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Inleiding
Leeswijzer / Voorwoord
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding
van middelen in 2018. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen,
financiële uitgaven en resultaten.
In die programma’s vindt u ook de financiële analyses terug. Een kleine leeswijzer hierbij: een
‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een
‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses
zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de
financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten
wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.
Voorafgaand aan de programma’s geven wij ook een overzicht van enkele belangrijke thema's en de
geleerde lessen. Een jaarverslag is immers niet alleen bedoeld om terug te kijken en
verantwoording af te leggen, maar ook om te leren over zaken die goed zijn gegaan of beter hadden
gekund. Na de programma’s volgen de paragrafen die wij verplicht zijn om op te nemen in onze
begroting en jaarstukken. Die onderdelen samen heten het jaarverslag.
Na het jaarverslag volgt de jaarrekening met een financiële analyse op hoofdlijnen, het
rekeningresultaat per programma en de balans met een uitgebreide toelichting daarbij, waaronder
ook een overzicht van de reserves en voorzieningen. Tot slot volgen nog enkele bijlagen die
betrekking hebben op achtergrondinformatie zoals Amersfoort in cijfers, maar ook het verstrekte
subsidieoverzicht.
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College van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente en
bereidt de gemeenteraadsbesluiten voor. Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen zorgen
burgemeester en wethouders voor de uitvoering ervan. Het college heeft ook de bevoegdheid om
zelf beslissingen te nemen, zoals het verlenen van vergunningen. Het college van Amersfoort
bestaat uit de burgemeester en zeven wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders
Het college werkt samen met de raad en inwoners aan de opgaven en uitdagingen van Amersfoort.
Het bestuur van de stad heeft daarin zowel een leidende als uitnodigende rol. Wij waarderen en
stimuleren de inbreng van alle inwoners. Bij het zoeken van oplossingen hebben wij naast financiën
oog voor maatschappelijke waarden.
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Bestuurlijke lessen
In 2018 koos de stad een nieuw gemeentebestuur. Bijna 60 procent van de kiezers bracht bij de
gemeenteraadsverkiezing een stem uit. Dat waren er meer dan bij de verkiezingen in 2014. De
stemmen werden vanwege het minieme verschil bij een centrale hertelling opnieuw geteld. Met als
gevolg een verschuiving in de einduitslag. Draagvlak voor de eindslag van een verkiezing is van een
groot belang voor het vertrouwen in de lokale democratie. De gebeurtenissen in 2018 zijn een
belangrijke les om te overwegen om voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 te
kiezen voor een centrale telling op de dag na de verkiezingen.
In 2018 zijn wij gestart met de uitvoering van het coalitieakkoord Samen aan de slag voor duurzame
groei. De groei van de stad, de verduurzaming en het werken aan een inclusieve samenleving zijn
daarbij als belangrijkste opgaven voor de komende jaren benoemd. Het akkoord is gebaseerd op
keuzes die ervoor zorgen dat ook voor toekomstige generaties Amersfoort een prettige leefstad
blijft. Ook is er aandacht voor het realiseren en behouden van goede voorzieningen die passen bij
de behoefte en groei van de stad. De realisatie van sportcomplex Amerena en de renovatie van
museum Flehite zijn enkele concrete resultaten in 2018 die hierbij passen.
Een stad met veel initiatieven
In het afgelopen jaar hebben wij gezien dat steeds meer inwoners initiatief nemen. Buurtbewoners
nemen samen initiatief om hun woningen gasvrij te maken. Inwoners gaan aan de slag met nieuwe
woonvormen (bijvoorbeeld in Nieuwland) of kijken samen met de gemeente hoe ze de inrichting en
het onderhoud van hun buurt anders en beter kunnen doen. Bewoners en ondernemers van de
binnenstad hebben in 2018 samen nagedacht hoe wij de binnenstad leefbaar en bereikbaar kunnen
houden. Ook het bereik van de regelingen voor bewonersinitiatieven van Indebuurt wordt steeds
groter.
Een groeiende stad die langzaam verandert
Door de gunstige strategische ligging in het land is Amersfoort een aantrekkelijke stad om te
werken, wonen of te verblijven. Grote congressen kiezen steeds vaker voor Amersfoort. Zoals in
2018 bijvoorbeeld het nationaal monumentencongres en de ‘Dag van de Stad’. De aantrekkelijkheid
van Amersfoort als stad zorgt ook voor extra druk op de woningmarkt, doet een beroep op een
goede bereikbaarheid en vraagt om aandacht voor de leefbaarheid in de stad. De groei van de stad
roept nog nadrukkelijker de vraag op wat voor stad wij (willen) zijn en hoe wij de bestaande
kwaliteiten van de stad zo goed mogelijk kunnen behouden.
Economisch herstel zet door
In 2018 heeft het economisch herstel zich voortgezet. De (jeugd)werkloosheid nam af en meer
mensen uit de bijstand hebben een baan gevonden. Ook de instroom in de bijstand was lager.
Gevolg is dat in de bijstand een steeds groter groep zit met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt.
Het is een flinke uitdaging om deze mensen weer aan een baan te helpen. Positief is het grootste
deel (85 procent) van deze groep wel op een of andere manier zich inzet voor de samenleving of
gericht werkt aan het oplossen van problemen die participatie in de weg staan. Het economisch
herstel is ook zichtbaar door een groei van investeringen door (buitenlandse) bedrijven, een daling
van de kantorenleegstand en een groei van vraag naar bedrijventerreinen. Dit zorgt er ook voor dat
kwalitatief hoogwaardige kantoor- en bedrijfsruimten steeds schaarser worden.
Ontwikkelingen op woningmarkt vragen om aandacht
Het herstel van de economie heeft ook gevolgen voor de woningmarkt. Het tekort aan woningen, de
groei van de woningprijzen en de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen kregen in 2018 veel
aandacht. Mensen maken zich zorgen over de ontwikkelingen. Met als gevolg een lager vertrouwen
in de woningmarkt en weinig doorstroming. In 2018 zijn verschillende woningbouwprojecten
gerealiseerd en zijn er verschillende stappen gezet om tal van plekken in de stad woningbouw voor
verschillende doelgroepen toe te voegen. Door de bouw van Amerena kwamen er verschillende
sportlocaties vrij die omgezet worden naar woningbouw.
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Om de vraag naar woonruimte op te vangen en het groen rondom de stad te ontzien is hoogbouw
noodzakelijk. In 2018 is een concept- hoogbouwvisie opgesteld zodat afgewogen kan worden waar
hoogbouw kwaliteit toevoegt en gestimuleerd kan worden. Meer binnenstedelijk bouwen betekent
ook dat de woonlocaties goed bereikbaar moeten zijn. Voor fiets, openbaar vervoer en de auto. Om
de groei van de stad op te vangen hebben wij ook in 2018 met tal van projecten ruimte gegeven aan
de fiets in de stad. Ook kon in 2018 na een second opinion en de afhandeling van verschillende
bezwaren definitief begonnen worden met de realisatie van de westelijke ontsluiting.
Wij zien dat er terecht veel aandacht is voor het bouwen van nieuwe woningen. Want die woningen
hebben wij hard nodig. Bestaande woningen zijn in beeld bij energietransitie. Het is van belang een
strategie te ontwikkelen voor aanpassing van de bestaande woningvoorraad bij de veranderende
woningvraag. Om zo doorstroming te bevorderen. De ontwikkelingen in 2018 laten nog eens zien in
welke mate de woningmarkt afhankelijk is van de economische conjunctuur. Het leert ons om nog
