloeden die daarbij horen, realiseren we door te coachen en te adviseren. Het beoogde resultaat is dat (bestuur en) medewerkers van de gemeente Woudenberg zich vanaf het begin van een project bewust zijn hoe we inwoners beter kunnen betrekken bij beleidsvorming.

- 25 Voorbeelden van recente burgerparticipatietrajecten zijn het speelruimtebeleidsplan wijk De Grift, groenbeleidsplan, aanpassen openingstijden gemeentehuis, inloopavonden projecten Nijverheidsweg en Hoevelaar.
De gemeentemonitor wordt iedere twee jaar uitgevoerd in de oneven kalenderjaren. De resultaten hiervan worden bekend gemaakt in de even jaren. Eind 2019 wordt
opnieuw gemeten in hoeverre inwoners vinden dat de gemeente Woudenberg hen stimuleert en uitnodigt zelf initiatieven te ontwikkelen of met ideeën te komen. Hiermee kunnen we motivaties en belangen van inwoners achterhalen en op basis daarvan onze aanpak eventueel bijsturen.

Wat willen we bereiken?
Nr.
5.1.1
5.2.1

KPI
Burgerparticipatieimago

Definitie
De waarde die inwoners (willekeurige
steekproef) de gemeente toekennen
op het aspect ‘burgerparticipatie’.

Norm
Voldoende = 36%

Wijze van meten
Onderdeel van de tweejaarlijkse
gemeente-monitor. Deze wordt
iedere twee jaar uitgevoerd in de
oneven kalenderjaren. De resultaten hiervan worden bekend gemaakt in de even jaren.

Eigenaar
Burg. T. Cnossen

Streefwaarde
begroting
2019
Monitoring
Q4

Huidige
waarde
2019
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5.3. Meer digitale diensten en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig
Met ontwikkelingen als de nieuwe Omgevingswet, de operatie BRP en de digitale agenda 2020 heeft de gemeente Woudenberg haar dienstverleningsvisie 2016 – 2020
gekoppeld aan een uitvoeringsplan 2018-2020. Visie en uitvoeringplan kennen horizontale verbanden met het informatiebeleidsplan 2016 – 2018 en de bedrijfsvoering.
Vanwege de onderlinge nauwe projectrelaties worden in het uitvoeringsplan alle projecten op het terrein van dienstverlening, informatiebeleid en bedrijfsvoering gecombineerd. Hierover wordt gerapporteerd in de projectenbundel welke de raad twee keer per jaar ontvangt.
De klanttevredenheid en de wensen en behoeften van inwoners, ondernemers en organisaties wordt vanaf Q3 doorlopend gemeten door per maand een aantal klanten
persoonlijk te bevragen over hun ervaringen met de dienstverlening op verschillende terreinen door de gemeente Woudenberg.
Introductie van de eerste E-diensten (burgerzaken) is gepland in Q4. De e-formulieren worden vanaf Q3 doorlopend herzien.
We zien dat er meer vragen gesteld worden via social media dan een jaar geleden. Op dit moment is 63% van de afspraken met de gemeente via de website ingepland.
Bijvoorbeeld door op de website duidelijker te verwijzen naar en te informeren over de opties om digitaal ‘zaken’ te doen met de gemeente verwachten we groei in de
digitale dienstverlening.

- 26 Enkele lopende projecten met impact:
Zaakgericht werken
Door het digitaal samen te werken aan zaken die inwoners, ondernemers en organisaties met de gemeente doen door collega’s en partners kan ons klantcontactcentrum in
75% van de gevallen beschikken over actuele (status)informatie als de inwoner daarom telefonisch of persoonlijk vraagt. De inwoner kan de zaken die hij/zij met de gemeente doet uiteindelijk in zijn account op mijnoverheid.nl terugvinden. Dit betekent aanpassingen voor techniek (systemen, infrastructuur, applicaties), voor de onderlinge samenwerking (ieder levert -digitaal- in één vooraf bepaalde werkwijze zijn bijdrage aan de keten van -aanvraag tot besluit/dienst/product) en in houding en gedrag
(werkwijze, geen andere/eigen registraties, op tijd je -digitale- bijdrage leveren).
De uitrol van zaakgericht werken loopt tot en met 2020. Ter tijdige voorbereiding op de komst van de Omgevingswet én vanwege de uitgefaseerde voorziening voor documentregistratie en klantcontact.
Publiekszaken (klantcontactcentrum en burgerzaken) toekomstproof
De baliecontacten van burgerzaken nemen af én verschuiven naar digitale en administratieve werkzaamheden. De baliecontacten die blijven, worden complexer. Daarnaast worden hogere kwaliteitseisen gesteld aan de Basisregistratie Personen, aan identiteits- en adrescontroles en aan zelfevaluatie. Door de toenemende digitalisering
krijgt de backoffice te maken met meer taken op het gebied van applicatiebeheer en informatiebeveiliging. Hierdoor verschuiven taken en competenties in de teams burgerzaken en klantcontactcentrum. Dit vraagt andere expertise en een steeds grotere mate van taakvolwassenheid en zelfstandigheid van medewerkers. Daarom wordt in
de periode 2019-2021 actie ondernomen op bijvoorbeeld systemen, interne samenwerking en opleiding.
Voorbereiding op de Omgevingswet
Vanaf 2019 wordt de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet ingevuld door het programma(team) Omgevingswet. Er is een relatie met het programma
dienstverlening omdat de ook de houding en het gedrag van medewerkers raakt, de managementstijl, digitalisering en de inrichting werkprocessen van het KCC. Een succesvolle implementatie vraagt om:
een toekomstgerichte en integrale strategie en visie;
een breed veranderperspectief (cultuur, omgeving, mens, proces en systeem);
een samenhangende gestructureerde aanpak (routekaart).
Algemeen
Op basis van ervaringen in projecten dienstverlening, informatiebeleid en bedrijfsvoering tot nu toe blijkt dat het lastig is te voorzien in een exacte inschatting voor alle
projecten in het uitvoeringsprogramma dienstverlening. De praktijk/uitvoering/toepassing verschilt in meer of mindere mate van de inschatting, de marktverkenning en de
verwachtingen. Dit betekent uitdagingen in capaciteit, flexibiliteit, competenties, samenwerking en beschikbaar budget. In de projectrapportages en/of in de zomernota,
najaarsnota en/of een raadsvoorstel brengen we u indien van toepassing op de hoogte van en/of verzoeken wij u om bijstelling van ambities en/of budget.
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Wat willen we bereiken?

Nr.
5.3.1

5.3.2

5.3.3

Streefwaarde
begroting

KPI

Definitie

Norm

Wijze van meten

Overall klanttevredenheid dienstverlening
onder inwoners, ondernemers en organisaties.
Aantal beschikbare ediensten.

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

Eerste telling in juni 2016:
7,7 (kanalen balie, telefoon,
digitaal)

Continue meting klanttevredenheid
middels Benchmarking Publiekszaken

Weth. M.H. Treep

2019
7,5

Huidige
waarde
2019
ntb

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

Eerste telling Q1 2019.

Jaarlijkse telling op 1 juli.

Weth. M.H. Treep

4

0

Aantal digitale klantcontacten als percentage van het totaal
aantal klantcontacten.

Klantcontact (schriftelijk, telefonisch,
digitaal/website, persoonlijk/balies,
social media) beter aansluiten op
digitale diensten.

Registratie
klantcontact.
Eerste meting Q1-2019.

Jaarlijks in juli.

Weth. M.H. Treep

40%

ntb

Eigenaar

Stand van zaken 2019
5.4. Beter beheer en zorgvuldige ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties
Informatieveiligheid
Toenemende digitalisering vereist dat we zorgvuldig en veilig omgaan met de informatie en gegevens van burgers en organisaties. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel. Met een op onze taak toegeruste veilige informatiehuishouding kan de gemeente Woudenberg haar ambities (blijven) waarmaken. Inwoners, ondernemers en organisaties verwachten een beroep te kunnen doen op gemeentelijke dienstverlening via meerdere kanalen. Dit vraagt om een organisatie die informatieveiligheid op orde heeft en gebruik kan maken van beschikbare data en technische mogelijkheden.
Er loopt een pilot in het beheer van mobiele werkplekken (laptops, tablets en smartphones) binnen het ICT-samenwerkingsverband.
In 2018 heeft de gemeente zich voor het eerst verantwoord over de kwaliteit van informatieveiligheid op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). In maart gevolgd door de bijbehorende collegeverklaring en assuranceverklaring. Op het onderdeel SUWI is een verbeterplan gemaakt en gestart om daarmee volledig
te voldoen aan de normen.

- 28 Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de privacy risico’s in kaart gebracht (de data Protection Impact Assessments). Met alle
nieuwe leveranciers en/of samenwerkingspartners worden bewerkersovereenkomsten gesloten. Dit vraagt gemiddeld twee dagen formatie per week en risicobewustzijn
van alle medewerkers.
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De gegevens in de BGT moeten per 1 januari 2020 compleet zijn. Hiervoor is een uitvoeringsplan opgesteld dat vier keer per jaar wordt gemonitord. Samen met de gemeenten Barneveld, Leusden en Scherpenzeel is hiervoor een beheerorganisatie actief. De samenwerking met Barneveld stopt overigens in december 2020. De verkenning
voor een nieuwe samenwerkingspartner is gestart.
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Om te blijven voldoen aan de eisen op het gebied van digitalisering en nieuwe wet- en regelgeving is uitbreiding van de gemeentelijke samenwerking met Scherpenzeel en
Veenendaal verkend. Na een positief raadsbesluit in Q4 2018 lopen de voorbereiding om per 2020 te gaan samenwerken op het terrein van BAG, WOZ en heffing/inning
belastingen.

Wat willen we bereiken?
Nr.
5.4.5

KPI
Uitkomst ENSIAselfassessment m.b.t.
DIGID, Suwinet, BAG,
BGT, BRP, PNIK

Definitie

Norm

Wijze van meten

De mate waarin de gemeente voldoet
aan informatieveiligheid, privacy,
beheer en ontsluiting van gegevens
van inwoners, ondernemers en organisaties.

De gemeente voldoet aan
de normen zoals gesteld
binnen het ENSIA model
m.b.t. DIGID, Suwinet, BAG,
BGT, BRP, PNIK.
Voldoet = +

Jaarlijks eind december op basis van
de audit systematiek ‘ENSIA’.

Eigenaar
Burg. T. Cnossen

Streefwaarde
begroting
2019
+

Huidige
waarde
2019
+
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5.5. Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering
Om aan onze visie op dienstverlening te blijven voldoen én door te ontwikkelen naar een netwerkgemeente werken we samen met anderen (gemeenten en leveranciers)
om zelfstandig te blijven. Momenteel op het terrein van bedrijfsvoering bij Informatisering & Automatisering, in de belastingsamenwerking, in de opzet en het implementeren en beheren van basisregistraties en met Coöperatie de Kleine Schans. We onderzoeken voortdurend of commerciële partners, verbonden partijen en samenwerkingsverbanden schaal- en efficiencyvoordelen (blijven) opleveren om de kosten voor gemeente (én inwoners) aanvaardbaar te houden.

- 29 Na de positieve ervaring met ICT-samenwerking wordt de samenwerking ingericht voor het beheren van de basisregistraties BAG en WOZ én de heffing en inning van gemeentelijke belastingen met gemeente Veenendaal. Deze samenwerking start per 1 januari 2020. Ook wordt de mogelijkheid verkend voor samenwerking in het beheren
van de basisregistratie grootschalige topografie. Met de samenwerkende ICT-gemeenten wordt gezamenlijk opgetrokken met betrekking tot onderwerpen die wederzijds
raakvlakken hebben. Denk aan technische beveiligingsmaatregelen, landelijke aanbestedingen (VNG), wet- en regelgeving en de mogelijkheid om specialistische functies in
te vullen.
Organisatieontwikkeling
In onze organisatiekoers wordt beschreven dat onze organisatie door ontwikkelt naar een netwerkorganisatie. Deze doorontwikkeling is nodig om als organisatie aan te
kunnen sluiten bij de maatschappelijke opgaven of waar nodig initiatief te kunnen nemen. Daarnaast is deze doorontwikkeling ook een logische stap; medewerkers dragen
steeds meer verantwoordelijkheid. Zij willen zelf meer ruimte om hun vakmanschap in te vullen en integraal te werken, zowel met de samenleving als met collega’s. Binnen
gestelde kaders opereren ze zelfstandig (deels individueel, deels als team), nemen ze (nieuwe) initiatieven, proberen ze kansen te creëren en te benutten, nemen ze risico’s
en ontwikkelen ze al doende nieuwe producten en werkwijzen. Wat de doorontwikkeling voor onze organisatie, teams en medewerkers betekent en welke stappen hieruit
voortvloeien, is in de eerste helft van 2019 verder uitgewerkt in een organisatieplan. Na het besluitvormingsproces in september 2019 zal verder uitvoering worden gegeven aan de doorontwikkeling.
Opleiden en ontwikkelen van medewerkers en teams
Leren en opleiden draagt bij aan het ontwikkelen en inzetten van medewerkers bij het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Woudenberg. Hierbij wordt gehandeld vanuit de kernwaarden van de gemeente. Eén van onze kernwaarden is initiatiefrijk. Dit vraagt van medewerkers dat zij voortdurend in staat zijn om mee te bewegen met de ontwikkelingen in onze omgeving en in onze organisatie. Investeren in de ontwikkeling van alle medewerkers staat centraal. Wij willen medewerkers stimuleren om zelf aan het stuur te staan van hun ontwikkeling en na te denken over hun eigen loopbaan.
In het vierde kwartaal van 2018 is besloten het opleidingsproces te wijzigen en over te gaan op een proces waarbij medewerkers gedurende het hele jaar hun ontwikkelwensen digitaal via het e-hrm systeem kunnen aanleveren. Het proces is dusdanig ingericht dat deze in lijn is met de nieuwe koers van de organisatie. Ook ons intern trainingsprogramma is in onze digitale opleidingsmodule meegenomen. Het programma bestaat uit trainingen en cursussen die veelvuldig door medewerkers worden gevolgd.
De trainingen worden zoveel mogelijk door medewerkers zelf gegeven. Na afloop van iedere training vindt een evaluatie plaats.
SWITCH is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten de Bilt, Bunnik, Leusden, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist. Switch stimuleert mobiliteit en ontwikkeling in de regio door aanwezige of te ontplooien kennis en ervaring te delen en in de regio onderling te behouden. Switch vacatures gelden als
interne vacatures. Dit betekent dat een werknemer van één van de deelnemende gemeenten gezien wordt als een interne kandidaat en voorrang krijgt ten opzichte van
externe kandidaten. SLIM biedt medewerkers in de regionale pool de mogelijkheid om in het kader van hun ontwikkeling in een andere gemeente een tijdelijke klus te
doen. Hiermee verrijkt SLIM ons ontwikkelaanbod.
Werving en selectie
In 2019 zijn elf werving- en selectietrajecten doorlopen voor vaste formatie. Daarnaast doen we een beroep op flexibele medewerkers voor tijdelijke vervanging van vacatures en inzet op projecten. Deze worden door middel van het raamcontract flexibele inhuur geworven. Inmiddels merken we dat het lastiger wordt om vacatures ingevuld
te krijgen. Daarom wordt nadrukkelijk ingezet op arbeidsmarktcommunicatie en bepalen we voor het uitzetten van een vacature een passende arbeidsmarktstrategie. Ook