nadrukkelijker onze inzet te focussen op die punten wij waar het meeste effect (invloed) hebben op
de ontwikkelingen. Niet doen is geen optie. We moeten met beide opgaves – woningbouw én
energietransitie – versneld aan de slag zodat wij de schaalsprong kunnen maken.
Regionale samenwerking
Voor het realiseren van de opgaven is samenwerking met andere overheden in de afgelopen jaren
steeds belangrijker geworden. Zo is in 2018 gestart met een strategische agenda regio Amersfoort
en het ontwikkelen van een regionale energiestrategie. Ook is samen met provincie, gemeente
Utrecht, universiteit en de EBU gewerkt aan het sluiten van een Regio Deal gericht op het
versterken van de groene kwaliteit rond stedelijke gebied als onderdeel van de agenda Gezonde
Stedelijk Leven.
Wij zien dat partijen met veel enthousiasme en creativiteit werken aan de uitwerking van die
opgaven. De samenwerking is van belang om de economische slagkracht van de regio te versterken
en om gezamenlijk domein overstijgende opgaves aan te pakken.
Actieve rol in maatschappelijk debat
Mensen maken zich volgens het SCP al jarenlang zorgen over de wijze waarop mensen met elkaar
omgaan / samenleven. Nederlanders noemen dit een van de grootste problemen die ze ervaren. Dit
kan betekenen dat meningen onder inwoners (ook door een verharding in politieke discussies)
sterker uit elkaar komen te liggen of dat er meer wrijving ontstaat tussen groepen. Op nationaal en
lokaal niveau zien wij dat rondom thema’s zoals ‘Zwarte Piet’. Verschillende ervaringen in 2018
leren ons dat het lokaal bestuur hier een belangrijke rol van betekenis kan spelen. Omdat wij snel
en direct toegang hebben tot verschillende netwerken en het gesprek met bewoners over
maatschappelijke thema’s aangaan. Dit vraagt van het bestuur om een actieve rol.
Zoals wij dit vorig jaar bijvoorbeeld hebben toegepast in het gesprek over een andere invulling van
de sinterklaasintochten. Door vraagstukken te benoemen en actief in gesprek te gaan met
verschillende bevolkingsgroepen (zo breed en divers mogelijk) kunnen wij hier een rol van betekenis
spelen om mensen dichter bij elkaar te brengen.
Meer in samenhang benaderen van vragen van inwoners
In de vorige bestuursperiode is veel aandacht uit gegaan naar de invoering van de nieuwe taken in
het sociaal domein. In deze bestuursperiode worden de eerste resultaten van de veranderingen en
de aanpak zichtbaar. Uit een Rekenkameronderzoek bleek vorig jaar dat veel inwoners hun weg
weten te vinden naar de juiste hulp en ondersteuning. Zodat passende zorg of ondersteuning
geboden kan worden. Een duidelijke les is dat wij nog meer in samenhang (als 1 toegang) moeten
werken. En dat vragen van inwoners nog meer integraal opgepakt kunnen worden. Ook is er meer
aandacht nodig voor een reëel beeld van het doen en denkvermogen van mensen. Verschillende
landelijke onderzoeken lieten in 2018 zien dat de overheid daarom soms nog wat te hoge
verwachtingen van heeft.
Zelfredzaamheid en grotere verschillen
Uit de monitor sociaal domein 2018 blijkt dat een groep inwoners in staat is hun eigen problemen
op te lossen na hulp van de wijkteams. Inwoners die Wmo- ondersteuning ontvangen ervaren
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overwegend dat ze zelfredzamer zijn en dat ze beter de dingen kunnen doen die ze willen. Ook zijn
er meer vrijwilligers en mantelzorgers. De houding ten opzicht van de informele hulp is wel aan het
veranderen. Mensen geven steeds vaker hun grenzen aan. Inwoners ervaren minder emotionele en
praktische steun. Verschillen tussen groepen worden volgens een in 2018 verschenen rapport van
het SCP groter. Tussen laag- en hoogopgeleid. Tussen werkend en niet-werkende. Tussen hoge- en
lage inkomens. Binnen Amersfoort zijn die verschillen ook zichtbaar. Er zijn daarbij ook steeds meer
zorgen over grotere sociaaleconomische verschillen.
Samenwerking binnen sociaal domein gericht op transformatie
Om de opgave in het sociale domein te realiseren is samenwerking tussen verschillende partijen
noodzakelijk. In 2018 is veel geïnvesteerd in het verbeteren van de samenwerking tussen partijen in
de zogenaamde sociale basisinfrastructuur. Ook is er veel aandacht geweest voor de samenwerking
met de specialistische zorg. Zo zijn er in 2018 met zeven grote aanbieders in de jeugdzorg
afspraken gemaakt om samen te werken aan de kwaliteit en transformatie van de jeugdhulp bij
complexe problematiek.
De groeiende zorgvraag heeft ook zijn effect op de begroting. Maatregelen zijn nodig om de groei te
kunnen opvangen. In 2018 is daarom gestart met een extern onderzoek naar hoe wij de zorg en
ondersteuning betaalbaar en toegankelijk houden voor Amersfoorters die ons nodig hebben. Wij zien
dat het nodig is om de ingezette lijn met de transformatie van het sociaal domein te versterken.
Ook is het nodig om blijvend in gesprek te zijn met zorgaanbieders, partijen in de sociale
basisinfrastructuur en inwoners over hoe wij - rekening houdend met de beschikbare middelen - de
best passende zorg bieden.
Gezamenlijk aan de slag voor een aardgasvrij Amersfoort
In 2018 nam het kabinet het besluit om de gaswinning in Nederland op termijn te stoppen en niet
meer afhankelijk te zijn van het gebruik van aardgas. Ook Amersfoort wordt een aardgasvrije stad.
Dat betekent dat wij overstappen op andere manieren om ons huis of bedrijf te verwarmen. Wij
zagen in het afgelopen jaar in Amersfoort veel enthousiasme bij bewoners en partijen om hier al
snel mee aan de slag te gaan.
Zo hebben – o.a. in Schothorst- Zuid - de eerste groepen bewoners zich al verzameld om woningen
aardgasvrij te maken. Naast enthousiasme zijn er ook begrijpelijke zorgen en vragen. Wat gaat dit
voor mijn huis betekenen? Hoe gaan wij al die veranderingen betalen?
Gemeenten krijgen steeds meer taken en verwachtingen nemen toe
Het valt ons op dat het werk van gemeenten steeds complexer en kwetsbaarder wordt. De
gemeente heeft in de afgelopen jaren er veel nieuwe taken erbij gekregen. Onder andere in het
sociaal domein. Een trend die zich voortzet in andere domeinen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de
klimaat- energietransitie of de invoering van de Omgevingswet. Door de onzekerheid over de
financiering van deze taken en het grote aantal partijen waarmee de gemeente moet samenwerking
wordt de complexiteit vergroot. De VNG constateert dat de prestatielat van gemeenten steeds
hoger komt te liggen. Waarbij niet altijd rekening wordt gehouden met het (beperkte)
instrumentarium dat gemeenten geboden wordt.
Dit vraagt van ons om per opgave een duidelijke strategie te hebben hoe en met welke partijen
samen gewerkt moet worden. Ook vraag het om realisme over de te bereiken doelen. In 2018 zijn
veel voorbereidingen gestart voor het uitvoeren van projecten en maatregelen die bijdragen aan
een sterkere toekomst van Amersfoort. Om ook daadwerkelijk effect te hebben vraagt dat ook om
keuzes. Soms kunnen wij de realisatie van opgaven slim combineren. Wij willen voorkomen dat
stapeling van ambities realisatie in de weg staat.
Al met al komen er grote veranderingen op ons af. Belangrijke les is dat wij de impact van die
veranderingen op het dagelijkse leven van inwoners niet moeten onderschatten. Wij kiezen er
daarom bewust voor om het voortouw (regie) te nemen in het begeleiden van die veranderingen. Dit
vraagt van ons bestuur om steeds te blijven vertellen wat wij willen bereiken, waarom wij dat doen
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en duidelijke keuzes te maken in welke concrete stappen wij in de komende jaren (met de stad)
gaan zetten.
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Jaarverslag
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18 van 437