- 30 hebben we actie ondernomen om de gemeente Woudenberg als aantrekkelijke werkgever te presenteren. Het Keurmerk Beste Werkgever geeft een stevige impuls. Inmiddels is de vacaturetekst aangepast, heeft de website een verfrissing gehad (“werkenbij”-site) en wordt de inzet van sociale media frequenter toegepast. Daarnaast trekken
de teams HR en communicatie samen op als het gaat over het onderwerp arbeidsmarktcommunicatie. In dit overleg wordt ook nader gekeken naar de effecten van de
ingezette acties.
Het huidige raamcontract voor flexibele inhuur is verlengd worden tot 1 januari 2020. Ondersteund door Stichting Inkoopbureau Midden Nederland is eind 2018 gestart
met een inventarisatie of er behoefte is om deze aanbesteding opnieuw gezamenlijk op te pakken. Naast Woudenberg hebben de volgende deelnemers aangegeven behoefte te hebben aan een nieuwe gezamenlijke aanbesteding: gemeenten Vijfheerenlanden, Leusden en Scherpenzeel, aangevuld met de ODRU, Werk en Inkomen Lekstroom en RMN. De aanbesteding zal geknipt worden in uitzenden/payroll tot en met schaal 8 en overige inhuur schaal 9 en verder. Conform planning is op 10 juli de aanbesteding voor uitzendkrachten t/m schaal 8 gepubliceerd.
Werkplezier en gezondheid medewerkers
In 2016 is een eerste medewerkersonderzoek gestart. Medewerkers en teams zijn met de resultaten aan de slag gegaan om de organisatie in beweging te houden en toekomstbestendig te maken. Met het medewerkersonderzoek wordt in kaart gebracht hoe het is gesteld met thema’s als het innovatievermogen van de organisatie, de veranderingsbereidheid van medewerkers en andere thema’s zoals leiderschap, eigenaarschap, bevlogenheid, inhoud van het werk, hoeveelheid werk en herstelbehoefte van
medewerkers. Op 13 mei 2019 is het derde medewerkersonderzoek gestart. In een Time2meet op 9 juli zijn de organisatie brede resultaten van het medewerkersonderzoek 2019 gedeeld. De medewerkers geven de gemeente Woudenberg als werkgever een hoge waardering, waardoor we het Keurmerk Beste Werkgever in 2019 en 2020
kunnen voeren. De uitkomsten van dit onderzoek geven op de punten werkgeverschap, bevlogenheid en eigen verantwoordelijkheid een stabiel beeld. Voor wat betreft de
mate van resultaatgerichtheid van de organisatie scoort de organisatie uitzonderlijk hoog. De tevredenheid over werkhoeveelheid en inhoud van het werk neemt af waarbij ook te zien is dat de herstelbehoefte van medewerkers toeneemt.
Eind 2018 is een organisatiebreed Preventief Medisch Onderzoek uitgevoerd. Een PMO is erop gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de medewerker met
zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen, signaleren of te beperken. Bij het PMO gaat het om een beoordeling van alle gezondheidsaspecten die in verband staan met
het type werkzaamheden dat de medewerker verricht. De Arbowet stelt het werkgevers verplicht om dit periodiek aan te bieden aan medewerkers. In een macrorapportage is inzichtelijk gemaakt wat de risico’s zijn in onze organisatie. In het tweede kwartaal zijn de resultaten tijdens de bijeenkomst ‘’tijd voor vitaliteit’’ op 28 mei in de Camp
gedeeld. De uitkomsten laten zien dat het thema Werkstress en aantal gezondheidsaspecten aandacht vragen en in positieve zin valt op dat medewerkers veel sociale
steun op het werk ervaren. Tijdens deze bijeenkomst is er naast het delen van de resultaten van het PMO, aandacht geweest voor de visie van Arbobutler over het Huis van
Werkvermogen en zijn we met elkaar aan de slag gegaan met het thema werkdruk.
Op 1 januari 2019 zijn we gestart met ons hernieuwde verzuimbeleid en –protocol. Het verzuimbeleid is opgesteld in lijn met onze organisatiekoers. Dit houdt in dat de
verantwoordelijkheden rondom verzuim zo laag mogelijk in de organisatie liggen. Het verzuimprotocol is volledig gedigitaliseerd in ons eigen E-HRM systeem. Eind 2018 is
de aanbesteding voor een nieuwe arbodienstverlener afgerond en zijn we per 1 januari2019 een samenwerking aangegaan met onze nieuwe arbodienst, Arbobutler, gestart. In hun dienstverlening staat ‘Het huis van werkvermogen’ centraal en wordt in alle consulten gebruikt, zowel preventief als curatief. Het Huis van Werkvermogen
beschrijft welke factoren (verdiepingen) invloed hebben op het werkvermogen. Hierdoor creëren we een nieuwe gemeenschappelijke taal die gericht is op inzetbaarheid.
Thema’s als vitaliteit, werkdruk en herstelbehoefte maken nadrukkelijk onderdeel uit van het verzuimbeleid. Het gemiddelde verzuimpercentage over 2019 tot en met juli
2019 is 3,59%. Hierbij valt op dat het ziekteverzuim onder beleidsadviseurs relatief gezien meer toeneemt. Hier lijkt een samenhang te zijn met de resultaten in het MO en
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en vitaliteit en werken we nauw samen met onze nieuwe arbodienstverlener.
Met ingang van het nieuwe verzuimbeleid is de rol van casemanager per 1 januari 2019 belegd bij het team HR. De casemanager is het eerste aanspreekpunt bij verzuim
voor zowel de medewerker als de arbodienstverlener. De casemanager onderhoudt het contact met de verzuimende medewerker en heeft een adviserende en ondersteunende rol voor wat betreft de re-integratie van de verzuimende medewerker. Met het beleggen van deze rol bij het team HR vindt de verzuimpreventie, begeleiding van
verzuim en het monitoren van verzuim plaats vanuit één punt. Hierdoor is er eenduidig contact met de arbodienstverlener en kan beter ingespeeld worden op de eisen die
de wet stelt. Het verzuimbeleid en de samenwerking met de nieuwe arbodienst wordt in het derde kwartaal geëvalueerd.
Omgang met ongewenst gedrag
Na overleg met het MT en de OR is besloten om de rol van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen te combineren met de rol van vertrouwenspersoon integriteit. Mede gezien de preventieve taken is twee intern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit benoemd. Met de aanbesteding van een nieuwe
arbodienst is ook een nieuwe externe vertrouwenspersoon benoemd.
We zien een toename in de mate waarin medewerkers te maken hebben met ongewenst gedrag, agressie en geweld in hun dagelijkse dienstverlening aan inwoners. Incidenten worden geregistreerd en conform het protocol Agressie en geweld opgepakt. Veelal betreft dit aandacht voor de betrokken medewerkers en passende acties naar
de agressor. Afgelopen maanden is extra ingezet op bewustwording en training in de omgang met ongewenst gedrag en agressie met bijzondere aandacht voor de teams
met meeste contacten met inwoners, teams publieke dienstverlening en de buitendienst. Ook is het agressieresponsteam uitgebreid om te zorgen voor een continue bezetting en hebben zij gezamenlijk een training gevolgd met een acteur. Tot slot wordt er nauw samengewerkt met de BOA en de politie.
Nieuwe wet en regelgeving
Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren in werking (WNRA). De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van
ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het private bedrijfsleven en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet komt. Aan de hand van een plan van aanpak wordt in 2019 gewerkt aan de voorbereidingen voor deze wetswijziging. Denk hierbij aan het ‘ WNRA proof’ maken van alle overeenkomsten en personeelsregelingen, een digitaal personeelshandboek, communicatie met medewerkers, advisering door OR en voorbereiding van het besluitvormingstraject.
Eind juni is een principeakkoord bereikt over de cao gemeenten van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Momenteel vindt ledenraadpleging plaats en definiete besluitvorming naar verwachting half september. De financiële gevolgen voor Woudenberg worden in de najaarsrapportage opgenomen. De hoofdlijnen van het akkoord zijn als
volgt:






per 1 oktober 2019 stijgen de salarissen met 3,25%;
medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn, ontvangen in oktober 2019 een eenmalige uitkering van € 750;
per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1%;
per 1 juli 2020 stijgen de salarissen met 1%;
per 1 oktober 2020 stijgen de salarissen met 1%;
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tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering: vanaf 2019 krijgen alle medewerkers van gemeenten de tegemoetkoming in de kosten van de collectieve zorgverzekering. Het gaat om een bedrag van € 168 of € 296 (maximaal schaal 6) afhankelijk van het inkomen van de medewerker. Tot nu toe kregen medewerkers
deze tegemoetkoming alleen als zij een aanvullende zorgverzekering hadden bij een zorgverzekeraar waar de VNG een contract mee heeft. Deze voorwaarde vervalt
met het voorstel. De afspraak gaat dit jaar nog in. Dit betekent dat in december van dit jaar elke medewerker de tegemoetkoming krijgt, ongeacht welke zorgverzekering hij of zij heeft.

Wat willen we bereiken?

Nr.

KPI

5.5.1

Overall tevredenheid
medewerkers

5.5.2

Uitkomst accountantsrapport

5.5.3

OOM-ontwikkelfase

Definitie
Het MTO bevat een vraag naar de
algehele tevredenheid van de medewerker. De KPI is het gemiddelde van
alle respondenten op die vraag.
Verklaring van de externe accountant
over de mate waarin de gemeentelijke
financiële administratie getrouw en
rechtmatig is.
De ontwikkelfase conform het Overheidsontwikkelmodel (OOM) waarin
de organisatie zich bevindt

Streefwaarde
begroting

Uitkomst MTO 2014: 8

Jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Burg. T. Cnossen

2019
8

Huidige
waarde
2019
7,4

Een positieve (+) verklaring
van de accountant.
Uitkomst over 2014: positieve verklaring.
In 2020 is Woudenberg een
netwerkgemeente die zich
bevindt in de keten georienteerde fase, niveau 4 van
het OOM.

Jaarlijks, extern door accountant

Weth. A.J. Vlam

+

+

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

Burg. T. Cnossen

OOM fase 3

ntb

Norm

Wijze van meten

Eigenaar

Hoofdstuk 3: Financiële rapportage
Lasten
€ 37.289.527
€ 1.482.103
€ 38.771.630

Saldo primitieve begroting 2019
Aanpassing zomernota
Saldo begroting 2019 na zomernota

Baten
€ 37.354.958
€ 1.088.873
€ 38.443.831

Saldo
€ 65.431
-€ 393.230
-€ 327.799

Programma 1 Samenleving
UITGAVEN
Product

Betreft

Sport
Sport
Kunst en Cultuur
Gymnastiekonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting

(DU) Sportakkoord
(DU) Brede Regeling Combinatiefunctie
(DU) Brede Regeling Combinatiefunctie
Subsidiekosten in verband met verruimde btw-vrijstelling
Integraal Huisvestingplan Onderwijs
Afschrijvingslasten twee noodlokalen basisschool De Olijfboom
Afschrijvingslasten interne aanpassing gebouw basisschool De Wartburg
Afschrijvingslasten eerste inrichting onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair
basisschool De Wartburg
Inspecties kinderopvang
Hogere uitgaven VVE
Lagere uitgaven reguliere peuterspeelzalen
Voorziening VVE 2019
Voorziening VVE 2018
(DU) Bonus beschut werken
(IU) Participatie WSW-deel naar RWA
Vervallen bijdrage huur
Correctie subsidie
Gemeentelijke bijstandsregelingen
(DU) Maatschappelijke begeleiding
Sociale uitkeringen in geld
Ondersteuning statushouders
Ondersteuning bijstandsgerechtigden

Onderwijshuisvesting
Onderwijs achterstandenbeleid
Onderwijs achterstandenbeleid
Onderwijs achterstandenbeleid
Onderwijs achterstandenbeleid
Onderwijs achterstandenbeleid
Sociale werkvoorziening
Sociale werkvoorziening
Volwasseneducatie
Ouderenwerk
Minimaregelingen
Inburgering
Uitkeringen WWB
Re-integratie
Re-integratie

Wijziging budget
15.000
5.489
10.000
2.270
17.000
13.769
3.750
2.032
6.700
25.000
-44.783
31.766
7.539
6.000
16.172
-3.500
-9.589
30.000
11.850
-100.000
15.157
3.060

Invloed op
begrotingsresultaat
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
voordelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
voordelig
voordelig
nadelig
nadelig
voordelig
nadelig
nadelig

Overige kosten bijstandsverlening
Inhuur derden
Coöperatie de Kleine Schans
Jeugdzorg en Wmo
Wmo

Uitvoeringskosten uitkeringsadministratie
Programmacoördinator cultuurhuis
Exploitatiesubsidie 2019
Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo
Regiotaxi

Subtotaal

10.000
7.500
-294
529.954
-12.600

nadelig
nadelig
voordelig
nadelig
voordelig

599.242

nadelig

INKOMSTEN
Product

Betreft

Inburgering
Uitkeringen WWB
Onderwijs achterstandenbeleid
Onderwijs achterstandenbeleid

Extra middelen ten behoeve van Wet inburgering en statushouders
Sociale uitkeringen in geld
Extra middelen ten behoeve van VVE
Extra middelen kwalificatiegelden

Subtotaal
Totaal programma 1

Wijziging budget
15.157
-51.467
69.466
2.486

Invloed op
begrotingsresultaat
voordelig
nadelig
voordelig
voordelig

35.642

voordelig

563.600

nadelig

Programma 2 Leefomgeving
UITGAVEN
Product

Betreft

Wegen overige kosten
Wegen en verkeer
Openbare verlichting
Openbare verlichting
Openbare verlichting
Openbare verlichting
Openbaar groen
Openbaar groen
Afval
Afval
Afval
Afval
Afval
Afval

Onderhoudskosten aanleg glasvezel op industrieterrein
Wegaanpassing De Nieuwe Poort
Netbeheerkosten
Onderhoudskosten 2018
Onderhoudskosten conform 16d overeenkomst
Actualiseren beheerbestand met GPS
Bestrijding eikenprocessierups
Inhuur seizoensmedewerkers
Kosten AVU
Kosten ROVA
Kwijtschelding
Kosten oude jaren
Afschrijvingen
Toevoeging voorziening afvalstoffenheffing 2019

Subtotaal

Wijziging budget
4.000
8.000
17.000
27.000
10.000
10.000
15.000
20.000
85.000
75.000
4.000
31.000
4.000
199.000

509.000

Invloed op
begrotingsresultaat
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig

nadelig

INKOMSTEN
Product

Betreft

Openbare verlichting
Afval
Afval
Afval

Lichtmastreclame
Tekort afvalstoffenheffing 2019
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing 2019
Opbrengsten oud papier

Wijziging budget
-7.500
-87.794
199.000
80.000

Invloed op
begrotingsresultaat
nadelig
nadelig
voordelig
voordelig

Subtotaal

183.706

voordelig

Totaal programma 2

325.294

nadelig

Programma 3 Veiligheid
UITGAVEN
Product

Betreft

Veiligheidsregio
Integrale veiligheid
Crisisbeheersing
Crisisbeheersing

Bijdrage VRU
Uitgaven lijkschouwingen
Subsidie DierenZorg Eemland
Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Subtotaal

Wijziging budget
2.000
2.500
625
3.663

8.788

Invloed op
begrotingsresultaat
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig

nadelig

INKOMSTEN
Product

Betreft

Invloed op
begrotingsresultaat

Wijziging budget

-

Subtotaal
Totaal programma 3

0

neutraal

8.788

nadelig

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen
UITGAVEN
Product

Betreft

Milieuvergunningen
Duurzaamheid / RES
Duurzaamheid
Duurzaamheid
Wonen en bouwen
Economische ontwikkeling
Openlucht recreatie
Wabo-vergunningen
Wabo-vergunningen