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING
Inleiding

We zijn als stad en bestuur continu in ontwikkeling. Samen met bewoners werken we aan de
uitdagingen en opgaven waar we al gemeente voor staan. Voor het stadsbestuur is niet enkel een
sturende maar ook uitnodigende rol weggelegd. Het college en de gemeenteraad werken samen aan
vernieuwde manieren waarop raad en inwoners invloed hebben op politieke besluitvorming, ook in
de regio. Het college heeft een rol in het stimuleren van verbindingen en dialoog tussen
verschillende en soms tegengestelde belangen.
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Tabel: PF.01.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 ALGEMEEN BESTUUR

-5.792

-6.019

-7.297

-1.278

-104

-104

-69

35

-5.103

-5.103

-5.479

-376

-10.999

-11.226

-12.844

-1.618

494

494

520

26

0

0

0

0

3 DIENSTVERLENING

2.406

2.406

3.120

714

TOTAAL BATEN

2.900

2.900

3.640

740

-5.298

-5.525

-6.777

-1.251

-104

-104

-69

35

3 DIENSTVERLENING

-2.696

-2.696

-2.358

338

TOTAAL SALDO

-8.099

-8.326

-9.204

-878

-8.099

-8.326

-9.204

2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER
3 DIENSTVERLENING
TOTAAL LASTEN

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
1 ALGEMEEN BESTUUR
2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
1 ALGEMEEN BESTUUR
2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER

MUTATIES RESERVES
Toevoeging aan reserve
Onttrekking aan reserve
TOTAAL MUTATIES RESERVES
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Tabel: PF.01.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-1.618

740

1 ALGEMEEN BESTUUR

-1.278

26

35

0

-376

714

2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER
3 DIENSTVERLENING

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

1 ALGEMEEN BESTUUR
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Baten I / S

-878

01. Zoals in de zomerrapportage gemeld zijn de
loonkosten voor het college in 2018 € 125.000 hoger, als
gevolg van het uitbreiden van het aantal wethouders in
het college. In de begroting 2019 en verder is rekening
gehouden met deze hogere kosten. Daarnaast is de
overschrijding in 2018 voor € 800.000 veroorzaakt door
een extra storting in de voorziening pensioenen (oud)
wethouders. Dit heeft te maken met het aantreden van
nieuwe wethouders, de waardeovername van door hen
elders opgebouwde pensioenen en de lage rekenrente. De
lage rekenrente leidt tot verhoging van de kosten van alle
opgebouwde rechten, dus ook van de waardeovername in
2018. De voorziening moest op basis van ministerieel
voorschrift (rekenrente) en de berekeningen van een
externe partij op het juiste niveau worden gebracht.

-941

02. Zoals in de zomerrapportage is gemeld is medio juni is
het nieuwe college geinstalleerd. Het college is uitgebreid
met 2 wethouders en voor de ondersteuning van de
wethouders is er een strateeg, bestuursadviseur
communicatie en een managementondersteuner
aangesteld. De kosten € 121.000 voor strateeg en
communicatiemedewerker kunnen wij binnen de
beschikbare budgetten opvangen.
03. De VNG heeft in 2017 besloten, de kosten voor
gezamenlijke uitvoering van gemeentelijke activiteiten
niet meer uit het gemeentefonds te bekostigen maar
direct bij alle gemeenten in rekening te brengen.
Tegenover extra kosten op begrotingsprogramma ‘bestuur
en dienstverlening’ onderdeel lidmaatschappen staan in
principe even hoge extra inkomsten op het programma
‘financiën’ programma 12 (hogere uitkering van het
gemeentefonds van € 191.000). In 2018 waren de VNGuitgaven echter hoger dan de stijging van het
gemeentefonds in datzelfde jaar, waardoor een
incidenteel tekort ontstaat van € 179.000.

I

-370

04. Wij hebben voor de regeling pc's raadsleden 2018-2022
een bedrag van € 34.000 niet uitgegeven. Wij stellen voor
dit bedrag over te hevelen naar periode 2019-2021.
Totaal 1 ALGEMEEN BESTUUR

I

I

I

-1.311

2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER
De afwijkingen zijn kleiner dan € 0,1 mln. en worden
derhalve niet toegelicht.
Totaal 2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN DEREGULER

3 DIENSTVERLENING

21 van 437

I

01. Zoals gemeld in de zomerrapportage zijn er meer
verstrekkingen van reisdocumenten en rijbewijzen in
2018. Daardoor is de afdracht van de Rijksleges € 410.000
hoger dan in de begroting geraamd. Oorzaak van de meer
verstrekkingen van reisdocumenten is dat kinderen een
eigen reisdocument moeten hebben (wetswijziging 2012).
Hierdoor hebben we in 2017 en in 2018 extra
verstrekkingen van deze documenten. Door die extra
verstrekkingen zijn zowel de lasten als baten te laag
geraamd. Wij zagen in het 4e kwartaal van 2018 al een
afvlakking van de aanvragen. In 2019 verwachten wij weer
een normaal patroon te zien van de verstrekkingen van
reisdocumenten en rijbewijzen.

-515

I

Op 21 maart 2018 vond een referendum over de Wet op de
inlichtingen en veiligheidsdiensten plaats. De lasten
hiervoor bedroegen € 45.000. Hiervoor hebben wij d.m.v.
een taakmutatie uit het Gemeentefonds € 54.000
ontvangen. Dit bedrag staat als baat verantwoord in
programma 12 bij de Algemene Uitkering.
In de begroting was voor de Gemeenteraadsverkiezingen €
355.600 geraamd. De lasten kwamen echter uit op €
416.000. Een nadeel van € 60.000. Oorzaak is de hertelling
van de uitslagen van de verkiezing.
02. De verstrekkingen van o.a. reisdocumenten en
rijbewijzen zijn in 2018 aanzienlijk hoger dan in de
begroting 2018 opgenomen. Mede hierdoor zijn de
ontvangen leges waarover rijksleges afgedragen moeten
worden hoger dan in de begroting was opgenomen (€
692.000). In de zomerrapportage hadden wij een voordeel
van € 729.000 gemeld, wij zagen in het 4e kwartaal van
2018 al een afvlakking van de aanvragen. In 2019
verwachten wij weer een normaal patroon te zien qua
verstrekkingen van reisdocumenten en rijbewijzen.
Totaal 3 DIENSTVERLENING

Totaal 01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

692

-515

692

-1.826

692

I

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale begroting ná wijziging na
verlaging van bijdragen derden

01 Bestuur en dienstverlening
Investeringen met een economisch
nut
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Rekening

Afwijking Toelichting

Audiovisuele middelen raadszaal

-218

-28

Verkiezingen raad

-101

0

Totaal investeringen 01 Bestuur en
dienstverlening

-319

-28

-190

Project loopt door in 2019 waarvoor r
middelen worden ingezet.

-101 Schuift door naar 2019.
-291

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
Tabel: PF.01.04 Financiële risico's
Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ x1.000

1

Verlies van gegevens door een aanval Er is een gemeentebrede
(fysiek of via internet): risicoprojectorganisatie ingericht.
analyse PwC 2014 in het kader van
het beheer Basisregistratie Personen
(BRP), ondanks de uitwijkvoorziening
in Leusden.

2

Het ontslag/opstappen van
bestuurders van de stad, waardoor
er wachtgeldverplichtingen ontstaan
en de voorziening
wachtgeldverplichtingen onder druk
komt te staan.

Bij vertrek van een bestuurder wordt
de concrete omvang van de totale
uitkeringsrechten berekend. Bij een
tekort vindt er een dotatie plaats
aan de voorziening wachtgelden
wethouders.

144

3

Uitval van applicaties (Key2BZ/ JCC
klantgeleiding) door verouderde ICT
infrastructuur.

Structurele maandelijkse monitoring
van IT Dienstverlening en
Advies/Burgerzaken op storingen en
updates en daarbij behorende acties
moeten uitval minimaliseren dan wel
voorkomen.

67

Projecten

Niet van toepassing
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159

1 ALGEMEEN BESTUUR
Burgemeester Lucas Bolsius
E-mail: Burgemeester@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Algemeen bestuur
Juridische zaken
Public affairs
Veiligheid
Dierenwelzijn
Archeologie

Wethouder Menno Tigelaar
E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Wonen
Sociale basisinfrastructuur
Wijkteams
Zorg en ondersteuning
Communicatie en Samenwerking
Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort,
Hoogland en
Buitengebied-West

Wethouder Cees van Eijk
E-mail: wethoudervaneijk@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Werk en inkomen
Jeugd
Jeugdzorg
Diversiteit en toegankelijkheid
Regionale samenwerking
Wijkwethouder: Stadshart, Kruiskamp en
Koppel
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Belangrijke gebeurtenissen
Communicatie
Amersfoort steeds actiever op 'social'
Vanuit onze 'Newsroom' zijn wij in 2018 nog actiever geworden op 'social'. Naast dat wij meer
berichten plaatsen publiceren wij ook vaker campagnes via kanalen waar de beoogde doelgroep zich
al bevindt, zoals Facebook, Twitter en Instagram. Middels targeting bereiken wij het publiek steeds
gerichter en kunnen wij communicatieboodschappen beter laten landen. Het effect hiervan merken
wij aan het aantal mensen dat ons volgt. Op Facebook hebben wij nu 6.910 volgers (+36%), op
Twitter 14.149 (+4%), op Instagram 1.967 (+69%) en op LinkedIn 9.001 (+27%).
Doorontwikkelen online communicatie
In 2018 hebben wij op basis van diverse onderzoeken onder gebruikers de website
www.amersfoort.nl verbeterd en doorontwikkeld. Wij hebben bijvoorbeeld de zoekmachine
aangepast waardoor onder andere bestuurlijke informatie beter vindbaar is. Wij zetten ook steeds
vaker in op e-participatie, waarbij wij inwoners via de website en social media digitaal laten
meedenken over hoe zaken in de openbare ruimte ingericht moeten worden. Ook halen wij zo
ideeën op ter verbetering van een project.
Begrijpelijkheid
We hebben op verschillende manieren aandacht besteed aan de begrijpelijkheid van onze
communicatie. We maken vaker gebruik van een online beschikbare begrijpelijkheidstoets:
https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool. Vanzelfsprekend hebben we daarbij
speciale aandacht voor hen die minder leesvaardig of digitaal vaardig zijn. Bij een aantal
onderwerpen hebben we filmpjes gemaakt om met beeld de informatie beter over te brengen.
Voorbeelden daarvan zijn de filmpjes op amersfoort.nl/bomen en een filmpje over de werkwijze
rond een kapvergunning.
Starten voor de start en evalueren
Starten voor de start is afgelopen jaar vaker ingezet in de verkenningsfase van projecten,
bijvoorbeeld bij projecten in de openbare ruimte. Voorbeelden zijn
 de herinrichting Kamerlingh Onnesstraat e.o.;
 de reconstructie Zevenhuizerstraat/Hamseweg;
 de ontwikkelingen op het Operaplein;
 de verkenning naar een vernieuwd proces en criteria, voor participatie rond ruimtelijke
ontwikkelingen.
Daarnaast hebben wij invulling gegeven aan de motie Participatie verankerd (2018-050M) door in de
organisatie meer bekendheid te geven aan doel en inhoud van Starten voor de start en in de
bestuurlijke stukken het onderwerp een plek te geven. Het kopje 'Betrokken partijen' is vervangen
door ‘Communicatie: samenwerking en starten voor de start’.
Een evaluatie van een participatieproject is uitgevoerd na afronding van een nieuw ontwerp voor de
Bisschopsweg. De evaluatie vond plaats via een online enquête.

Public Affairs
Het behartigen van Amersfoortse belangen, door middel van relatieopbouw en samenwerking met
andere overheden en maatschappelijke partners, staat centraal in Public Affairs. Zo zijn tijdens
diverse ministeriële werkbezoeken (vanuit het ministerie van JenV, en dat van BZK) onze opgaven
voor het voetlicht gebracht. Samen met andere overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft
Amersfoort in 2018 gewerkt aan slimme oplossingen voor maatschappelijke opgaven, o.a. in City
Deals en het Interbestuurlijk Programma (IBP). In de context van de samenwerking met de grote
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steden G40 was Amersfoort ook in 2018 actief betrokken bij initiatieven om aandacht te vragen voor
de opgaven in het Sociaal Domein, waaronder financiële tekorten. Als gaststad van de “Dag van de
Stad” op 29 oktober, een conferentie met 2000 deelnemers (bestuurders, politici, stadmakers,
ondernemers) is het Amersfoortse profiel als innovatieve en ondernemende stad én gedreven
netwerkpartner verder versterkt. Al dit soort activiteiten zijn van belang voor Amersfoort, ook op
langere termijn, en om die reden is zowel bestuurlijk als ambtelijk veel werk verzet in het
versterken van relaties.
Gemeenteraadsverkiezingen
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden activiteiten georganiseerd om de
opkomst onder jongeren te bevorderen. Verder werd aandacht besteed aan de introductie van het
kiesrecht in 1917 en 1919.
Op 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij de bekendmaking van de uitslag op
vrijdag 23 maart bleek dat de verdeling van de restzetels was gebaseerd op een miniem verschil in
stemmen. Dit was aanleiding voor een centrale hertelling op 26 maart in de sporthal Juliana
Stolberg en leidde tot een verschoven einduitslag: D66, VVD, GroenLinks en CDA behaalden ieder 6
zetels, waarbij D66 de meeste stemmen ontving. De verdere zetelverdeling was: ChristenUnie 4,
Amersfoort2014 en SP ieder 3, BPA en PvdA ieder 2 en nieuwkomer DENK 1. Op 29 maart is
vervolgens de nieuwe raad met 17 nieuwe leden geïnstalleerd. In april heeft één raadslid wegens
privéomstandigheden haar raadslidmaatschap neer moeten leggen. Op 19 juni, met de benoeming
van twee raadsleden tot wethouders, kwamen er nog eens twee nieuwe raadsleden bij.

Vorming nieuw college
Op 28 maart kreeg Joris Backer, Eerste Kamerlid D66, de opdracht om als verkenner de
mogelijkheden voor een nieuw college te onderzoeken. Hij presenteerde 17 april zijn bevindingen
met de voorkeursvariant voor een nieuw college bestaande uit D66, VVD, GroenLinks en
ChristenUnie. Victor Molkenboer, burgemeester Woerden, ging vervolgens op 26 april als formateur
aan de slag met de begeleiding van de formatiegesprekken. Op 19 juni stelde de raad het
coalitieakkoord 'Samen aan de slag voor duurzame groei' vast en werd een nieuw college
geïnstalleerd.

De raad in cijfers

2018

2017

Aantal avonden met De Ronde

33

38

Aantal avonden met Het Besluit

20

21

Aantal deelnemers Het Plein

16

15

Aantal burgerinitiatieven

0

0

Vergaderingen

Inbreng inwoners

Initiatieven raadsleden
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Ingediende initiatiefvoorstellen

1*

2

Interpellaties

0

0

Schriftelijke vragen aan college

118

133

* Initiatiefvoorstel D66: Realiseren van meer woningen in
het middeldure huur- en koopsegment

Regionale samenwerking
Strategische Agenda Regio Amersfoort
In 2018 is gestart met een interactief proces om te komen tot een nieuwe regionale strategische
agenda voor de Regio Amersfoort. Daarbij wordt gewerkt aan thema's in twee snelheden: een
'binnenbaan' en een 'buitenbaan'. In de 'binnenbaan' zijn de onderwerpen fietsverbindingen en
regioprofilering in uitgebreide dialoogtafels besproken met diverse stakeholders. De uitkomsten van
de dialoog uit de binnenbaan zijn op 20 december gepresenteerd op de regiodag.
De onderwerpen voor de 'buitenbaan' zijn eerst verkend bij de negen gemeenteraden en colleges.
Op 13 november 2018 zijn door de gemeenschappelijke gemeenteraden de volgende onderwerpen
geagendeerd voor de strategische agenda: de opgave voor de woningbouw (kwalitatief), de
energietransitie, en de regionale arbeidsmarkt. In het tweede kwartaal 2019 zullen de dialoogtafels
voorstellen doen voor deze onderwerpen zodat deze in het derde kwartaal van 2019 met de
gemeenteraden besproken kunnen worden.
Verkenning Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
In 2018 zijn de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Hilversum, de provincie Utrecht en de Universiteit
Utrecht een verkenning gestart naar scenario’s voor de oprichting van een regionale
ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in de regio Utrecht. Doel van de ROM is het verstrekken van
investeringen gericht op sectoren en bedrijvigheid die maatschappelijke waarde hebben voor de
stad. Met name investeringen die passen binnen het economisch profiel van de regio Utrecht Gezond
Stedelijk Leven met de focus op groen, gezond en slim.
Verjaardag
Een bijzonder moment tenslotte deed zich voor in augustus 2018, toen het Koninklijk Huis
aankondigde dat de Koning zijn verjaardag in 2019 in regio Amersfoort wilde vieren. Sindsdien zijn
de voorbereidingen in volle gang, met grote betrokkenheid van vele partijen in stad en regio.
Indicatoren

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang
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We behartigen de belangen van partijen in stad en regio, door public
affairs richting andere overheden en door verbindingen te zoeken met
stakeholders.