Bijdrage RUD
Over morgen energieatlas
Klantreis verduurzaming
Onderzoek samenwerking regionaal energieloket
Buurtbemiddeling
Inhuur in verband met vitaal buitengebied
Grebbelinie bezoekerscentrum
Inhuur derden
Constructieve berekeningen

Subtotaal

Wijziging budget
90.000
1.200
13.800
3.000
7.500
10.000
2.500
135.000
30.000

293.000

Invloed op
begrotingsresultaat
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig

nadelig

INKOMSTEN
Product

Betreft

Wabo-vergunningen

Leges opbrengsten

Invloed op
begrotingsresultaat
165.000
voordelig

Wijziging budget

Subtotaal

165.000

voordelig

Totaal programma 4

128.000

nadelig

Programma 5 Dienstverlening
UITGAVEN
Product

Betreft

ICT
ICT
Overige overhead
Algemene kosten
Algemene kosten
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten
Overig vastgoedbeheer
HR
Verkiezingen
Bestuur
Algemene baten en lasten
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting

Doorontwikkeling bestaande en nieuwe applicaties
Uitgaven GEO/BAG/BGT
Archiefkosten
Bureau- en schrijfmaterialen
Kopieerkosten
Verduurzaming en modernisering gemeentehuis
Renovatie bordes gemeentehuis
Uitvoeren energiescans gemeentelijke gebouwen
E-HRM functiewaarderingssysteem HR21
Extra uitgaven organiseren verkiezingen
Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten
Stelpost 2018 algemene uitkering
Te betalen vennootschapsbelasting conform aangifte 2019
Uitvoeringskosten opstellen aangiften vennootschapsbelasting 2016 en 2017

Subtotaal

Wijziging budget
26.000
30.000
-6.000
-7.600
-6.000
15.000
20.000
12.000
-10.000
14.000
6.736
-56.540
73.977
19.500

131.073

Invloed op
begrotingsresultaat
nadelig
nadelig
voordelig
voordelig
voordelig
nadelig
nadelig
nadelig
voordelig
nadelig
nadelig
voordelig
nadelig
nadelig

nadelig

INKOMSTEN
Product

Betreft

Stelposten
Personeelskosten

Ruimte algemene uitkering BCF-plafond
Ondersteuning Coöperatie de Kleine Schans

Subtotaal
Totaal programma 5

Invloed op
begrotingsresultaat
-242.000
nadelig
-58.150
nadelig

Wijziging budget

-300.150

nadelig

431.223

nadelig

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen
UITGAVEN
Product

Betreft

Treasury
Treasury
Treasury

Rente geldleningen langer dan 1 jaar
Rente geldleningen korter dan 1 jaar
Kosten bancair geldverkeer

Subtotaal

Invloed op
begrotingsresultaat
-12.000
voordelig
-13.000
voordelig
6.000
nadelig

Wijziging budget

-19.000

voordelig

INKOMSTEN
Product

Betreft

Dividend
Dividend
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting
OZB
OZB
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering

Opbrengst dividend Vitens
Opbrengst dividend BNG
Opbrengsten toeristenbelasting 2018
Opbrengsten toeristenbelasting 2019
OZB eigenaren woningen
OZB eigenaren woningen
Algemeen deel extra middelen Jeugdzorg
Algemeen deel rijksvaccinatieprogramma
Algemeen deel afrekening btw-compensatiefonds 2018
Algemeen deel overige (waarvan € 135.000 indexering Jeugdzorg en Wmo)
Algemeen deel overige
(DU) Maatschappelijke begeleiding
(DU) Ondersteuning statushouders
(DU) Sportakkoord
(DU) Brede Regeling Combinatiefuncties
(DU) Voorschoolse voorziening peuters
(DU) Bonus beschut werken
(DU) Schulden en armoede
(IU) Beschermd Wonen
(IU) Participatie
(IU) Voogdij/18+

Subtotaal
Totaal programma 6

Wijziging budget
-18.600
8.000
-28.000
-33.000
75.000
-50.000
303.486
30.428
-41.753
240.810
82.867
11.850
18.217
15.000
15.489
-6.570
6.000
-3.075
1.467
19.232
18.350

Invloed op
begrotingsresultaat
nadelig
voordelig
nadelig
nadelig
voordelig
nadelig
voordelig
voordelig
nadelig
voordelig
voordelig
voordelig
voordelig
voordelig
voordelig
nadelig
voordelig
nadelig
voordelig
voordelig
voordelig

665.198

voordelig

-684.198

voordelig

Programma 7 Reserves
UITGAVEN
Product

Betreft

Reserve wegen
Reserve kunstwerken

Toevoegingen aan reserve
Toevoegingen aan reserve

Subtotaal

Invloed op
begrotingsresultaat
-20.000
voordelig
-20.000
voordelig

Wijziging budget

-40.000

voordelig

INKOMSTEN
Product

Betreft

Algemene reserve
Reserve grondbedrijf

Onttrekking aan reserve ten gunste van voorziening afvalstoffenheffing
Onttrekking aan reserve ter dekking aangifte vennootschapsbelasting 2019
Onttrekking aan reserve ter dekking uitvoeringskosten aangiften
vennootschapsbelasting
Onttrekking aan reserve ter dekking van kosten GEO/BAG/BGT
Onttrekking aan reserve ter dekking kosten opstellen IHP

Reserve grondbedrijf
Reserve ICT
Reserve huisvesting basisonderwijs

Subtotaal
Totaal programma 7
Eindtotaal

Invloed op
begrotingsresultaat
199.000
voordelig
73.977
voordelig

Wijziging budget

19.500

voordelig

30.000
17.000

voordelig
voordelig

339.477

voordelig

-379.477

voordelig

393.230

nadelig
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Hoofdstuk 4. Toelichting financiële rapportage
In het vorige hoofdstuk is een financieel overzicht opgenomen met de belangrijkste financiële wijzigingen in deze zomernota. In dit hoofdstuk worden de posten uit deze
financiële rapportage evenals enkele andere relevante onderwerpen, inhoudelijk toegelicht.
Sportakkoord (per saldo nihil)
In juni 2018 heeft sportminister Bruno Bruins het nationaal sportakkoord gesloten met de sport, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De komende drie
jaar wordt € 30 miljoen geïnvesteerd om het Nationale Sportakkoord om te zetten in lokale sportakkoorden. Na het invullen van een intentieverklaring krijgt Woudenberg
voor 2019 € 15.000 voor het aanstellen van een sportformateur die een lokaal sportakkoord opstelt. De sportformateur brengt lokale partijen bij elkaar aan tafel om tot een
lokaal sportakkoord te komen.
Brede Regeling Combinatiefuncties (per saldo nihil)
Vanaf 1 januari 2019 is de Brede Regeling Combinatiefuncties aangepast (voorheen Brede Impuls Combinatiefuncties). De nieuwe regeling heeft een andere focus en er is
meer budget beschikbaar. Daardoor kan het aantal buurtsport- en cultuurcoaches in Woudenberg uitgebreid worden en kunnen de (nieuwe én huidige) functionarissen
breder ingezet worden. De extra bijdrage vanuit het Rijk wordt voor een bedrag van € 5.489 gebruikt om het MATP-project (Motor Activity Training Program-project) op te
starten vanuit het Reinaerde en het programma “Woudenberg Beweegt” uit te breiden. Het overige gedeelte van € 10.000 wordt gebruikt om extra uren in te kopen voor
de programmacoördinator van het Cultuurhuis.
Gymnastiekonderwijs (nadeel € 2.270)
Als gevolg van de verruimde btw-vrijstelling voor sport, stijgen de huurkosten voor gymnastiekonderwijs in 2019 met € 2.270.
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (per saldo nihil)
De gemeente heeft in samenwerking met de schoolbesturen in 2019 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Met dit plan streeft de gemeente naar een beter
inzicht in (toekomstige) behoeften en mogelijkheden op het gebied van de onderwijshuisvesting in relatie tot andere beleidsterreinen en vastgoed en zo in te spelen op
toekomstige maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Vervolgens moet dit ook leiden tot een betere beheersbaarheid van de investeringen op
onderwijshuisvesting. Het IHP wordt in het tweede halfjaar 2019 aan de raad voorgelegd.
Voor het opstellen van het IHP heeft de gemeente gebruik gemaakt van de expertise van een extern bureau. De kosten voor het opstellen van het IHP zijn € 17.000 welke
gedekt worden uit de reserve huisvesting basisonderwijs. Via een ingekomen stuk (raad april 2019) is de raad hier over geïnformeerd.
Afschrijvingslasten basisschool De Olijfboom (nadeel € 13.769)
In oktober 2018 heeft Woudenberg een actuele leerlingenprognose laten maken van de vijf basisscholen in Woudenberg. Deze actuele leerlingenprognose laat zien dat bij
twee basisscholen het aantal leerlingen is gestegen en is berekend dat bij deze scholen het aantal leerlingen de komende jaren zal blijven stijgen. Eén van de scholen waar
het aantal leerlingen stijgt, is basisschool De Olijfboom. Op basis van de nieuwe leerlingenprognoses heeft De Olijfboom met ingang van schooljaar 2019/2020 recht op
twee extra lokalen. De leerlingenprognoses laten zien dat met ingang van schooljaar 2022/2023 vier extra lokalen nodig zijn. Het schoolbestuur heeft een verzoek ingediend
om via een permanente uitbreiding van het schoolgebouw de vier lokalen in één keer te realiseren. De huisvesting van de twee extra lokalen voor schooljaar 2019/2020 kan
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gerealiseerd worden via aanschaf van twee noodlokalen. Omdat de noodlokalen minimaal drie jaar nodig zijn, is er voor gekozen de noodlokalen te kopen. Dit is financieel
aantrekkelijker dan huren. De investeringskosten voor deze twee noodlokalen inclusief de plaatsing en aansluitingen, bedraagt € 206.529 (inclusief btw). Deze investering
wordt in 15 jaar afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingskosten bedragen zodoende € 13.769.
Het schoolbestuur heeft ook een aanvraag ingediend voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair voor deze twee lokalen. Daar komen zij echter niet
voor in aanmerking. De Olijfboom is een fusie van de Willem van Oranjeschool en de Rehobothschool. Deze scholen hebben in het verleden al eerste inrichting ontvangen
van respectievelijk zes en zeven lokalen; in totaal dertien lokalen. Op dit moment heeft De Olijfboom tien lokalen. Met de twee extra lokalen komt het totaal op twaalf
lokalen. Aangezien in het verleden al een vergoeding is verstrekt van dertien lokalen komt De Olijfboom voorlopig niet in aanmerking voor aanvullende eerste inrichting OLP
en meubilair.
Afschrijvingslasten basisschool De Wartburg (per saldo nadeel € 5.782)
In oktober 2018 heeft Woudenberg een actuele leerlingenprognose laten maken van de vijf basisscholen in Woudenberg. Deze actuele leerlingenprognose laat zien dat bij
twee basisscholen het aantal leerlingen is gestegen en is berekend dat bij deze scholen het aantal leerlingen de komende jaren zal blijven stijgen. Eén van de scholen waar
het aantal leerlingen stijgt, is basisschool De Wartburg. Op basis van de nieuwe leerlingenprognoses heeft De Wartburg met ingang van schooljaar 2019/2020 recht op één
extra lokaal. In overleg met De Wartburg is besloten een extra schoollokaal op korte termijn te realiseren via een interne aanpassing binnen het huidige gebouw. De kosten
voor de interne aanpassing bedragen € 3.750 (incl. btw). De leerlingenprognoses laten zien dat het aantal leerlingen bij De Wartburg de komende jaren licht zal stijgen.
Mogelijke uitbreiding van De Wartburg op langere termijn wordt meegenomen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).
Daarnaast heeft het schoolbestuur een aanvraag ingediend voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair. De Wartburg komt in aanmerking voor een
vergoeding aanvulling eerste inrichting OLP en meubilair van € 30.470 (inclusief btw). Deze vergoeding wordt in 15 jaar ingeschreven. De jaarlijkse afschrijvingskosten
bedragen € 2.032. Per saldo bedragen de kosten voor basisschool De Wartburg € 5.782.
Inspecties kinderopvang (per saldo nihil)
Door het Rijk is via de algemene uitkering € 6.700 extra beschikbaar gesteld voor de intensivering van inspecties en handhaving bij inspecties bij gastouders. De GGD voert
de inspecties voor ons uit. De extra inkomsten gaan aldus één op één door naar de GGD waardoor het effect op de begroting nihil is.
Onderwijs achterstandenbeleid (per saldo voordeel € 45.860)
Het Rijk heeft extra middelen voor VVE-taken in de kinderopvang beschikbaar gesteld. Dit gaat voor 2019 om een bedrag van € 69.466. Daarvan verwachten wij € 25.000
extra uitgaven te maken. De VVE-gelden zijn evenwel geoormerkt en na vier jaren vindt een afrekening plaats. Zodoende zijn voor 2018 en 2019 voorzieningen getroffen
voor terugbetaling van teveel ontvangen VVE-gelden. Omdat de afgelopen jaren vanuit de gemeentelijke begroting is bijgedragen aan de VVE-gelden, bedragen de
voorzieningen voor 2018 en 2019 € 7.539 respectievelijk € 31.766. Daarnaast verwachten we in 2019 minder uit te geven aan subsidiering van het reguliere
peuterspeelzaalwerk. Dit levert een voordeel op van € 44.783 voor de gemeentelijke begroting. Ten slotte heeft de gemeente € 2.486 aan extra middelen ontvangen voor
kwalificatiegelden en € 6.570 minder middelen voor de voorschoolse voorziening peuters. Per saldo leveren deze aanpassingen een wijziging op in het budget onderwijs
achterstandenbeleid van € 45.860.
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Sociale werkvoorziening (per saldo nihil)
Het Rijk heeft via de Bonus beschut werken en het participatie WSW-deel (extra) middelen ter beschikking gesteld. De Bonus beschut werken betreft een bedrag van
€ 6.000 welke conform de Gemeenschappelijke Regeling van gemeenten en RWA één op één wordt doorbetaald aan het RWA. Via de IU participatie heeft de gemeente in
€ 19.232 extra ontvangen. Daarvan wordt € 16.172 doorbetaald aan het RWA en het overige van € 3.060 bij het re-integratiebudget gevoegd.
Volwasseneducatie (voordeel € 3.500)
Uit de jaarcijfers van de afgelopen twee jaren blijkt dat de extra bijdrage huur volwasseneducatie niet meer nodig is. Hierdoor komt € 3.500 van het budget te vervallen.
Ouderenwerk (voordeel € 9.589)
Per abuis was een fout in de subsidieaanvraag voor het ouderenwerk verwerkt. De correctie hiervan levert Woudenberg een voordeel op van € 9.589.
Minimaregelingen (nadeel € 30.000)
Het beroep op minimaregelingen en bijzondere bijstand blijft onverminderd hoog. Dat betekent dat inwoners goed de weg weten te vinden naar de aanvullende
voorzieningen. In lijn met de landelijke trend stijgen bijvoorbeeld de kosten van bijzondere bijstand voor beschermingsbewind.
Inburgering (per saldo € 18.217)
De gemeente ontvangt de middelen voor maatschappelijke begeleiding en ondersteuning van statushouders via de algemene uitkering. Het bedrag voor maatschappelijke
begeleiding was op € 15.000 geraamd, maar abusievelijk niet meegenomen in de begroting 2019. Per inburgeringsplichtige statushouder ontvangt de gemeente een
bijdrage van € 2.370. Uit de meicirculaire blijkt dat voor Woudenberg wordt uitgegaan van vijf inburgeringsplichtigen. Dit aantal is gekoppeld aan de taakstelling huisvesting
statushouders en kan dus jaarlijks hoger of lager uitvallen. In de meicirculaire is zodoende € 11.850 aan middelen voor maatschappelijke begeleiding beschikbaar gesteld.
Daarnaast is in de meicirculaire een bedrag van € 18.217 voor ondersteuning van statushouders beschikbaar gesteld. Doordat de gemeente de extra middelen voor
maatschappelijke begeleiding volledig gaat inzetten, is het effect op de begroting per saldo € 18.217.
Uitkeringen BUIG Participatiewet, kosten bijstandsverlening en re-integratie (per saldo voordeel € 38.533)
Het Rijk stelt jaarlijks in het voorjaar het voorlopige budget voor bijstandsuitkeringen (BUIG-budget) bij. Voor 2019 betekent dit voor ons een verlaging van € 51.467. Dit
komt doordat het macrobudget naar beneden is bijgesteld door de landelijke realisatiecijfers van 2018. In het najaar wordt het BUIG-budget definitief vastgesteld. Ondanks
de verlaging van het BUIG-budget koersen we in 2019 af op een overschot van circa € 100.000. Dit komt door de verdeelsystematiek van het macrobudget en een
stabilisatie van het aantal bijstandsgerechtigden.
Gemeente Barneveld voert voor ons de back office uit van de uitkeringsadministratie. Door indexering en hogere kosten van informatisering en automatisering stijgen deze
uitvoeringskosten. Een bedrag van € 10.000 is toereikend om deze kosten op te vangen.
Het Rijk heeft de bijdrage voor re-integratiekosten in de meicirculaire iets hoger vastgesteld met € 3.060 (tevens hiervoor onder sociale werkvoorziening beschreven). Dit
ondersteunt de stijging van kosten doordat het beroep op extra ondersteuning toeneemt. Bijstandsgerechtigden die met ondersteuning aan het werk gaan, hebben in de
praktijk langdurig tot structureel ondersteuning nodig om aan het werk te blijven vanwege de vaak meervoudige en complexe problematiek waar zij mee kampen.
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Ten slotte stelt het Rijk in 2019 en 2020 extra middelen aan gemeenten beschikbaar waarmee zij zich kunnen voorbereiden op de nieuwe Wet Inburgering per 2021 én
extra integratie-ondersteuning aan de huidige groep statushouders kunnen aanbieden. Voor Woudenberg betreft dit voor 2019 een bedrag van € 15.157. In 2019 benutten
we dit volledige bedrag om de huidige groep statushouders in beeld te brengen wat betreft taalniveau en wat nodig is om te participeren en zo mogelijk uit te stromen naar
betaald werk.
Programmacoördinator Cultuurhuis (nadeel € 7.500)
Payroll-medewerkers zijn per 1 oktober 2018 gelijk getrokken met medewerkers in dienst bij een gemeente. Dit betekent dat zij ook een pensioenuitkering, een
eindejaarsuitkering en een uitkering levensloop ontvangen. Als gevolg moeten wij op jaarbasis € 7.500 meer betalen om de programmacoördinator voor acht uur per week
in te huren.
Exploitatiesubsidie Coöperatie de Kleine Schans (voordeel € 294)
In de begroting 2019 is de conceptbegroting 2019 van Coöperatie de Kleine Schans verwerkt. De definitieve begroting welke bij de subsidieaanvraag 2019 is bijgevoegd,
wijkt op onderdelen van deze conceptbegroting af. De subsidie 2019 is vervolgens conform de definitieve begroting beschikt. De definitieve exploitatiesubsidie 2019 is
€ 294 lager uitgevallen dan begroot.
Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo (per saldo nadeel € 73.118)
Tijdens de raadsinformatieavond van 16 mei jl. bent u geïnformeerd over het zorggebruik en de zorgkosten 2018 met een korte doorkijk naar 2019. Daarbij is aangegeven
dat de stijging van het zorggebruik 2017 in de eerste maanden van 2018 wat leek af te vlakken. Na de zomer heeft de stijging zich echter doorgezet waardoor het
zorggebruik en als gevolg daarvan de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo over 2018 hoger zijn uitgevallen dan in de zomermaanden werd voorzien. Inmiddels zijn de eerste
prognoses van het zorggebruik en de zorgkosten 2019 bekend. In lijn met de landelijke ontwikkelingen, lijkt de stijging van cliëntenaantallen en als gevolg daarvan de
stijging van de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo zich in 2019 voort te zetten. Naar aanleiding van deze eerste prognoses vindt in deze zomernota een nadelige bijstelling
plaats van de budgetten Jeugdzorg en Wmo.
Per 1 januari 2019 is de gewijzigde regionale afspraak op het gebied van risicoverevening ingegaan. Tot en met 2018 werden de kosten ten aanzien van een aantal
zwaardere vormen van Jeugdzorg, Samen Veilig Midden Nederland en Landelijk Transitie Arrangement voor 100% regionaal verevend. Sinds 1 januari 2019 is afgesproken
dat ten aanzien van het regionale budget voor de breedspectrumaanbieders, de kosten van Samen Veilig Midden Nederland en het Landelijk Transitie Arrangement voor
50% regionale wordt verevend. De andere 50% van deze lasten wordt verdeeld op basis van de werkelijke realisatie 2018. Omdat Woudenberg onder de oude afspraken
een netto ontvanger was, hebben de gewijzigde vereveningsafspraken tot gevolg dat Woudenberg vanaf 2019 hogere uitgaven aan zorgkosten Jeugdzorg en Wmo heeft.
Zoals tijdens de raadsinformatieavond van 16 mei jl. aangegeven, is sinds 1 januari 2019 de inkoopsystematiek voor een aantal percelen veranderd. Met zogeheten
breedspectrumaanbieders is voor vier jaren een regionaal budget bepaald waarmee de zorgkosten – behoudens een indexering – voor deze percelen in principe vast zijn
komen te staan. Deze afspraken zijn grotendeels gebaseerd op de realisatiecijfers 2017 in combinatie met de eerder genoemde prognose over het eerste halfjaar 2018. De
stijgende zorgvraag over de tweede helft van 2018 is daarbij niet meegenomen. Hierdoor hebben de breedspectrumaanbieders een forse financiële opgave gekregen. De
afgelopen maanden is met de breedspectrumaanbieders gesproken over de stijging van het aantal cliënten, de financiële knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen
(binnen het meerjarige contract). Na de zomer wordt dit gesprek voortgezet.
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De stijgende zorgvraag, de daarmee gepaard gaande zorgkosten en de afspraken over de regionale risicoverevening werden pas na het opstellen van de begroting 2019
bekend. Zodoende is in deze zomernota voor Jeugdzorg en Wmo € 529.954 aan extra uitgaven opgenomen.
Naar aanleiding van een drietal onderzoeksrapporten naar de volumegroei Jeugdzorg en de analyse van de tekorten op het gebied van Jeugdzorg en Wmo, werd begin mei
bekend dat het Rijk extra middelen voor Jeugdzorg zou vrijmaken. In de meicirculaire bleek dat dit voor Woudenberg voor 2019 om een bedrag van € 303.486 gaat.
Daarnaast zijn in de meicirculaire in de algemene uitkering extra middelen opgenomen voor de indexering van loon- en prijsstijgingen. In deze zomernota is hiervoor bij de
algemene dekkingsmiddelen een positief bedrag van in totaal € 240.810 opgenomen. Van dit bedrag ziet € 135.000 op de indexering van lonen en prijzen op het gebied van
Jeugdzorg en Wmo. Ten slotte heeft Woudenberg € 18.350 aan extra middelen voor Voogdij / 18+ ontvangen.
Financiële stand van zaken Jeugdzorg en Wmo
Bijstelling budget Jeugdzorg en Wmo

-529.954

Extra middelen meicirculaire Jeugdzorg

303.486

Extra middelen meicirculaire indexering Jeugdzorg en Wmo

135.000

Extra middelen Voogdij / 18+
Saldo bijstelling budget Jeugdzorg en Wmo

18.350
-73.118

Per saldo resulteert een nadelig bijstelling van de budgetten Jeugdzorg en Wmo van € 73.118. Evenals vorig jaar, worden de eerste prognoses de komende maanden verder
geanalyseerd. Daarnaast blijven we continu in overleg met (regionale) beleidsmedewerkers, Coöperatie de Kleine Schans, zorgaanbieders en lokale partners over de
beheersing van de zorgkosten.
Kosten en bijdrage regiotaxi (voordeel € 12.600)
Uit de jaarcijfers van de afgelopen twee jaren blijkt dat de kosten en bijdrage regiotaxi meevallen ten opzichte van de raming. Het beschikbare budget kan voor 2019 met
€ 12.600 naar beneden worden bijgesteld.
Wegen overige kosten (nadeel € 4.000)
De kosten voor toezicht in verband met de aanleg van glasvezel op het industrieterrein zijn in 2018 begroot maar de meeste kosten worden in 2019 gemaakt. Dit heeft in
2019 een nadelig effect op het budget diverse onderhoudskosten van € 4.000.
Wegen en verkeer (nadeel € 8.000)
Voor de wegaanpassing aan De Nieuwe Poort worden € 8.000 aan kosten gemaakt.
Openbare verlichting (per saldo nadeel € 64.000)
Bij de verduurzaming van de openbare verlichting en de overdracht van CityTec naar de gemeente, zijn de netbeheerkosten van Stedin abusievelijk niet meegenomen. De
kosten hiervan bedragen € 17.000 per jaar. Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor 2018 pas in 2019 gefactureerd. Hierdoor is op deze post in de jaarrekening 2018 een
positief verschil meegenomen en worden in 2019 eenmalig twee keer onderhoudskosten in rekening gebracht. Deze correctie heeft een nadeel voor 2019 van € 27.000.
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Daarnaast is een 16C overeenkomst met Stedin afgesloten. Hierdoor kan sneller worden geschakeld bij schade en vervanging van lichtmasten. Spie kan hierdoor zonder
tussenkomst van Stedin vervanging van lichtmasten uitvoeren. Dit heeft een positief effect op de afhandeltermijn (binnen twee weken in plaats van meer dan drie
maanden). Zowel vanuit dienstverlening als vanuit veiligheid is dit wenselijk. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 5.000 en structureel € 5.000 per jaar.
Ten slotte is bij de uitvoering van het vervangingsproject gebleken dat de beschikbare data niet nauwkeurig is. Om een actueel en nauwkeurig beheerbestand van de
lichtmasten te hebben, moet dit worden ingemeten door middel van GPS. Het actuele beheerbestand kan dan tevens worden opgenomen in de Basisregistratie
Grootschalig Topografie (BGT). De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 10.000.
Eikenprocessierups (nadeel € 15.000)
In de raadsvergadering van 24 januari 2019 heeft de raad voor drie jaren budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Voor het jaar 2019
bedraagt dit € 15.000 aan kosten. Daarnaast heeft de bestrijding van de eikenprocessierups veel capaciteit bij de buitendienst gevraagd waardoor de druk op de uitvoering
van reguliere taken is toegenomen.
Openbaar groen (nadeel € 20.000)
Het beheer en onderhoud van de leefomgeving neemt toe als gevolg van de groei van onze gemeente en door vergroting van het areaal. De verandering van het klimaat
(groeizamer weer) vraagt tevens een intensievere inzet van de buitendienst. Ook heeft de overlast van de eikenprocessierups extra inzet gevraagd. Naast de vaste
medewerkers van de buitendienst werken we structureel samen met medewerkers van Amfors. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van seizoensmedewerkers (social
return). Voor meer mankracht is voor 2019 een extra budget van € 20.000 opgenomen. De toenemende taken leiden er toe dat meer kosten worden gemaakt in de
uitvoering. Deze kosten worden gemonitord en zo nodig in de najaarsnota meegenomen.
Zoals hiervoor aangegeven, zien we dat de taken voor beheer en onderhoud en daarmee de kosten toenemen. Veranderende omstandigheden en nieuwe opgaven zoals
klimaatverandering en klimaatadaptie vragen meer en een andere manier van werken. Een toekomstbestendige organisatie is nodig om aan deze veranderende
omstandigheden tegemoet te komen. Daarom zijn wij voornemens onderzoek te doen naar optimalisatie van de organisatie en werkwijzen van het organisatieonderdeel
buitendienst. Dit onderzoek dient een beeld van nieuwe opgaven, beleid en uitvoering van taken beheer en onderhoud en de wijze waarop deze werkzaamheden worden
uitgevoerd (eigen dienst, Wsw, uitbestede taken). Een tweede stap is een verkenning van mogelijkheden voor optimalisatie en of zich kansen voordoen op samenwerking
met partners op de onderdelen kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. Bij de uitvoering van dit onderzoek laten we ons op onderdelen extern ondersteunen. Wij verwachten
de resultaten van dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2020 te kunnen presenteren zodat de uitkomsten kunnen worden betrokken bij de begroting 2021 en verder.
Afval - uitgaven (per saldo nihil)
Door een hogere rijksbelasting op brandbaar afval, verminderde inkomsten van PMD door vervuiling en hogere kosten ROVA (o.a. kapitaalslasten voor gedane
investeringen op de milieustraat en nieuw geplaatste ondergrondse containers) verwacht de gemeente vanaf 2019 jaarlijks een totaal tekort te hebben oplopend naar
€250.000 in 2020. Voor 2019 bedraagt het totale tekort op de afvalstoffenheffing € 199.000. Dit tekort kan op dit moment niet gedekt worden uit de voorziening
afvalstoffenheffing. Door een tekort op de afvalstoffenheffing in 2018 is de voorziening afvalstoffenheffing per 1 januari 2019 terug gebracht naar nihil. Normaal gesproken
zou het tekort voor 2019 dan ten laste van het rekeningresultaat 2019 gebracht worden.
In de begroting is opgenomen dat voor rioolrecht en afvalstoffenheffing een 100% kostendekkend tarief het streven is. Zodoende is in deze zomernota een tijdelijke
verhoging van het vastrecht afvalstoffenheffing voor de jaren 2020 tot en met 2023 opgenomen om het tekort van 2019 te verhalen op alle huishoudens. Het tekort voor
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2019 bedraagt globaal € 40 per huishouden. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 40 verspreid over vier jaren te verhalen op alle huishoudens. Dit betekent dat vier jaar
lang het vaste tarief van de afvalstoffenheffing tijdelijk verhoogd wordt met € 10 per jaar.
Het tekort voor 2019 wordt vervolgens gedekt uit de algemene reserve (overheveling van € 199.000 van de algemene reserve naar de voorziening afvalstoffenheffing). In de
jaren 2020 tot en met 2023 wordt jaarlijks de extra opbrengst van € 50.000 (5.000 huishoudens x € 10) toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. Na vier jaar is
het saldo van de voorziening afvalstoffenheffing € 200.000. Dit saldo wordt eind 2023 weer toegevoegd aan de algemene reserve. Per saldo resulteert een nihil effect op
het begrotingsresultaat dan wel de reserves van de gemeente.
Boekhoudkundig wordt dit als volgt verwerkt:
Jaar

Voorziening afvalstoffenheffing

Mutatie

Saldo
Voorziening

2019

Overhevel i ng a l gemene res erve na a r voorzi eni ng a fva l s toffenheffi ng
Aa nwendi ng voorzi eni ng a fva l s toffenheffi ng wegens tekort 2019

199.000

199.000

-199.000

0

2020

Opbrengs t a fva l s toffenheffi ng 2020 tgv voorzi eni ng (5000 hui s houdens x € 10)

50.000

50.000

2021

Opbrengs t a fva l s toffenheffi ng 2020 tgv voorzi eni ng (5000 hui s houdens x € 10)