Doorlopend

Bij besturen gaat het om vertrouwen hebben en vertrouwen krijgen.

Doorlopend

Beschermen persoonsgegevens en privacy.

Doorlopend

In onze communicatie en interactie met de stad zijn we zorgvuldig, open
en herkenbaar, maar ook vraaggericht.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
zie tekst hierboven
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
Uitleg over de gemeentewet.
Amersfoort en diversiteit .
Uitgangspunten voor communicatie en interactie (sept.'13).
Onderzoek lokale media 2015
Regio Amersfoort
Koningsdag 2019 in Amersfoort
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2 BESTUURLIJKE ONTWIKKELING EN DEREGULERING
Wethouder Menno Tigelaar
E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Wonen
Sociale basisinfrastructuur
Wijkteams
Zorg en ondersteuning
Communicatie en Samenwerking
Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort,
Hoogland en
Buitengebied-West
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Belangrijke gebeurtenissen
Bestuurlijke ontwikkeling en samenwerking met de stad
Het programma Bestuurlijke Ontwikkeling is geëvalueerd. Deze evaluatie is in 2018 afgerond. Raad,
college en inwoners hebben aanbevelingen gedaan voor vervolgstappen. Naar aanleiding van de
aanbevelingen en de Motie Participatie verankerd is o.a. het proces van Starten voor de Start verder
ingevoerd in de hele organisatie (zie de tekst hiervoor onder het deelprogramma 'Algemeen
Bestuur'). De opbrengst van de evaluatie is te vinden in het e-magazine.
Faciliteren van bewonersinitiatieven
Voor het faciliteren van bewonersinitiatieven zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop
binnen de organisatie wordt samengewerkt om het ondersteunen van bewonersinitiatieven te
verbeteren. Ook is samen met inwoners (initiatiefnemers) in een gemengde werkgroep een start
gemaakt met de verkenning van het thema commons/right to challenge.
Versterken vaardigheden
Met de interne leerkring vakmanschap in participatie is ingezet op het versterken en ontwikkelen
van vaardigheden van ambtenaren gericht op samenwerking met de stad. Verder zijn interne
trainers getraind om in 2019 de training Werken met Netwerken opnieuw te kunnen verzorgen.
Broedplaatsbijeenkomsten
In opdracht van de gemeente zijn in 2018 door Bewoners033 weer 4 broedplaatsbijeenkomsten
georganiseerd. Extra aandacht is door bewoners033 besteed aan het vergroten van zichtbaarheid en
vindbaarheid van ondersteuning voor inwoners, om van de realisatie van hun initiatief een succes te
maken. Hiervoor is elke maand een inloopspreekuur.
Stimuleringssubsidies
In de aanbesteding van het welzijnswerk aan Indebuurt033 zijn doelstellingen opgenomen ten
aanzien van bewonersinitiatieven en is expliciet aangegeven dat een deel van het budget daarvoor
beschikbaar moet zijn. Daarnaast zijn er diverse andere subsidies waar bewonersinitiatieven gebruik
van kunnen maken, zoals het Buurtbudget (dat wordt uitgevoerd door wijkbewonersteams), het
toekomstfonds Duurzaamheid en een subsidie voor Sport en Bewegen.

Indicatoren
Indicatoren
1.2.b

Aantal keren dat de gemeenteraad vragen stelt aan het AmersfoortPanel
Realisatie cijfers
2014

Bron:

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

1

0

2

0

1

O&S

Toelichting: De raadsleden hebben de mogelijkheid om aan het AmersfoortPanel vragen te stellen.
In 2018 is er geen onderzoek naar aanleiding van raadsvragen onder dit panel gedaan.
In dit digitale Panel zitten momenteel zo’n 5.000 Amersfoorters van 10 jaar en ouder
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die hebben aangegeven bereid te zijn om periodiek mee te doen aan online onderzoek.
Deze indicator is komen te vervallen in de Begroting van 2019.

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

We koesteren de eigen kracht van de stad, de initiatieven en de mensen
die verantwoordelijkheid nemen.

Doorlopend

We spelen in op wat de stad belangrijk vindt.

Doorlopend

We organiseren ons bestuur zodanig, dat wij effectief functioneren.

In uitvoering

We verbeteren de toegankelijkheid en vergroten het gebruiksgemak van
onze regelgeving.
We verminderen de regelgeving waar dat kan.