50.000

100.000

2022

Opbrengs t a fva l s toffenheffi ng 2020 tgv voorzi eni ng (5000 hui s houdens x € 10)

50.000

150.000

2023

Opbrengs t a fva l s toffenheffi ng 2020 tgv voorzi eni ng (5000 hui s houdens x € 10)

50.000

200.000

2023

Overhevel i ng va n voorzi eni ng a fva l s toffenheffi ng na a r a l gemene res erve

-200.000

0

Lichtmastreclame (nadeel € 7.500)
In de bezuinigingsronde 2015-2018 is opgenomen dat de gemeente extra inkomsten gaat genereren via lichtreclame in de lichtmasten. Uit onderzoek is gebleken dat
lichtreclame niet mogelijk is op de nieuw aangeschafte lichtmasten. De extra jaarlijkse inkomsten van € 7.500 zijn hierdoor niet realiseerbaar.
Afval - inkomsten (per saldo € 7.794)
In de begroting 2019 is al rekening gehouden met een tekort op afvalstoffenheffing met als dekking de egalisatievoorziening. Door een tekort op de afvalstoffenheffing in
2018 is de voorziening afvalstoffenheffing echter per 1 januari 2019 terug gebracht naar nihil. Hierdoor komt het tekort uit de begroting 2019 van € 87.794 ten laste van het
begrotingsresultaat in plaats van de egalisatievoorziening.
Hier staan in 2019 evenwel extra inkomsten voor oud papier van € 80.000 tegenover. Per saldo resulteert een bedrag van € 7.794 aan minder inkomsten 2019. Daarbij moet
worden opgemerkt dat de inkomsten voor PMD mogelijk gaan dalen. Hiervan zijn de gevolgen voor Woudenberg nog niet bekend.
VRU (nadeel € 2.000)
Een hogere bijdrage aan de VRU van € 2.000 voor 2019 is gebaseerd op de eerste begrotingswijziging van de VRU.
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Lijkschouwingen (nadeel € 2.500)
De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds vaker kosten gemaakt voor lijkschouwingen die niet verhaald konden worden op derden. De kosten per jaar zijn op dit
moment gemiddeld € 2.500.
Crisisbeheersing (per saldo nadeel € 4.288)
Op het gebied van crisisbeheersing worden in 2019 op diverse onderdelen extra kosten gemaakt. Zo wordt een incidentele subsidie van € 625 verstrekt aan DierenZorg
Eemland om te voldoen aan de wettelijke taak om bepaalde vogels uit de gemeente op te vangen. Daarnaast wordt in 2019 een variabele bijdrage van € 3.663 betaald in
verband met de doorberekening van de kosten bij piketdiensten.
Milieuvergunningen (nadeel € 90.000)
In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving
door RUD Utrecht. Voor het jaar 2019 bedraagt dit € 90.000 aan extra uitgaven.
Regionale energiestrategie (nadeel € 1.200)
Ter voorbereiding naar een ‘bod’ aan het Rijk waarin wordt aangegeven wat de (toekomstige) energievraag (warmte en elektriciteit) van de regio is en hoe deze in de regio
duurzaam kan worden opgewekt. In de voorbereiding op de RES is een energieatlas opgesteld. De kosten van deze energieatlas zijn voor Woudenberg € 1.200 in 2019.
Verduurzamen van woningen (per saldo nadeel € 16.800)
Om de energievraag bij woningen zoveel mogelijk te beperken, zijn we in Woudenberg gestart met project ‘Energie in Woudenberg’. Voor de klantreis verduurzaming zijn in
dit kader in 2019 € 13.800 aan kosten gemaakt. Daarnaast is een onderzoek gedaan naar de samenwerking ten aanzien van het regionale energieloket. De meerkosten
hiervan zijn voor Woudenberg € 3.000. Per saldo resulteert een bedrag van € 16.800 aan extra kosten.
Buurtbemiddeling (nadeel € 7.500)
Samen met Vallei Wonen zijn wij 2017 gestart met buurtbemiddeling in Woudenberg. Na de opstart zijn er in het eerste jaar zes bemiddelingen geweest. In 2018 is dit
gestegen naar 12. Door de snelle inzet van buurtbemiddeling wordt escalatie van burenruzies voorkomen. Daarmee draagt buurtbemiddeling bij aan de sociale veiligheid en
cohesie in Woudenberg. Tot nu toe waren de kosten niet structureel in de begroting opgenomen. De kosten voor 2019 bedragen € 7.500. Daarnaast wordt € 3.750
bijgedragen door Vallei Wonen. Voor 2020 en verder is het bedrag van € 7.500 in de kadernota opgenomen.
Vitaal buitengebied (nadeel € 10.000)
In het kader van een vitaal buitengebied wordt het najaar benut om structuur te brengen in de ontwikkelingen omtrent het buitengebied. De termen transitie van de
landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie (RES), circulaire economie, regiodeal Foodvalley en VAB-beleid geven slechts een deel daarvan weer. Om deze structuur aan
te brengen, wordt iemand ingehuurd en de kosten hiervan worden geschat op € 10.000 in 2019.
Grebbelinie bezoekerscentrum (nadeel € 2.500)
Van 2006 tot 2014 werkten gemeenten, waaronder Woudenberg, provincies en het waterschap samen in de Stuurgroep Grebbelinie voor de instandhouding van de
Grebbelinie. In 2017 is het Grebbelinie bezoekerscentrum geopend. De missie van het bezoekerscentrum is het versterken van het beleefbaar maken van de hele
Grebbelinie door middel van het faciliteren, enthousiasmeren en bij elkaar brengen van mensen. Het centrum draagt bij aan de instandhouding van de Grebbelinie en levert
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daarnaast een brede maatschappelijke bijdrage waarmee indirect de regio cultureel en economische wordt versterkt. Op dit moment zijn de opbrengsten uit de exploitatie
van het bezoekerscentrum nog niet kostendekkend. Op basis van een verdeelsleutel is Woudenberg gevraagd om voor drie jaren een bijdrage te leveren van € 2.500.
Wabo-vergunningen en leges (per saldo nihil)
De woningbouwproductie ligt naar verwachting in 2019 en 2020 aanzienlijk hoger dan het jaarlijks gemiddelde. Hierdoor worden meer omgevingsvergunningen
aangevraagd. Dit leidt tot extra werkzaamheden waarvoor de gemeente gebruik maakt van haar flexibele schil. De kosten van deze extra inhuur bedragen in 2019
€ 135.000. Daarnaast heeft het hogere aantal omgevingsvergunningen tot gevolg dat meer constructieve berekeningen gemaakt worden. De kosten hiervoor liggen
€ 30.000 hoger. Tegenover deze extra uitgaven staan extra leges opbrengsten van € 165.000 waardoor de invloed op het begrotingsresultaat per saldo nihil is.
ICT (nadeel € 26.000)
Voor de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties (software) en apparatuur (hardware) voor de komende jaren is in de kadernota 2020 een structureel bedrag
van € 60.000 opgenomen. Voor de tweede helft van 2019 bedragen de extra uitgaven € 26.000.
GEO / BAG / BGT (per saldo nihil)
Een gedeelte van de kosten van GEO/BAG/BGT ad. € 30.000 wordt voor 2019 rechtstreeks gedekt uit de reserve ICT. Per saldo is het effect nihil voor het
begrotingsresultaat.
Archiefkosten (voordeel € 6.000)
Op basis van de werkelijke archiefkosten over de afgelopen twee jaar kan het budget voor archief Eemland met € 6.000 verlaagd worden.
Bureau- en schrijfmaterialen (voordeel € 7.600)
Op basis van de werkelijke kosten over de afgelopen twee jaar kan het budget voor bureau- en schrijfmaterialen met € 7.600 verlaagd worden.
Kopieerkosten (voordeel € 6.000)
Op basis van de werkelijke kopieerkosten over de afgelopen twee jaar kan het budget met € 6.000 verlaagd worden.
Verduurzaming en modernisering gemeentehuis (nadeel € 15.000)
In de raad van december 2018 is besloten het gemeentehuis te verduurzamen en te moderniseren. Hiervoor is door de raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld
van € 106.185 voor bouwkundige aanpassingen (in één jaar af te schrijven) en € 20.550 voor meubilair (af te schrijven in 15 jaar).
Inmiddels is op basis van gedeeltelijke afgeronde werkzaamheden, offertes en aanbestedingen een beeld van wat de daadwerkelijke kosten zullen bedragen. De offertes
voor de aanschaf en aanpassing meubilair vallen binnen de vastgestelde raming. Dit geldt echter niet voor de bouwkundige aanpassingen. De aanpassing van de kantine en
het verplaatsen van het TIP (Telefonisch Informatiepunt) zijn afgerond. De overige bouwkundige aanpassingen zijn tijdelijk op een laag pitje gezet aangezien het resterende
investeringskrediet niet toereikend is om de overige bouwkundige aanpassingen af te ronden. De aanpassing van de kantine is gelukt binnen het geraamde budget. De
kosten voor het verplaatsen van het TIP zijn hoger uitgevallen dan geraamd.
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Verder verwachten we dat de kosten voor de grootste bouwkundige aanpassing (isoleren van het dak van het monumentale gedeelte en de herinrichting van de tweede
etage van het monumentale gedeelte) veel hoger zullen uitvallen dan geraamd. Op basis van een extern bestek is begin 2019 aan drie aannemers gevraagd een offerte uit
te brengen voor deze werkzaamheden. In mei 2019 hebben twee aannemers een offerte uitgebracht. Beide offertes vallen hoger uit dan de raming. De prijzen van
aannemers stijgen sterk, daarnaast vallen de kosten voor aanpassing van de diverse installaties (elektra, luchtbehandeling, verwarming en brandmelding) hoger uit dan
verwacht.
Vervolgens is intern gekeken op welke onderdelen van de modernisering aanpassingen mogelijk zijn om de kosten te verminderen. We zien mogelijkheden door het
akoestisch plafond van de hal bij de balie en het kozijn bij de balustrade op de tweede etage in het nieuwe deel voorlopig uit te stellen. Door de brand in het gemeentehuis
hebben we meer inzicht gekregen in de werking van ons luchtbehandelingsinstallatie en het klimaat in het nieuwe deel van het gemeentehuis. Dit wordt verder onderzocht.
Ondanks dat het uitstellen van de werkzaamheden aan het akoestisch plafon en het kozijn bij de balustrade financiële voordelen met zich brengen, wordt de raad gevraagd
een aanvullend krediet van € 15.000 beschikbaar te stellen. Zodra de raad hiermee akkoord gaat, kan gestart worden met het isoleren van het dak, de herinrichting van de
tweede etage en de overige bouwkundige aanpassingen.
Renovatie bordes gemeentehuis (nadeel € 20.000)
Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de groenvoorziening bij het gemeentehuis zijn scheuren ontstaan in het bordes van het gemeentehuis. Bij de
herstelwerkzaamheden kwam aan het licht dat de draagconstructie van het bordes sterk verzwakt is vanwege jarenlange weersinvloeden. Het dragend binnenblad van het
bordes bleek van een kwetsbare kalkzandsteen te zijn welke door wortelgroei en vocht- en vorstinvloeden sterk aangetast is. Door een extern adviesbureau is een
herstelplan opgesteld. Op basis van dit plan is de draagconstructie hersteld. Naast het herstel van de draagconstructie dient de frontmuur weer opgemetseld te worden.
Voor deze werkzaamheden is de gemeente met externe ondersteuning op zoek naar de juiste steensoort. Zodra de juiste steensoort is gevonden, kunnen de
werkzaamheden aan het bordes afgerond worden.
De schade aan het bordes is voorgelegd aan de verzekering. De verzekeraar heeft aangegeven dat de schade niet in aanmerking komt voor vergoeding. We schatten in dat
de kosten van de renovatie van het bordes minimaal € 20.000 bedragen.
Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen (nadeel € 12.000)
Bij het raadsbesluit “aanvraag investeringskrediet verduurzaming en modernisering gemeentehuis” in de raadsvergadering van 20 december 2018 is een motie
aangenomen waarin het college is verzocht in de kadernota 2020-2023 scenario’s te schetsen voor het verdergaand verduurzamen van het gemeentehuis naar label B en
label A inclusief financiële paragraaf, daarbij rekening houdend met de Erkende Maatregelenlijst welke begin 2019 gepubliceerd is.
In 2015 heeft een extern bureau een energiescan en een besparingsadvies afgegeven voor vier gemeentelijke gebouwen. Voor de brandweerkazerne is destijds geen
rapportage gemaakt aangezien nog onduidelijk was of de gemeente de brandweerkazerne wel of niet zou overdragen aan de VRU. In verband met alle ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid en de wens om inzicht te krijgen in het energieneutraal maken van de gemeentelijke gebouwen, is wederom een extern bureau gevraagd ons
hierbij te ondersteunen. Dit bureau maakt per gebouw een inventarisatie van de duurzaamheidsinvesteringen welke nodig zijn om de vijf gemeentelijke gebouwen
energieneutraal te maken of te verbeteren naar label A. Daarbij wordt tevens ingegaan op de terugverdientijd van de betreffende investeringen. De kosten voor externe
ondersteuning bedragen € 12.000.
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De rapportage van het externe bureau wordt tezamen met een koppeling met ons meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen in het tweede halfjaar 2019 aan de
raad voorgelegd.
E-HRM functiewaarderingssysteem HR21 (voordeel € 10.000)
De implementatie van het nieuwe functiewaarderingssysteem HR 21 schuift door naar 2020. Als gevolg daarvan worden in 2019 € 10.000 minder kosten gemaakt, de
kosten voor 2020 zijn in de Kadernota 2020-2023 opgenomen.
Verkiezingen (nadeel € 14.000)
Jaarlijks worden voor één verkiezing de kosten begroot. Dit jaar zijn er twee verkiezingsdagen geweest waarbij op één dag twee verkiezingen zijn gehouden (provinciale
staten en waterschappen). Via de algemene uitkering heeft de gemeente extra middelen ontvangen. Ondanks deze extra middelen resulteert op de post verkiezingen een
nadeel van € 14.000 welke ten laste van het begrotingsresultaat komt.
Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten (nadeel € 6.736)
De raadsledenvergoeding voor kleine gemeenten is gelijkgetrokken met de vergoeding voor raadsleden van gemeenten met meer dan 40.000 inwoners. Via de algemene
uitkering wordt de verhoging grotendeels vergoed. Het resterende bedrag van de verhoging van € 6.736 wordt niet door het Rijk vergoed en komt ten laste van het
begrotingsresultaat.
Stelpost 2018 algemene uitkering (per saldo voordeel € 14.787)
De afrekening van het BCF-deel in de algemene uitkering over 2018 is in onze jaarrekening 2018 begroot op een te betalen bedrag van € 56.540. In de algemene uitkering
van 2019 is het definitieve bedrag vastgesteld op € 41.753. Dit is opgenomen bij de algemene uitkering 2019. Per saldo valt € 14.787 vrij ten gunste van het
begrotingsresultaat.
Aangifte vennootschapsbelasting 2019 (per saldo nihil)
Op basis van de voorlopige aangiften vennootschapsbelasting 2017 en 2018, is de voorlopige aangifte vennootschapsbelasting 2019 ingediend. Het te betalen bedrag aan
vennootschapsbelasting van € 73.977 wordt volledig gedekt door de reserve grondbedrijf.
Uitvoeringskosten aangiften vennootschapsbelasting (per saldo nihil)
Voor het opstellen van de definitieve aangiften vennootschapsbelasting 2016 en 2017 en het opstellen van een overeenkomst met de belastingdienst, is gebruik gemaakt
van de expertise van een extern bureau. De kosten van deze inhuur bedragen € 19.500 welke gedekt worden uit de reserve grondbedrijf.
Stelpost algemene uitkering BCF (nadeel € 242.000)
In de meicirculaire 2018 is de verwachting gewekt dat in de septembercirculaire 2019 een extra bijdrage zou worden ontvangen voor de ruimte onder het BCF-plafond
(Kaderbrief 2019). In de meicirculaire 2019 wordt deze verwachting te niet gedaan doordat de ruimte onder het plafond veel lager wordt geschat. Hoewel de eerste
afrekening pas in de septembercirculaire 2019 plaatsvindt en de echte afrekening 2019 pas in de meicirculaire 2020, wordt deze stelpost niet langer houdbaar geacht. Dit
heeft een nadelig gevolg van € 242.000 voor het begrotingsresultaat.
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Ondersteunende dienstverlening aan Coöperatie de Kleine Schans (nadeel € 58.150)
In de begroting 2019 is rekening gehouden met € 123.050 aan inkomsten als vergoeding voor de ondersteuning welke de gemeente Coöperatie de Kleine Schans biedt ten
aanzien van haar bedrijfsvoering. In de tijd tussen het opstellen van de conceptbegroting en de definitieve begroting van Coöperatie de Kleine Schans, werd bekend dat de
medewerker aan de balie in de loop van 2019 in dienst bij Coöperatie de Kleine Schans zou komen. Als gevolg is het budget bij ondersteunende dienstverlening aangepast.
Omdat Coöperatie de Kleine Schans btw moet betalen over deze ondersteunende dienstverlening, komen de inkomsten voor de gemeente voor 2019 uit op een bedrag van
€ 64.900. Dit is € 58.150 minder dan in de begroting van de gemeente was voorzien op basis van de conceptbegroting van Coöperatie de Kleine Schans.
Rente geldleningen (per saldo voordeel € 25.000)
Zowel geldleningen welke voor een langere termijn aangegaan worden als kasgeldleningen kennen momenteel een negatieve rente. Dit betekent dat de gemeente rente
ontvangt bij het lenen van de gelden. Ten aanzien van de leningen voor langere termijn resulteert een voordeel voor het begrotingsresultaat van € 12.000 omdat een lage
positieve rente begroot was. Ten aanzien van kasgeldleningen is het voordeel in 2019 € 13.000. Dit is het gevolg van meer kasgeldleningen dan begroot. Per saldo is het
voordeel € 25.000 in 2019.
Kosten bancair geldverkeer (nadeel € 6.000)
Diverse kosten voor bancair geldverkeer vallen in totaal in 2019 € 6.000 hoger uit dan begroot.
Dividend (per saldo nadeel € 10.600)
De gemeente ontvangt in 2019 € 18.600 minder dividend van Vitens dan voorzien en daarentegen € 8.000 meer dividend van BNG. Per saldo levert dit een nadeel voor het
begrotingsresultaat op van € 10.600 in 2019.
Toeristenbelasting (per saldo nadeel € 61.000)
De afrekening toeristenbelasting 2018 valt € 28.000 lager uit dan met het opstellen van de jaarrekening 2018 werd verwacht. Dit komt door het wegvallen van de
opbrengsten van camping NCC en lagere opbrengsten vanuit camping de Heygraaf op vaste seizoensplaatsen. Aan de hand van deze werkelijke opbrengsten 2018 is het
reëel om ook de te verwachten inkomsten voor 2019 naar beneden bij te stellen (bedrag van € 33.000). Per saldo heeft dit een negatief effect op de begroting van € 61.000.
OZB (per saldo voordeel € 25.000)
Begroot zijn de OZB opbrengsten en nieuwbouw 2018 inclusief de voorgenomen verhoging van 1,5% belastingen. We verwachten dat de werkelijke baten € 75.000 hoger
uitvallen dan geraamd. Een groot deel van de hogere baten (circa € 50.000) is het gevolg van een te hoog vastgesteld tarief OZB woningen 2019. Bij de vaststelling van de
kadernota 2020-2023 is besloten in 2020 incidenteel een correctie op het OZB-tarief toe te passen zodat het teveel betaalde OZB 2019 voor eigenaren van woningen wordt
gecorrigeerd. Voor deze teruggave in 2020 wordt in 2019 € 50.000 gereserveerd om terug te betalen aan de eigenaren van woningen. De overige hogere OZB opbrengsten
ad. € 25.000 heeft betrekking op nieuwbouw 2018. Deze opbrengst was geraamd in de stelpost van € 111.000 (extra inkomsten stijging woningen en inwoners).
Rijksvaccinatieprogramma (voordeel € 30.428)
Vanaf 2019 ontvangen gemeenten een uitkering voor het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma. Tot 2019 ontving het RIVM deze middelen. In de begroting 2019 en
verder van de GGD waren deze kosten al verwerkt. Omdat de kosten ook al in de gemeentelijke begroting zijn opgenomen, levert de uitkering een voordeel op van € 30.428
welke als een voordeel voor het begrotingsresultaat verwerkt wordt.
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Algemene uitkering overig deel (per saldo voordeel € 322.069)
In de algemene uitkering wordt voor een bedrag van € 240.810 aan extra algemene middelen ontvangen als gevolg voor loon- en prijsindexering. Zoals hiervoor opgenomen
onder de zorgkosten Jeugdzorg en Wmo heeft een gedeelte van dit bedrag betrekking op de zorgkosten. Daarnaast is een stijging van de algemene uitkering voorzien door
de maatstaven in de algemene uitkering aan te passen naar de werkelijke aantallen (o.a. woningen en inwoners). Dit levert naar verwachting een financieel voordeel op van
€ 82.867. Deze aanpassing is nog niet verwerkt in de algemene uitkering. Verder is een nadeel verwerkt van € 3.075 ten aanzien van budget schulden en armoede en een
voordeel van € 1.467 voor beschermd wonen. Per saldo leveren deze budgetten € 322.069 aan extra inkomsten op.
Reserve wegen (voordeel € 20.000)
Aan de reserve wegen wordt jaarlijks € 20.000 toegevoegd. Deze toevoeging is in 2019 niet nodig. Het vrij besteedbare deel in de reserve wegen is voldoende om kleine
tegenvallers op te vangen.
Reserve kunstwerken (voordeel € 20.000)
In 2018 heeft een herberekening constructieve belastbaarheid plaatsgevonden van het herstel/vervanging van de Brinkkanterbrug. Hieruit is gebleken dat het risico op
directe overbelasting en bezwijking van de Brinkkanterbrug bij het huidige gebruik zeer beperkt is. Wel wordt geadviseerd reparatiewerkzaamheden uit te voeren en de
maximale belasting van 20 ton te handhaven om overbelasting van de brug door zwaar verkeer te beperken. Met deze maatregelen is vervanging van de brug op dit
moment geen dringende noodzaak. Hierdoor kan de jaarlijkse toevoeging aan de reserve kunstwerken verlaagd worden met € 20.000.

Overige ontwikkelingen
Wmo – hulpmiddelen en huishoudelijke hulp (pm)
Het abonnementstarief voor de eigen bijdrage welke per 1 januari 2019 is ingevoerd, lijkt voor de Wmo-voorziening huishoudelijke hulp over de eerste twee kwartalen van
2019 weinig invloed te hebben op het aantal nieuw gestarte voorzieningen. In 2019 zijn in de eerste twee kwartalen 36 nieuwe aanvragen gestart tegenover 44 nieuwe
aanvragen in dezelfde periode in 2018. Verder zijn in de eerste twee kwartel 2019 26 HH-voorzieningen beëindigd. Over 2018 zijn in totaal 81 nieuwe HH-voorzieningen
gestart en 38 beëindigd.
Bij de Wmo-voorzieningen rond wonen, rollen en vervoer zien we over de eerste twee kwartalen een lichte stijging. In het eerste half jaar 2019 zijn 44 aanvragen
geregistreerd en in dezelfde periode over 2018 waren dat er 40. Uit de cijfers over 2018 blijkt dat 44% van het totaal aantal aanvragen over 2018 in het derde kwartaal zijn
ingediend. Afgewacht moet worden of zich dit ook in 2019 zo voordoet. In de najaarsrapportage zullen we hier verder op in gaan evenals de financiële impact van het
abonnementstarief.
Centrumplan en Woudenberg zuidoost (pm)
Zowel ten aanzien het project Centrumplan als ten aanzien van het plan van aanpak Woudenberg zuidoost is gestart met de (voorbereidende) werkzaamheden. Voor beide
projecten worden inmiddels ook kosten gemaakt. Dit najaar wordt bekeken of hiervoor aparte voorbereidingskredieten aangevraagd worden of dat de kosten in de
najaarsrapportage worden meegenomen.
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Brand gemeentehuis (pm)
Op vrijdagavond 10 mei jl. is de gemeente Woudenberg opgeschrikt door brandstichting in het gemeentehuis. Behalve de maatschappelijke impact heeft de brand ook
financiële consequenties voor de gemeente. De crisisorganisatie heeft in de betreffende nacht direct contact opgenomen met de verzekeringsmaatschappij. Een groot deel
van de kosten van de herstelwerkzaamheden vallen onder de verzekering, maar er is nog niet duidelijk of alle gemaakte kosten van de gemeente worden vergoed.
Daarnaast is er in het weekend, de dagen en ook de weken erna door diverse medewerkers hard gewerkt om de dienstverlening op orde te krijgen, te houden en de
werkplek te herstellen. Half augustus zijn door medewerkers reeds honderden uren aan de brandschade en de heropbouw besteed, uren welke anders aan reguliere
werkzaamheden waren besteed en welke mogelijk niet vergoed worden door de verzekeringsmaatschappij.
Nu het herstel van de betreffende ruimte afgerond is, volgt de financiële afwikkeling met de verzekeringsmaatschappij. Naar verwachting wordt in de najaarsrapportage
2019 teruggekomen op de financiële consequenties voor de gemeente van deze brandstichting.

Hoofdstuk 5: Overzicht financiële mutaties
Saldo primitieve begroting 2019
Aanpassing zomernota
Saldo begroting 2019 na zomernota

Saldo

Lasten

Baten

€ 37.289.527

€ 37.354.958

€ 65.431 positief

€ 1.143.993

€ 750.763

-€ 393.230 negatief

€ 38.433.520

€ 38.105.721

-€ 327.799 negatief

Programma 1 Samenleving
UITGAVEN
Inkomsten/
uitgaven

Product

Betreft

Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven

Sport
Sport
Kunst en Cultuur

Uitgaven

Gymnastiekonderwijs

Uitgaven

Onderwijshuisvesting

(DU) Sportakkoord
(DU) Brede Regeling Combinatiefunctie
(DU) Brede Regeling Combinatiefunctie
Subsidiekosten in verband met verruimde btwvrijstelling
Integraal Huisvestingplan Onderwijs

Uitgaven

Onderwijshuisvesting

Afschrijvingslasten twee noodlokalen basisschool De
Olijfboom

Uitgaven

Onderwijshuisvesting

Uitgaven

Onderwijshuisvesting

Uitgaven

Onderwijs achterstandenbeleid Inspecties kinderopvang

Uitgaven

Gezondheidszorg

Overheveling
budget

15.000
5.489
10.000

meer budget
meer budget
meer budget

Invloed op
begrotingsresultaat
nadelig
nadelig
nadelig

2.270

meer budget

17.000

Wijziging budget

Gevolgen voor budget

Toelichting
hoofdstuk vier

Aanvullende toelichting

Consequenties 2020

Ja
Ja
Ja

Incidenteel 2019.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.

nadelig

Ja

Verwerkt in kadernota 2020.

meer budget

nadelig

Ja

Incidenteel 2019.

13.769

meer budget

nadelig

Ja

Opnemen in begroting 2020.

Afschrijvingslasten interne aanpassing gebouw
basisschool De Wartburg

3.750

meer budget

nadelig

Ja

Incidenteel 2019.

Afschrijvingslasten eerste inrichting
onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair basisschool De
Wartburg

2.032

meer budget

nadelig

Ja

Opnemen in begroting 2020.

16.582

meer budget

neutraal

Inspecties kinderopvang

-16.582

minder budget

neutraal

Uitgaven

Onderwijs achterstandenbeleid Inspecties kinderopvang

6.595

meer budget

neutraal

Een gedeelte van de werkzaamheden zijn overgegaan naar de GGD en in dit
kader vindt overheveling van budget vanuit loonkosten plaats.

Verwerkt in kadernota 2020.

Uitgaven

Onderwijs algemeen

-6.595

minder budget

neutraal

Een gedeelte van de werkzaamheden zijn overgegaan naar de GGD en in dit
kader vindt overheveling van budget vanuit loonkosten plaats.

Opnemen in begroting 2020.

Uitgaven

Onderwijs achterstandenbeleid Inspecties kinderopvang

6.700

meer budget

nadelig

Ja

Verwerkt in kadernota 2020.

Uitgaven

Onderwijs achterstandenbeleid Hogere uitgaven VVE

60.000

25.000

meer budget

nadelig

Ja

Opnemen in begroting 2020.

Uitgaven

Onderwijs achterstandenbeleid Lagere uitgaven reguliere peuterspeelzalen

-60.000

-44.783

minder budget

voordelig

Ja

Opnemen in begroting 2020.

Uitgaven

Onderwijs achterstandenbeleid Voorziening VVE 2019

31.766

meer budget

nadelig

Ja

Opnemen in begroting 2020.

Uitgaven

Onderwijs achterstandenbeleid Voorziening VVE 2018

7.539

meer budget

nadelig

Ja

Opnemen in begroting 2020.

Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven

Sociale werkvoorziening
Sociale werkvoorziening
Volwasseneducatie
Ouderenwerk
Minimaregelingen

6.000
16.172
-3.500
-9.589
30.000

meer budget
meer budget
minder budget
minder budget
meer budget

nadelig
nadelig
voordelig
voordelig
nadelig

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Incidenteel 2019.
Opnemen in begroting 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Incidenteel 2019.
Verwerkt in kadernota 2020.

nadelig

Ja

Incidenteel in meicirculaire
verwachting dat dit structureel
wordt. Zodoende opgenomen in
kadernota 2020.

voordelig

Ja

Loonkosten

(DU) Bonus beschut werken
(IU) Participatie WSW-deel naar RWA
Vervallen bijdrage huur
Correctie subsidie
Gemeentelijke bijstandsregelingen

Uitgaven

Inburgering

(DU) Maatschappelijke begeleiding

Uitgaven

Uitkeringen WWB

Sociale uitkeringen in geld

Uitgaven

Re-integratie

Ondersteuning statushouders

Uitgaven

Re-integratie

Ondersteuning bijstandsgerechtigden

Uitgaven

Overige kosten
bijstandsverlening

Uitvoeringskosten uitkeringsadministratie

Voor de inspecties kinderopvang wordt vanuit het budget van de GGD budget
overgeheveld naar onderwijsachterstandenbeleid.
Voor de inspecties kinderopvang wordt vanuit het budget van de GGD budget
overgeheveld naar onderwijsachterstandenbeleid.

11.850

meer budget

-100.000

minder budget

15.157

meer budget

nadelig

Ja

3.060

meer budget

nadelig

Ja

10.000

meer budget

nadelig

Ja

Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.

Opnemen in begroting 2020.
Incidenteel in 2019 en 2020,
opnemen in begroting 2020.
Incidenteel in 2019 en 2020,
opnemen in begroting 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.