Doorlopend
Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Belangrijke samenwerkingspartners zijn o.a. Bewoners033 en Indebuurt. Voor verdere toelichting
zie tekst hierboven.
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
Overzicht van Amersfoortse bewonersinitiatieven .
Democratic Challenge.
VNG-pagina over vernieuwing lokale democratie.
Informatie over een G1000.
Amersfoort in het Europese URBACT-programma/ "social innovation".
De rijksoverheid over regeldruk.
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3 DIENSTVERLENING
Wethouder Kees Kraanen
E-mail: WethouderKraanen@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Stedelijk beheer
Klimaatadaptatie en groen
Gemeentelijke organisatie
Informatievoorziening
Dienstverlening
ICT
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en
Nieuwland
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Belangrijke gebeurtenissen
14033 beter bereikbaar
Het centrale telefoonnummer van de gemeente is in 2018 gemiddeld 718 keer per dag gebeld. Die
gesprekken komen binnen op het Klant Contact Centrum. De bereikbaarheid van het KCC was de
afgelopen jaren een punt van aandacht, deze is in 2018 echter verbeterd (van 79% naar 85%). Zo'n
72% van de bellers kon direct worden geholpen; ook dat is een verbetering ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Nieuwe 'klantreizen'
Ook in 2018 zijn er weer 'klantreizen' gemaakt. Samen met klanten en collega's van verschillende
afdelingen bekijken wij wat klanten tegenkomen als ze zaken met ons willen doen en wat er beter
kan. Dit heeft geleid tot concrete resultaten. Zo gaven mensen die van plan waren om te gaan
trouwen in Amersfoort aan dat ze moeilijk een keuze konden maken uit de trouwambtenaren.
Daarom zijn er nu filmpjes van de 'babsen' geplaatst op de website. Uit een andere klantreis bleek
bijvoorbeeld dat aanvragers van een vergunning graag persoonlijk contact willen met de
behandelaar. Daarom is nu afgesproken dat ze altijd even worden gebeld door de behandelaar. Tot
slot leverde ook de klantreis 'geboorten' bruikbare resultaten op. Dat klanten tevreden zijn, geen
behoefte hebben aan aangifte in het ziekenhuis maar dit liever wel digitaal zouden willen doen
i.p.v. aan de balie Burgerzaken.
Méér en betere digitale producten
Ook is er in 2018 geïnvesteerd in de kwaliteit van onze digitale formulieren op de gemeentelijke
website. Ze zijn achter Digid geplaatst (zo kunnen wij de identiteit van de klant vaststellen en
zijn/haar gegevens direct vullen), eenvoudiger gemaakt, digitaal 'volwassener' (minder pdf's) en
goed 'schaalbaar' dus ook goed in te vullen op mobiele apparaten.
Snelserviceformule voor kapvergunningen
Het proces rondom het aanvragen van een kapvergunning is vereenvoudigd en wordt via de
snelserviceformule afgehandeld. Dit betekent dat de aanvrager binnen 3 weken een beslissing op de
aanvraag krijgt. Ook is er op de website een filmpje over uitleg hoe een aanvraag wordt behandeld.
Met deze vorm van visuele voorlichting proberen wij de inhoudelijke boodschap beter en duidelijker
over te brengen.
Klachten en bezwaren
Inwoners van Amersfoort moeten kunnen rekenen op een goede dienstverlening. Goed betekent:
open, duidelijk, respectvol, betrokken, oplossingsgericht, eerlijk en betrouwbaar. Voelt een
inwoner zich onjuist behandeld, dan kan hij daarover een klacht indienen bij de gemeente. Wie
ontevreden is over de afhandeling van zijn klacht door de gemeente kan zijn klacht voorleggen aan
de Nationale Ombudsman.
Onze klachtbehandeling heeft twee doelen: inwoners (op weg) helpen en leren van klachten. Het
bereiken van een oplossing staat daarbij voorop. Klachten zorgen ervoor dat wij onze
dienstverlening aan de stad verder kunnen verbeteren. Ze houden ons scherp als het gaat om de
dingen die wij doen en maken zichtbaar waarin wij ons kunnen ontwikkelen.
Procedure klachtenafhandeling
Inwoners kunnen bij de gemeente een klacht indienen via een online klachtenformulier of door een
brief te sturen. Zij kunnen ook hulp krijgen bij het invullen van het formulier via Indebuurt033. Na
het indienen van een klacht wordt in principe binnen twee weken (telefonisch) contact met de
indiener opgenomen. In de praktijk gebeurt dat meestal binnen drie werkdagen. Het overgrote deel
van de klachten wordt informeel afgehandeld: via het eerste (telefonisch) contact worden de
meeste klachten direct opgelost. In een enkel geval leidt het indienen van een klacht tot een
hoorzitting. Hierbij worden zowel de indiener(s) als de interne medewerkers gehoord, waarna een
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oordeel over de klacht wordt geveld door de directie (over klachten in het ‘fysiek domein’) of de
klachtencommissie van het Sociaal Domein.
Aantal klachten in 2018
In 2018 zijn er 292 klachten binnengekomen bij de gemeente Amersfoort. 61 hiervan zijn ingediend
over het Sociaal Domein. Het grootste gedeelte van de klachten in het ‘fysiek domein’ is ingediend
over afdelingen of medewerkers die zichtbaar zijn op straat of die hun dienst verlenen aan de balies
van het stadhuis. In 2018 zijn er 3 hoorzittingen naar aanleiding van een klacht geweest. Daarvan is
er één door de klachtencommissie van het Sociaal Domein behandeld; de overige twee door de
directie van de gemeente. De indieners van deze klachten wilden hun verhaal graag in een
persoonlijk gesprek toelichten. Het toepassen van hoor en wederhoor zorgt voor meer onderling
begrip en maakt de leerpunten voor de organisatie nog inzichtelijker.
Het aantal klachten in 2018 is vergelijkbaar met het aantal klachten in 2017. In 2016 kreeg de
gemeente ongeveer 250 klachten. Uit de toename van het aantal klachten valt niet op te maken of
de gemeente het beter of slechter doet. Het inwoneraantal neemt jaarlijks toe en het indienen van
een klacht is door technische ontwikkelingen steeds laagdrempeliger geworden en snel te regelen.
De gemeente handelt klachten in principe binnen zes weken af en hanteert daarbij de Algemene
wet bestuursrecht hoofdstuk 9.
Aantal bezwaren in 2018
Naast het indienen van een klacht over bejegening is het ook mogelijk een bezwaar in te dienen
over een besluit dat de gemeente heeft genomen. In 2018 zijn er 701 bezwaren binnen gekomen en
zijn er 732 afgehandeld. Onder die afgehandelde bezwaren kunnen ook bezwaren zitten die eerder
dan 2018 zijn ingediend. Van de 732 afgehandelde bezwaren waren er 135 gegrond.
Ombudsmanrapportage
Bij de Nationale Ombudsman zijn in 2018 43 klachten binnengekomen over de gemeente
Amersfoort, waarvan er 38 zonder verder onderzoek konden worden afgedaan. Voor 16 klachten zijn
indieners terug verwezen naar de gemeente om hun klacht daar eerst in te dienen en in 16 gevallen
kon de Ombudsman via doorverwijzing of het verstrekken van informatie de klacht oplossen. In 4
gevallen is de klacht tussentijds door interventie beëindigd. 2 klachten zijn nog bij de Ombudsman
in behandeling: één van 2018 en één die nog van vóór 2018 dateert.

Indicatoren
Indicatoren
% bezoekers van de balie Burgerzaken en receptie dat positief is over
dienstverlening
Realisatie cijfers
Streefcijfers

1.3.a

2014

2015

2016

2017
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2018

2018

92
Bron:

92

93

90

Klant in Focus

Toelichting: In 2016 is een start gemaakt met het meten van de klanttevredenheid aan de balie,
telefoon en op de website. In de hal van het stadhuis is een zuil geplaatst waarop de
dienstverlening kan worden beoordeeld.
1.3.b

% Wachttijd: bezoekers op afspraak, geholpen binnen 5 minuten (jan. t/m dec.)
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

97

98

97

97

96

97

Bron:

BZ/Klant volgsysteem

Toelichting: Klanten kunnen op werkdagen tussen 13.00 en 16.30 uur alleen op afspraak langskomen
bij Burgerzaken, evenals op donderdagavond.
% Wachttijd bezoekers vrije inloop (zomer) geholpen binnen 10 minuten (mei t/m
1.3.c
aug.)
Realisatie cijfers
Streefcijfers
2014

2015

2016

2017

2018

2018

87

92

90

76

71

90

Bron:

BZ/Klant volgsysteem

Toelichting: Klanten kunnen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur zonder afspraak bij
Burgerzaken langskomen. Ze moeten dan doorgaans langer wachten dan in de middag
op afspraak, zeker in de drukke zomermaanden.
% Wachttijd bezoekers vrije inloop, geholpen binnen 10 minuten (rest van het
1.3.d
jaar)
Realisatie cijfers
Streefcijfers
2014

2015

2016

2017

2018

2018

89

95

93

85

86

93

Bron:

BZ/Klant volgsysteem

Toelichting: Klanten kunnen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur zonder afspraak bij
Burgerzaken langskomen. Ze moeten dan doorgaans langer wachten dan in de middag
op afspraak, zeker in de drukke zomermaanden.
1.3.e

% bellers met het KCC dat positief is over dienstverlening
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

2018

94

95

95

90

Klant in Focus

Toelichting: In 2016 is begonnen met het meten van de klanttevredenheid aan de balie, telefoon en
op de website. Bellers van 14033 wordt na afloop van een gesprek gevraagd om de
kwaliteit van het gesprek te waarderen.
1.3.f

% telefonische bereikbaarheid 14033 Klant Contact Centrum (KCC)
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Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

83

79

78

79

85

85

Bron:

KCC/KCS

Toelichting: Uit de cijfers blijkt dat de telefonische bereikbaarheid van het KCC in 2018 is
verbeterd.
1.3.g

% bellers die direct zijn geholpen door KCC
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

72

69

70

67

72

75

Bron:

KCC/KCS

Toelichting: 'Direct geholpen' wil zeggen dat bellers in principe direct een antwoord op hun vraag
krijgen van een KCC-medewerker, al dan niet na ruggenspraak houdt met een collega
van een vakafdeling.
1.3.h

% afnemers van digitale diensten dat positief is over het formulier
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

83

84

2018

Klant in Focus

Toelichting: In het voorjaar van 2017 zijn we begonnen met het meten van de klanttevredenheid op
de digitale formulieren.
1.3.i

% bezoekers van www.amersfoort.nl dat positief is
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

2018

54

56

52

60

Klant in Focus

Toelichting: Uit de resultaten over 2018 blijkt dat de website qua klanttevredenheid minder hoog
scoort dan balie en telefoon. Klanten zijn geneigd persoonlijk contact hoger te
waarderen dan contact via de website. Bovendien zien we dat veel mensen op de
website vooral reageren als ze iets niet kunnen vinden: vandaar de lagere score.
1.3.j

% brieven dat binnen de termijn beantwoord wordt
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

91

90

89

91

89

90

ITD

Toelichting: Bij het berekenen van dit percentage is uitsluitend gekeken naar de post die in Docs
Open wordt geregistreerd.
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Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

Op een klantgerichte manier efficiënt en effectief werken.

Doorlopend

Meer digitaal.