Uitgaven

Schuldhulpverlening

Gemeentelijke bijstandsregelingen

-6.440

minder budget

neutraal

Conform de nieuwe BBV-regelgeving moet het budget worden overgeheveld
naar het betreffende product. Dit betreft een overboeking van budget
schuldhulpverlening naar Coöperatie de Kleine Schans voor een aanvullende
subsidie 2019.

Uitgaven

Coöperatie de Kleine Schans

Aanvullende subsidie 2019 Coöperatie de Kleine
Schans

6.440

meer budget

neutraal

Overheveling vanuit schuldhulpverlening.

Incidenteel 2019.

Incidenteel 2019.

Incidenteel 2019.

Uitgaven

Beleid en uitvoering lichte
ondersteuning

Incidentele subsidie 2019 MATP Stichting Reinaerde

-2.500

minder budget

neutraal

Eén van de budgetten onder het onderdeel beleid en uitvoering lichte
ondersteuning is het innovatiebudget. Vanuit het innovatiebudget wordt aan
verschillende nieuwe initiatieven een financieel bijdrage geleverd. Conform de
nieuwe BBV-regelgeving moet het budget worden overgeheveld naar het
betreffende product. In dit kader zijn verschillende overboekingen van budget
opgenomen.

uitgaven

Subsidie sportbeleid

Incidentele subsidie 2019 MATP Stichting Reinaerde

2.500

meer budget

neutraal

Overheveling innovatiebudget.

Incidenteel 2019.

Aanvullende subsidie 2019 Geerestein

-1.000

minder budget

neutraal

Overheveling innovatiebudget.

Incidenteel 2019.

1.000
-9.500
9.500

meer budget
minder budget
meer budget
meer budget

neutraal
neutraal
neutraal
nadelig

Overheveling innovatiebudget.
Overheveling innovatiebudget.
Overheveling innovatiebudget.

Incidenteel 2019.
Incidenteel 2019.
Incidenteel 2019.
Verwerkt in kadernota 2020.

-20.000

minder budget

neutraal

Overheveling innovatiebudget.

Incidenteel 2019.

20.000

meer budget

neutraal

Overheveling innovatiebudget.

Incidenteel 2019.

Beleid en uitvoering lichte
ondersteuning
Beleid en uitvoering lichte
ondersteuning

Aanvullende subsidie 2019 Geerestein
Programmacoördinator cultuurhuis
Programmacoördinator cultuurhuis
Programmacoördinator cultuurhuis
Aanvullende subsidie 2019 Coöperatie de Kleine
Schans
Aanvullende subsidie 2019 Coöperatie de Kleine
Schans
Personele ondersteuning in het kader van uitvoering
project maatregelen
Personele ondersteuning in het kader van uitvoering
project maatregelen

-9.005

minder budget

neutraal

Overheveling innovatiebudget.

Incidenteel 2019.

9.005

meer budget

neutraal

Overheveling innovatiebudget.

Incidenteel 2019.

Uitgaven

Coöperatie de Kleine Schans

Exploitatiesubsidie 2019

-294

minder budget

voordelig

Ja

Incidenteel 2019.

Uitgaven
Uitgaven

Jeugdzorg en Wmo
Wmo

Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo
Regiotaxi

529.954
-12.600

meer budget
minder budget

nadelig
voordelig

Ja
Ja

Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.

599.242

meer uitgaven

nadelig

Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven

Beleid en uitvoering lichte
ondersteuning
Subsidie sportbeleid
Uitvoering cultuurbeleid
Inhuur derden
Inhuur derden
Beleid en uitvoering lichte
ondersteuning
Coöperatie de Kleine Schans

7.500

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

0

Ja

INKOMSTEN
Inkomsten/
uitgaven

Product

Inkomsten

Inburgering

Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten

Uitkeringen WWB
Uitkeringen WWB
Uitkeringen WWB

Inkomsten

Onderwijs achterstandenbeleid Extra middelen ten behoeve van VVE

Inkomsten

Onderwijs achterstandenbeleid Extra middelen kwalificatiegelden

Betreft
Extra middelen ten behoeve van Wet inburgering en
statushouders
Sociale uitkeringen in geld
Sociale uitkeringen in geld
Sociale uitkeringen in geld

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage
Totaal wijzigingen programma 1 in deze tussenrapportage
Stand programma Samenleving
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

Overheveling
budget

Wijziging budget

0
Uitgaven
12.789.043
599.242
13.388.285

Invloed op
begrotingsresultaat

Toelichting
hoofdstuk vier

Aanvullende toelichting

Consequenties 2020

15.157

extra inkomsten

voordelig

Ja

Incidenteel in 2019 en 2020.

-51.467

minder inkomsten
extra inkomsten
minder inkomsten

nadelig
neutraal
neutraal

Ja

Opnemen in begroting 2020.

69.466

extra inkomsten

voordelig

Ja

Verwerkt in kadernota 2020.

2.486

extra inkomsten

voordelig

Ja

Opnemen in begroting 2020.

35.642

extra inkomsten

486.950
-486.950

0

Gevolgen voor budget

563.600 meer budget nodig
Inkomsten
1.916.446
35.642
1.952.088

Totaal
-10.872.597
-563.600
-11.436.197

voordelig
nadelig

Aanvullende rijksbijdrage reguliere rijksbijdrage

Programma 2 Leefomgeving
UITGAVEN
Inkomsten/
uitgaven

Product

Uitgaven

Wegen overige kosten

Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven

Betreft

Overheveling
budget

Wijziging budget

Gevolgen voor budget

Invloed op
begrotingsresultaat

Toelichting
hoofdstuk vier

Aanvullende toelichting

Consequenties 2020

4.000

meer budget

nadelig

Ja

Incidenteel 2019.

Wegen en verkeer
Openbare verlichting
Openbare verlichting

Onderhoudskosten aanleg glasvezel op
industrieterrein
Wegaanpassing De Nieuwe Poort
Netbeheerkosten
Onderhoudskosten 2018

8.000
17.000
27.000

meer budget
meer budget
meer budget

nadelig
nadelig
nadelig

Ja
Ja
Ja

Uitgaven

Openbare verlichting

Onderhoudskosten conform 16d overeenkomst

10.000

meer budget

nadelig

Ja

Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven

Openbare verlichting
Openbaar groen
Openbaar groen
Openbaar groen
Openbaar groen
Afval
Afval
Afval
Afval
Afval
Afval

Actualiseren beheerbestand met GPS
Bestrijding eikenprocessierups
Inhuur seizoensmedewerkers
IBOR uitvoering bestek
IBOR groeninrichting
Kosten AVU
Kosten ROVA
Kwijtschelding
Kosten oude jaren
Afschrijvingen
Toevoeging voorziening

10.000
15.000
20.000

nadelig
nadelig
nadelig
neutraal
neutraal
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig
neutraal

Ja
Ja
Ja

199.000

meer budget
meer budget
meer budget
minder budget
meer budget
meer budget
meer budget
meer budget
meer budget
meer budget
meer budget

Incidenteel 2019.
Opnemen in begroting 2020.
Incidenteel 2019.
€ 5.000 opnemen in begroting
2020 en € 5.000 extra incidenteel
2019.
Incidenteel 2019.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

199.000

meer uitgaven

nadelig

-56.000
56.000
85.000
75.000
4.000
31.000
4.000

310.000

Overboeking IBOR uitvoering bestek naar IBOR groeninrichting.
Overboeking IBOR uitvoering bestek naar IBOR groeninrichting.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Voorziening aanvyullen i.v.m tekorten afval

INKOMSTEN
Inkomsten/
uitgaven

Product

Betreft

Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten

Openbare verlichting
Afval
Afval
Afval

Lichtmastreclame
Tekort afvalstoffenheffing 2019
Tekort afvalstoffenheffing 2019
Opbrengsten oud papier

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen programma 2 in deze tussenrapportage
Stand programma Leefomgeving
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

Overheveling
budget

Wijziging budget
-7.500
-87.794
80.000

minder inkomsten
minder inkomsten
extra inkomsten
extra inkomsten

-15.294

meer inkomsten

199.000

199.000
0
Uitgaven
3.891.674
509.000
4.400.674

Gevolgen voor budget

325.294 meer budget nodig
Inkomsten
2.560.422
183.706
2.744.128

Totaal
-1.331.252
-325.294
-1.656.546

Invloed op
begrotingsresultaat
nadelig
nadelig
neutraal
voordelig

nadelig

nadelig

Toelichting
hoofdstuk vier
Ja
Ja
Ja
Ja

Aanvullende toelichting

extra uitname uit tekort voorziening

Consequenties 2020
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.

Programma 3 Veiligheid
UITGAVEN
Inkomsten/
uitgaven

Product

Betreft

Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven

Veiligheidsregio
Integrale veiligheid
Crisisbeheersing
Crisisbeheersing

Bijdrage VRU
Uitgaven lijkschouwingen
Subsidie DierenZorg Eemland
Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Overheveling
budget

Wijziging budget
2.000
2.500
625
3.663

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

0

8.788

Gevolgen voor budget
meer budget
meer budget
meer budget
meer budget

meer uitgaven

Invloed op
begrotingsresultaat
nadelig
nadelig
nadelig
nadelig

Toelichting
hoofdstuk vier

Aanvullende toelichting

Ja
Ja
Ja
Ja

Consequenties 2020
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Incidenteel 2019.
Incidenteel 2019.

nadelig

INKOMSTEN
Inkomsten/
uitgaven

Product

Inkomsten

-

Betreft

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen programma 3 in deze tussenrapportage
Stand programma Veiligheid
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

Overheveling
budget

Wijziging budget

0
0
Uitgaven
921.290
8.788
930.078

0

Gevolgen voor budget

neutraal

8.788 meer budget nodig
Inkomsten
0
0
0

Totaal
-921.290
-8.788
-930.078

Invloed op
begrotingsresultaat

neutraal

nadelig

Toelichting
hoofdstuk vier

Aanvullende toelichting

Consequenties 2020

Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen
UITGAVEN
Inkomsten/
uitgaven

Product

Betreft

Overheveling
budget

Uitgaven

Milieuvergunningen

Loonkosten

-26.000

Uitgaven

Milieuvergunningen

Bijdrage RUD

26.000

Uitgaven
Uitgaven

Duurzaamheid / RES
Duurzaamheid

Uitgaven

Wijziging budget

Gevolgen voor budget
minder budget

Invloed op
begrotingsresultaat
neutraal

Toelichting
hoofdstuk vier

Aanvullende toelichting

Consequenties 2020

Overheveling naar RUD.

Verwerkt in kadernota 2020.

Alleen de wijziging
Overheveling extra VTH-taken naar de RUD.
in budget

Verwerkt in kadernota 2020.

90.000

meer budget

nadelig

Over morgen energie atlas
Klantreis verduurzaming

1.200
13.800

meer budget
meer budget

nadelig
nadelig

Ja
Ja

Incidenteel 2019.
Incidenteel 2019.

Duurzaamheid

Onderzoek samenwerking regionaal energieloket

3.000

meer budget

nadelig

Ja

Incidenteel 2019.

Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven

Ruimtelijke ordening
Omgevingswet
Wonen en bouwen

Budget omgevingswet
Budget omgevingswet
Buurtbemiddeling

7.500

minder budget
meer budget
meer budget

neutraal
neutraal
nadelig

Ja

Opnemen in begroting 2020.
Opnemen in begroting 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.

Uitgaven

Economische ontwikkeling

Inhuur in verband met vitaal buitengebied

10.000

meer budget

nadelig

Ja

Incidenteel 2019.

Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven

Openlucht recreatie
Wabo-vergunningen
Wabo- vergunningen

Grebbelinie bezoekerscentrum
Inhuur derden
Constructieve berekeningen

2.500
135.000
30.000

meer budget
meer budget
meer budget

nadelig
nadelig
nadelig

Ja
Ja
Ja

Verwerkt in kadernota 2020.
Incidenteel 2019.
Incidenteel 2019.

293.000

meer uitgaven

-198.000
198.000

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

0

Overheveling vanuit RO naar nieuw product omgevingswet.
Overheveling vanuit RO naar nieuw product omgevingswet.

nadelig

INKOMSTEN
Product

Betreft

Inkomsten

Grondbedrijf

Spoorzone B

-236.319

minder inkomsten

neutraal

Op basis van de in april gewijzigde grondexploitatie wordt niet langer verwacht
dat in 2019 winst genomen wordt op spoorzone B.

Incidenteel 2019.

Inkomsten

Grondbedrijf

Hoevelaar fase 1

-220.000

minder inkomsten

neutraal

Op basis van de in april gewijzigde grondexploitatie wordt niet langer verwacht
dat in 2019 tussentijdse winst genomen wordt op grondexploitatie Hoevelaar
fase 1.

Incidenteel 2019.

Inkomsten

Wabo-vergunningen

Leges opbrengsten

extra inkomsten

voordelig

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Totaal wijzigingen programma 4 in deze tussenrapportage
Stand programma Ruimte, wonen en ondernemen
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

Overheveling
budget

Invloed op
begrotingsresultaat

Inkomsten/
uitgaven

Wijziging budget

165.000

Gevolgen voor budget

-456.319

165.000 minder inkomsten

456.319

128.000 meer budget nodig

Uitgaven
12.062.109
293.000
12.355.109

Inkomsten
12.112.865
-291.319
11.821.546

Totaal
50.756
-584.319
-533.563

voordelig

nadelig

Toelichting
hoofdstuk vier

Ja

Aanvullende toelichting

Consequenties 2020

Incidenteel 2019.

Programma 5 Dienstverlening
UITGAVEN
Invloed op
begrotingsresultaat

Toelichting
hoofdstuk vier

nadelig

Ja

Verwerkt in kadernota 2020.

nadelig
voordelig
voordelig
voordelig

Ja
Ja
Ja
Ja

Incidenteel 2019.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Opnemen in begroting 2020.

meer budget

nadelig

Ja

Incidenteel 2019.

20.000

meer budget

nadelig

Ja

Incidenteel 2019.

Uitvoeren energiescans gemeentelijke gebouwen

12.000

meer budget

nadelig

Ja

Incidenteel 2019.

E-HRM functiewaarderingssysteem HR21

-10.000

minder budget

voordelig

Ja

Wordt doorgeschoven naar
begroting 2020.

Inkomsten/
uitgaven

Product

Betreft

Overheveling
budget

Uitgaven

ICT

Doorontwikkeling bestaande en nieuwe applicaties

26.000

meer budget

Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven

ICT
Overige overhead
Algemene kosten
Algemene kosten

Uitgaven GEO/BAG/BGT
Archiefkosten
Bureau- en schrijfmaterialen
Kopieerkosten

30.000
-6.000
-7.600
-6.000

meer budget
minder budget
minder budget
minder budget

Uitgaven

Huisvestingskosten

Verduurzaming en modernisering gemeentehuis

15.000

Uitgaven

Huisvestingskosten

Renovatie bordes gemeentehuis

Uitgaven

Overig vastgoedbeheer

Uitgaven

HR

Wijziging budget

Gevolgen voor budget

Aanvullende toelichting

9.313

14.000

meer budget

nadelig

Jaarlijks worden voor één verkiezing de kosten begroot. Dit jaar zijn er twee
Alleen de wijziging verkiezingsdagen geweest waarbij op één dag twee verkiezingen zijn
in budget
gehouden (provinciale staten en waterschappen). Via de algemene uitkering
heeft de gemeente extra middelen ontvangen.

101.264

6.736

meer budget

nadelig

Alleen de wijziging De raadsledenvergoeding voor kleine gemeenten is gelijkgetrokken met de
vergoeding voor raadsleden van gemeenten met meer dan 40.000 inwoners.
in budget
Via de algemene uitkering wordt de verhoging grotendeels vergoed.