Doorlopend

Snel en vriendelijk.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
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02 VEILIGHEID EN HANDHAVING
Inleiding

Wij willen een veilig en leefbaar Amersfoort. Daarvoor dringen wij de criminaliteit terug en helpen
wij onze inwoners om zich veilig te voelen. Wij hebben een adequate brandbestrijding en
hulpverlening en zijn voorbereid op de bestrijding van rampen en crises. Vanuit de rol van
vergunningverlener, toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn strikt
waar het moet. Om zo, samen met burgers en bedrijven, tot een veilige en leefbare woon- en
werkomgeving te komen.
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Tabel: PF.02.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 SOCIALE VEILIGHEID

-3.003

-3.023

-3.058

-35

2 FYSIEKE VEILIGHEID

-9.280

-9.280

-9.360

-80

3 TOEZICHT EN HANDHAVING

-3.809

-3.809

-4.387

-578

-16.092

-16.112

-16.805

-694

1 SOCIALE VEILIGHEID

925

925

1.003

78

2 FYSIEKE VEILIGHEID

0

0

10

10

3 TOEZICHT EN HANDHAVING

3.861

3.861

5.891

2.030

TOTAAL BATEN

4.786

4.786

6.903

2.118

1 SOCIALE VEILIGHEID

-2.077

-2.097

-2.055

42

2 FYSIEKE VEILIGHEID

-9.280

-9.280

-9.350

-70

52

52

1.504

1.452

-11.306

-11.326

-9.902

1.424

Toevoeging aan reserve

-96

-96

-96

0

Onttrekking aan reserve

0

0

0

0

-96

-96

-96

0

-11.401

-11.421

-9.997

TOTAAL LASTEN

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

3 TOEZICHT EN HANDHAVING
TOTAAL SALDO
MUTATIES RESERVES

TOTAAL MUTATIES RESERVES
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Tabel: PF.02.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

-694

2.118

1 SOCIALE VEILIGHEID

-35

78

2 FYSIEKE VEILIGHEID

-80

10

-578

2.030

0

0

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

3 TOEZICHT EN HANDHAVING
9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten
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Baten I / S

1.424

1 SOCIALE VEILIGHEID
01. In de zomerrapportage is reeds gemeld dat voor
Preventie Radicalisering/Jihadisme vanuit het Rijk een
budget van € 135.000 beschikbaar is gesteld voor de regio
Utrecht Oost, waarvan € 37.000 is uitgeven. Gemeente
Amersfoort is coördinator voor deze middelen. In dit
programmaonderdeel leidt deze mutatie tot een extra
last. De baat ( taakmutatie in de Algemene Uitkering)
komt terug in programma 12. De extra middelen zijn niet
volledig uitgegeven. Wij stellen voor dit bedrag (€ 135.000
-/- € 37.000 ) € 98.000 over te hevelen naar 2019 voor
Radicalisering/Jihadisme.

-37

Totaal 1 SOCIALE VEILIGHEID

-37

I

2 FYSIEKE VEILIGHEID
01. In de Zomerrapportage is reeds gemeld dat in de
meicirculaire 2018 voor Afwikkeling Niet Gesprongen
Explosieven 2017 (NGE) een bedrag ad € 132.000 is
ontvangen van het Rijk. Dit ten behoeve van de
afwikkeling van de kosten 2017. In dit
programmaonderdeel leidt deze mutatie tot een extra
last. De baat ( taakmutatie in de Algemene Uitkering)
komt terug in programma 12. Deze afwijking is daarbij
budgetneutraal.

-132

Totaal 2 FYSIEKE VEILIGHEID

-132

I

3 TOEZICHT EN HANDHAVING
01. Inhuur vergunningen
Er is dit jaar personeel ingehuurd als gevolg van het
toegenomen aantal aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De werkelijk inhuur ligt iets
hoger dan bij de zomerrapportage was ingeschat, omdat
het aantal aanvragen ook iets hoger lag.

-739

I

02. Legesinkomsten
Er is dit jaar sprake van een toename van het aantal
aanvragen voor omgevingsvergunningen t.o.v. de
prognose. Hierdoor zijn er meer legesinkomsten dan
verwacht. Het voordeel is groter dan aangegeven in de
zomerrapportage. Dit komt doordat een aantal
vergunningen voor grote bouwprojecten nog in de laatste
twee maanden afgegeven konden worden.

1.573

I

03. Asbestbrand
In 2016 zijn er, als gevolg van een brand op een
industrieterrein, kosten gemaakt, en financieel
verantwoord in de jaarrekening 2016, om in de openbare
ruimte de neergedaalde asbest op te ruimen. Zoals in de
zomerrapportage al gemeld was, zijn deze kosten nu in
2018 succesvol verhaald op de eigenaar van het pand.

394

I
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04. Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de
personele baten en / of lasten.

261

I

05. Informatieplicht energiebesparende maatregelen
In de decembercirculaire 2018 is door het Rijk € 28.824
beschikbaar gesteld (via programma 12) voor de
informatieplicht energiebesparende maatregelen.
Bedrijven zijn per 1 juni 2019 namelijk verplicht een
melding te doen of en hoe zij energie besparen. Deze
gegevens moeten geanalyseerd worden en er dienen
gerichte controles op energie plaats te vinden. Daarom
stellen wij voor om via een overhevelingsvoorstel de
middelen voor dit doel in 2019 beschikbaar te houden.
Totaal 3 TOEZICHT EN HANDHAVING

I

-478

1.967

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

I

Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Totaal 02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-647

1.967

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale
begroting
ná wijziging
na verlaging
van
bijdragen
derden

Rekening

Afwijking Toelichting

02 Veiligheid en handhaving
Programma 02 Veiligheid en
handhaving heeft geen
investeringen

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
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Tabel: PF.02.04 Financiële risico's
Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Besmetting van de openbare ruimte
met asbest als gevolg van een brand.
De kosten van het schoonmaken van
de openbare ruimte kunnen mogelijk
niet op de veroorzaker/vervuiler
verhaald worden.

Maatregelen van brandpreventie.

2

Om grote evenementen voor de stad
Amersfoort te kunnen behouden is er
voor gekozen om niet alle kosten
door te berekenen in de
evenementenvergunningen. Doordat
vooraf de evenementenkalender niet
volledig is in te schatten, ontstaat
het risico dat het tekort op de
evenementen hoger is dan vooraf
ingecalculeerd.

Er wordt gewerkt aan een nieuw
evenementenbeleid, waarin
aandacht is voor de
kostendekkendheid. De verwachting
is dat deze de 1e helft van 2019
gereed is.

3

De illegale stort van asbest, waarvan Legaal storten van asbest is
de eigenaar niet is te achterhalen
laagdrempelig.
waardoor de kosten van verwijdering
voor gemeente Amersfoort zijn.

1

Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ x1.000
256

Maximaal inzetten om de kosten
zoveel mogelijk te verhalen op de
vervuiler.