27.000

meer budget

neutraal

Alleen de wijziging
Overboeking van uitvoeringsbudget KCC naar inhuur derden.
in budget

Uitvoeringsbudget

-27.000

minder budget

neutraal

Facilitaire zaken

Budget inhuur schoonmaakbedrijf

-10.000

minder budget

neutraal

Uitgaven

Huisvestingskosten

Schoonmaakbedrijf

10.000

meer budget

neutraal

Uitgaven

Algemene baten en lasten

Stelpost 2018 algemene uitkering

minder budget

voordelig

Uitgaven

Algemene baten en lasten

Uitkering bommenregeling overhevelen naar Grex
Spoorzone B

99.632

meer budget

Uitgaven

Vennootschapsbelasting

Voorlopige vaststelling VPB 2016

-77.500

Uitgaven

Vennootschapsbelasting

Voorlopige vaststelling VPB 2017

Uitgaven

Vennootschapsbelasting

Voorlopige vaststelling VPB 2018

Uitgaven

Vennootschapsbelasting

Uitgaven

Vennootschapsbelasting

Uitgaven

Stelposten

Uitgaven

Verkiezingen

Extra uitgaven organiseren verkiezingen

Uitgaven

Bestuur

Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten

Uitgaven

KCC

Inhuur derden

Uitgaven

KCC

Uitgaven

-56.540

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

Ja

Incidenteel 2019.

Verwerkt in kadernota 2020.

Incidenteel 2019.
Incidenteel 2019.
Opnemen in begroting 2020.
Opnemen in begroting 2020.
Incidenteel 2019.

neutraal

De aangevraagde vergoeding voor de bommenregeling is toegekend via de
meicirculaire. De inkomsten worden ten gunste gebracht van de
grondexploitatie Spoorzone B waar ook de kosten op komen.

Incidenteel 2019.

minder budget

neutraal

Op basis van onze definitieve aangifte VPB 2016 is er een voorlopige teruggave
ontvangen. Dit wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf.

Incidenteel 2019.

-77.260

minder budget

neutraal

Op basis van onze definitieve aangifte VPB 2017 is er een voorlopige teruggave
ontvangen. Dit wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf.

Incidenteel 2019.

-77.260

minder budget

neutraal

Op basis van onze definitieve aangifte VPB 2018 is er een voorlopige teruggave
ontvangen. Dit wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf.

Incidenteel 2019.

73.977

meer budget

nadelig

Ja

Incidenteel 2019.

19.500

meer budget

nadelig

Ja

Incidenteel 2019.

minder budget

neutraal

minder uitgaven

nadelig

Te betalen vennootschapsbelasting conform aangifte
2019
Uitvoeringskosten opstellen aangiften
vennootschapsbelasting 2016 en 2017
Effecten uitgaven bij stijging woningen en inwoners

Overboeking van uitvoeringsbudget KCC naar inhuur derden.
Budget staat op de verkeerd grootboeknummer en wordt hiermee
overgeheveld.
Budget staat op de verkeerd grootboeknummer en wordt hiermee
overgeheveld.

Consequenties 2020

-111.000

-132.811

131.073

Stelpost valt vrij door verwerking van OZB stijging en algemene uitkering.

Incidenteel 2019.

INKOMSTEN
Inkomsten/
uitgaven

Product

Betreft

Inkomsten

Stelposten

Ruimte algemene uitkering BCF-plafond

Inkomsten

Stelposten

Extra inkomsten stijging woningen en inwoners

Inkomsten

Personeelskosten

Ondersteuning Coöperatie de Kleine Schans

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage
Totaal wijzigingen programma 5 in deze tussenrapportage
Stand programma Dienstverlening
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

Overheveling
budget

Wijziging budget

-242.000

-111.000
-58.150

Gevolgen voor budget

Invloed op
begrotingsresultaat

minder inkomsten

nadelig

minder inkomsten

neutraal

minder inkomsten

nadelig

-111.000

-300.150 minder inkomsten

nadelig

-21.811

431.223 meer budget nodig

nadelig

Uitgaven
5.483.422
-1.738
5.481.684

Inkomsten
1.082.551
-411.150
671.401

Totaal
-4.400.871
-409.412
-4.810.283

Toelichting
hoofdstuk vier

Aanvullende toelichting

De verwachting is dat komende
jaren het BCF-plafond bereikt of
zelfs overschreden wordt. In de
begroting 2020 wordt stelpost niet
opgenomen.

Ja

Stelpost valt vrij door verwerking van OZB stijging en algemene uitkering.
Ja

Consequenties 2020

Incidenteel 2019.
Opnemen in begroting 2020.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen
UITGAVEN
Inkomsten/
uitgaven

Product

Betreft

Uitgaven
Uitgaven
Uitgaven

Treasury
Treasury
Treasury

Rente geldleningen langer dan 1 jaar
Rente geldleningen korten dan 1 jaar
Kosten bancair geldverkeer

Overheveling
budget

Wijziging budget
-12.000
-13.000
6.000

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

0

-19.000

minder budget
minder budget
meer budget

Invloed op
begrotingsresultaat
voordelig
voordelig
nadelig

minder uitgaven

voordelig

Gevolgen voor budget

Toelichting
hoofdstuk vier

Aanvullende toelichting

Ja
Ja
Ja

Consequenties 2020
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.

INKOMSTEN
Inkomsten/
uitgaven

Product

Betreft

Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten

Dividend
Dividend
Treasury
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting
OZB
OZB

Opbrengst dividend Vitens
Opbrengst dividend BNG
Rente op in exploitatie genomen gronden
Opbrengsten toeristenbelasting 2018
Opbrengsten toeristenbelasting 2019
OZB eigenaren woningen
OZB eigenaren woningen

Inkomsten

Algemene uitkering

Algemeen deel extra middelen Jeugdzorg

Inkomsten

Algemene uitkering

Inkomsten

Algemene uitkering

Inkomsten

Algemene uitkering

Inkomsten

Algemene uitkering

Inkomsten

Algemene uitkering

Algemeen deel rijksvaccinatieprogramma
Algemeen deel afrekening btw-compensatiefonds
2018
Algemeen deel waterschapsverkiezingen
Algemeen deel overige (waarvan € 135.000 indexering
Jeugdzorg en Wmo)
Algemeen deel overige

Inkomsten

Algemene uitkering

(DU) Verhoging raadsledenvergoeding kleine
gemeenten

Overheveling
budget

Wijziging budget
-18.600
8.000

Invloed op
begrotingsresultaat
nadelig
voordelig
neutraal
nadelig
nadelig
voordelig
nadelig

303.486

extra inkomsten

voordelig

Ja

30.428

extra inkomsten

voordelig

Ja

-41.753

minder inkomsten

nadelig

Ja

Incidenteel 2019.

extra inkomsten

neutraal

240.810

extra inkomsten

voordelig

Ja

Incidenteel 2019.

82.867

extra inkomsten

voordelig

Ja

0

extra inkomsten

neutraal

Extra algemene uitkering in verband met hogere raadsvergoedingen. Kosten
opgenomen bij bestuur.

Incidenteel 2019.
Voor € 76.000 opgenomen in
kadernota 2020. In begroting 2020
wordt de volledige bijdrage
opgenomen.

Per inburgeringsplichtige asielimmigrant ontvangt de gemeente een bijdrage
van € 2.370. De meicirculaire gaat uit van vijf inburgeringsplichtige maar dit
kan in volgende circulaires aangepast worden.

9.313

(DU) Maatschappelijke begeleiding

11.850

extra inkomsten

voordelig

Inkomsten
Inkomsten

Algemene uitkering
Algemene uitkering

(DU) Ondersteuning statushouders
(DU) Sportakkoord

18.217
15.000

extra inkomsten
extra inkomsten

voordelig
voordelig

(DU) Bommenregeling

Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten
Inkomsten

Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering
Algemene uitkering

(DU) Brede Regeling Combinatiefuncties
(DU) Voorschoolse voorziening peuters
(DU) Bonus beschut werken
(DU) Schulden en armoede
(IU) Beschermd Wonen
(IU) Participatie
(IU) Voogdij/18+

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage
Totaal wijzigingen programma 6 in deze tussenrapportage
Stand Algemene dekkingsmiddelen
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

99.632

extra inkomsten

neutraal

15.489
-6.570
6.000
-3.075
1.467
19.232
18.350

extra inkomsten
minder inkomsten
extra inkomsten
minder inkomsten
extra inkomsten
extra inkomsten
extra inkomsten

voordelig
nadelig
voordelig
nadelig
voordelig
voordelig
voordelig

229.209

665.198

meer inkomsten

voordelig

-229.209

-684.198

minder budget
nodig

voordelig

Uitgaven
136.436
-19.000
117.436

Inkomsten
17.820.323
894.407
18.714.730

Totaal
17.683.887
913.407
18.597.294

Ja
Ja

Consequenties 2020

-28.000
-33.000
75.000
-50.000

Algemene uitkering

Algemene uitkering

Aanvullende toelichting

Opnemen in begroting 2020.
Opnemen in begroting 2020.
Incidenteel 2019.
Incidenteel 2019.
Opnemen in begroting 2020.
Incidenteel 2019.
Incidenteel 2019.
In kadernota 2020 is schatting
meegenomen, overige in begroting
2020.
Opnemen in begroting 2020.

Inkomsten

Inkomsten

Toelichting
hoofdstuk vier

minder inkomsten
extra inkomsten
extra inkomsten
minder inkomsten
minder inkomsten
extra inkomsten
minder inkomsten

19.000

101.264

Gevolgen voor budget

Extra rentekosten op grondexploitaties ten gunste van de reserve.
Ja
Ja
Ja
Ja

Een vergoeding voor het houden van de waterschapsverkiezingen.

Ja
Ja

Incidenteel in meicirculaire
verwachting dat dit structureel
wordt, daarom opgenomen in
kadernota 2020.
Incidenteel 2019.
Incidenteel 2019.

De aangevraagde vergoeding voor de bommenregeling is toegekend via de
meicirculaire. De inkomsten worden ten gunste gebracht van de
grondexploitatie Spoorzone B waar ook de kosten op komen.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Incidenteel 2019.

Incidenteel 2019.
Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.
Incidenteel 2019.
Incidenteel 2019.
Incidenteel 2019.
Opnemen in begroting 2020.
Incidenteel 2019.

Programma 7 Reserves
TOEVOEGINGEN
Toevoeging /
onttrekking

Product

Betreft

Overheveling
budget

Wijziging budget

Gevolgen voor budget

Invloed op
begrotingsresultaat

Toelichting
hoofdstuk vier

Aanvullende toelichting

Consequenties 2020

Toevoeging

Reserve grondbedrijf

Toevoegingen aan reserve

232.020

toename reserve

neutraal

De VPB-aangiften van 2016, 2017 en 2018 zijn onttrokken aan de reserve
grondbedrijf. De voorlopige teruggave VPB-belastingen 2016 t/m 2018 komt
ten gunste van deze reserve.

Toevoeging

Reserve grondbedrijf

Toevoegingen aan reserve

19.000

toename reserve

neutraal

Extra rentekosten op grondexploitaties ten gunste van de reserve.

Incidenteel 2019.

Toevoeging

Reserve grondbedrijf

Toevoegingen aan reserve

-236.319

afname reserve

neutraal

Op basis van de in april gewijzigde grondexploitatie wordt niet langer verwacht
dat er in 2019 tussentijdse winst genomen wordt op spoorzone B.

Incidenteel 2019.

afname reserve

neutraal

Op basis van de in april gewijzigde grondexploitatie wordt niet langer verwacht
dat er in 2019 tussentijdse winst genomen wordt op grondexploitatie
Hoevelaar.

Incidenteel 2019.

-20.000
-20.000

minder budget
minder budget

voordelig
voordelig

-40.000

afname budget

Toevoeging

Reserve grondbedrijf

Toevoegingen aan reserve

Toevoeging
Toevoeging

Reserve wegen
Reserve kunstwerken

Toevoegingen aan reserve
Toevoegingen aan reserve

Totaal wijzigingen uitgaven in deze tussenrapportage

-220.000

-205.299

Ja
Ja

Nieuwe berekening VPB opnemen
in begroting 2020.

Verwerkt in kadernota 2020.
Verwerkt in kadernota 2020.

voordelig

INKOMSTEN
Toevoeging /
onttrekking

Product

Onttrekking

Algemene reserve

Onttrekking

Reserve grondbedrijf

Onttrekking

Reserve grondbedrijf

Onttrekking

Reserve ICT

Onttrekking

Reserve huisvesting
basisonderwijs

Betreft

Overheveling
budget

Wijziging budget

Onttrekking aan reserve ten gunste van voorziening
afvalstoffenheffing
Onttrekking aan reserve ter dekking aangifte
vennootschapsbelasting 2019

Totaal wijzigingen deze tussenrapportage
Stand Reserves
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

Toelichting
hoofdstuk vier

Aanvullende toelichting

Consequenties 2020

afname reserve

voordelig

Ja

Incidenteel 2019.

73.977

afname reserve

voordelig

Ja

Opnemen in begroting 2020.

19.500

afname reserve

voordelig

Ja

Incidenteel 2019.

30.000

afname reserve

voordelig

Ja

Incidenteel 2019.

17.000

afname reserve

voordelig

Ja

Incidenteel 2019.

0

339.477

afname reserve

voordelig

-205.299

-379.477

afname reserve

voordelig

Onttrekking aan reserve ter dekking van kosten
GEO/BAG/BGT
Onttrekking aan reserve ter dekking kosten opstellen
IHP

Totaal wijzigingen programma 7 in deze tussenrapportage

Invloed op
begrotingsresultaat

199.000

Onttrekking aan reserve ter dekking uitvoeringskosten
aangiften vennootschapsbelasting

Totaal wijzigingen inkomsten in deze tussenrapportage

Gevolgen voor budget

0
Toevoegingen
2.005.554
-245.299
1.760.255

393.230 meer budget nodig
Onttrekkingen
1.862.350
339.477
2.201.827

Totaal
-143.204
584.776
441.572

nadelig

Recapitulatie
Stand programma 1 Samenleving
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

Uitgaven
12.789.043
599.242
13.388.285

Inkomsten
1.916.446
35.642
1.952.088

Totaal
-10.872.597
-563.600
-11.436.197

Stand programma 2 Leefomgeving
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

Uitgaven
3.891.674
509.000
4.400.674

Inkomsten
2.560.422
183.706
2.744.128

Totaal
-1.331.252
-325.294
-1.656.546

Stand programma 3 Veiligheid
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

Uitgaven
921.290
8.788
930.078

Inkomsten
0
0
0

Totaal
-921.290
-8.788
-930.078

Uitgaven
12.062.109
293.000
12.355.109

Inkomsten
12.112.865
-291.319
11.821.546

Totaal
50.756
-584.319
-533.563

Stand programma 5 Dienstverlening
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

Uitgaven
5.483.422
-1.738
5.481.684

Inkomsten
1.082.551
-411.150
671.401

Totaal
-4.400.871
-409.412
-4.810.283

Stand programma 6 Algemene dekkingsmiddelen
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

Uitgaven
136.436
-19.000
117.436

Inkomsten
17.820.323
894.407
18.714.730

Totaal
17.683.887
913.407
18.597.294

Toevoegingen
2.005.554
-245.299
1.760.255

Onttrekkingen
1.862.350
339.477
2.201.827

Totaal
-143.204
584.776
441.572

Uitgaven
37.289.527
1.143.993
37.289.527

Inkomsten
37.354.958
750.763
37.354.958

Totaal
65.431
-393.230
-327.799

Stand programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

Stand programma 7 Reserves
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota
Stand Totaal
Primaire begroting
Wijziging zomernota
Stand na zomernota