Projecten

Niet van toepassing
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90

57

1 SOCIALE VEILIGHEID
Burgemeester Lucas Bolsius
E-mail: Burgemeester@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Algemeen bestuur
Juridische zaken
Public affairs
Veiligheid
Dierenwelzijn
Archeologie
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Belangrijke gebeurtenissen
Integraal Veiligheidsprogramma
Op 11 september 2018 is het integraal veiligheidsprogramma 2015-2018 middels een
beleidsevaluatie in de raad geëvalueerd. Daarbij zijn de resultaten van vier jaar veiligheidsbeleid
gepresenteerd. Belangrijkste conclusie is dat de totale criminaliteit en overlast door inzet van
bewoners, ondernemers en veiligheidspartners verder is gedaald. Tegelijkertijd ontwikkelen zich
nieuwe vormen van criminaliteit die minder zichtbaar en meetbaar zijn (zoals ondermijnende
criminaliteit en cybercrime). Vervolgens is de raad aan de hand van stellingen met de
portefeuillehouder en professionals in gesprek gegaan om vooruit te kijken naar de komende
beleidsperiode. Deze input wordt meegenomen in het nieuw op te stellen veiligheidsprogramma.
Eén van de toezeggingen was, alvorens een nieuw programma voor te leggen, om enkele thema's
middels een rondetafelgesprek verder te verdiepen.
Ter voorbereiding op het nieuwe programma heeft de portefeuillehouder in verschillende wijken
werkbezoeken gebracht. Professionals uit de wijk, zoals de wijkagent, een schooldirecteur, een lid
van een sociaal wijkteam, jongerenwerker, handhaver, waren gespreksdeelnemer bij deze
werkbezoeken. In deze gesprekken stond de ontwikkeling in de betreffende wijk in relatie tot
veiligheid centraal.
Woninginbraak
Na een jarenlange daling is het aantal woninginbraken in 2018 met ruim 100 inbraken gestegen ten
opzichte van 2017. Volgens de politie heeft de toename van het aantal inbraken vooral te maken
met een sterke stijging van de methode ‘cilindertrekken’ als een vrij geruisloze manier om binnen
te komen. Veel huizen hebben geen hang- en sluitwerk dat hierop is beveiligd. Bestaande
maatregelen om woninginbraak tegen te gaan, zijn informering rondom woninghotspots middels
brieven en buurttenten, wijkveiligheidsrapportages, inzet van mobeyes, extra toezicht. Gekeken
wordt naar uitbreiding en/of vernieuwing.
Ondermijning en doorbreken van criminele carrières
In 2018 is ingezet op het (door)ontwikkelen en uitvoeren van een effectieve(re) aanpak van
ondermijning.
Op 6 februari 2018 heeft de heer dr. H. Ferwerda (criminoloog, Bureau Beke) in een Ronde over
ondermijning aan de raad toegelicht, dat ook in Amersfoort – net als in de rest van Nederland drugshandel en -gebruik het grootste ondermijningsrisico vormt. Dit uit zich onder meer in
aanwezigheid van locaties en branches waar aan drugs gerelateerde ondermijnende activiteiten
plaatsvinden en het bestaan van criminele (jeugd)netwerken en families die deze drugscriminaliteit
faciliteren.
In het verlengde hiervan is een Amersfoortse aanpak geformuleerd die als speerpunten heeft:
1. Vergroten weerbaarheid van het bestuur, ambtelijke organisatie en de stad
In dit kader belangrijke stappen in 2018:
- Onderzoek laten uitvoeren door het Verwey Jonker Instituut naar bedreiging en
intimidatie van het bestuur, raadsleden en medewerkers van de gemeente, de
wijkteams en IndeBuurt033. De rapportage wordt in 2019 opgeleverd.
- Medewerker geworven die – twee jaar lang - voor 20 uur per week ingezet wordt voor
het vergroten van de weerbaarheid.
2. Intensiveren lokale integrale aanpak
In dit kader belangrijke ontwikkelingen in 2018:
- Start ontwikkeling van een aanpak criminele netwerken.
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-

-

Er een communicatie medewerker is toegevoegd aan de lokale integrale aanpak, die
inzet op effectieve communicatie over ondermijningszaken en het ontwikkelen van
communicatie als interventiestrategie.
Deelname aan diverse regionale gremia voor kennisuitwisseling en expertiseontwikkeling
en meedenken over regionale prioritering en uitvoering.

3. De aanpak van problematische jeugdnetwerken en het tegengaan van criminele
doorgroeimogelijkheden van jongeren
In dit kader belangrijke ontwikkelingen in 2018:
- De ontwikkeling van een aanpak waarmee problematische jeugdnetwerken in beeld
gebracht worden.
- Inrichten en opstarten van een persoonsgerichte aanpak van individuele jongeren en hun
gezins- en familieleden (criminele families).
- Inzetten van een verbetering van de organisatie van ‘bemoeizorg. Met subsidie van
ZonMw is met de bemoeizorgpartners een project opgestart om gespecialiseerde
bemoeizorg te integreren in een stedelijk team en een leeromgeving voor wijkteams,
bemoeizorgpartners, FACT en andere partners in te richten om de samenwerkingsvragen
op te pakken. Ook is het jeugd interventieteam uitgebreid met het accent op jeugd en
veiligheid waarbij meer outreachend wordt gewerkt.
Benadrukt wordt dat de Amersfoortse aanpak van ondermijning past binnen de landelijke en
regionale aanpak. Voor deze laatste aanpak heeft regio Midden-Nederland eind 2018 ruim 10
miljoen euro (voor de komende 3 jaar) ontvangen uit het landelijke ondermijningsfonds dat door
Kabinet Rutte III ter beschikking is gesteld voor de aanpak van ondermijning.
Nazorg (ex-)gedetineerden
In 2017 heeft de Rekenkamercommissie de Amersfoortse nazorg aan (ex-)gedetineerden laten
onderzoeken. Eén van de aanbevelingen was om ook nazorg voor ex-gedetineerden op te pakken die
korter dan 6 maanden vast zitten. In 2018 is begonnen met het verder uitbreiden en ontwikkelen
van de nazorg voor alle Amersfoortse (ex)gedetineerden. De gemeente is in dat kader ook begonnen
met een spreekuur in de penitentiaire inrichting Nieuwegein voor Amersfoortse gedetineerden.
Woonoverlast
Wet aanpak woonoverlast
De aanpak van woonoverlast vormt een structureel onderdeel van onze lokale persoonsgerichte
aanpak (PGA). De regievoering werd gedaan door de gemeentelijk coördinator woonoverlast. Op 1
juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in Nederland van kracht geworden. Sinds de wijziging in de
APV bestaat 15 november 2018 ook in Amersfoort de mogelijkheid om er gebruik van te maken. De
burgemeester heeft de bevoegdheid gekregen een gedragsaanwijzing op te kunnen leggen. Dit
middel kan slechts ingezet worden als ultimum remedium, wanneer andere interventiemethoden
geen uitkomst hebben geboden om de ernstige en herhaaldelijke overlast te stoppen. Het college
evalueert jaarlijks het instrument en de toepassing ervan binnen de gemeente Amersfoort en legt
hierover verantwoording af aan de gemeenteraad.
Schakelpunt Personen met Verward gedrag en Gevaarrisico
De pilot ‘Schakelpunt Personen met Verward gedrag en Gevaarrisico in Midden-Nederland’ is op 1
juli 2018 (door)gestart voor de duur van 20 maanden. Het schakelpunt vormt een gewenste en
noodzakelijke aanvulling in de sluitende aanpak binnen Midden-Nederland in het complexe netwerk
van zorg, straf, hulp en ondersteuning. Het doel is continuïteit van (passende en tijdige) zorg èn het
voorkomen en beperken van overlast en gevaar. Het Schakelpunt heeft korte lijnen met de
Veiligheidshuizen, ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat), de meldpunten acuut en niet-acuut, lokale en
regionale partners en zo nodig landelijke partners. De gemeente Amersfoort is ook één van die
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partners en kan ook casussen inbrengen. Dit gebeurt door de PGA Interventie specialist. Het betreft
een complexe aanpak die vaak maatwerk vraagt. Zie voor inzet en maatregelen ook hoofdstuk
Sociaal Domein.
Preventie radicalisering
Onze inzet is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling "beschermen van de rechtstaat en
democratische waarden". De lijn die wij de afgelopen jaren hebben ingezet, zetten wij door: het
voorkomen van het ontstaan van voedingsbodems voor polarisering en radicalisering door in het
sociaal domein actief in te zetten op het versterken van de inclusieve samenleving. Wij zorgen
ervoor dat netwerkpartners kennis hebben van het onderwerp en vroegtijdig kunnen signaleren. Wij
grijpen in als het nodig is.
Sinds 2016 hebben wij een regionale samenwerking op preventie en vroeg signalering van
radicalisering. Voor deze regionale samenwerking hebben wij ook in 2018 van het Rijk geld
ontvangen. Een deel van deze gelden zijn in 2018 (nog) niet door de regiopartners in gezet en
zouden in 2019 alsnog aan dit doel uitgegeven moeten worden.

Indicatoren
Indicatoren
2.1.a

% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

2017

25
Bron:

Streefcijfers
2018

2018

21

Stadspeiling, O&S

Toelichting: Het betreft het % inwoners (18-84 jaar) dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen
buurt. Cijfers zijn gebaseerd op de vraag: ‘Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen
buurt?’ Dit is het percentage ‘ja’ op het totaal van de antwoorden ‘ja’ en ‘nee’. Het
betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De afname in 2017 is statistisch
significant. Het cijfer wordt een keer per twee jaar in de oneven jaren gemeten.
Vandaar dat een streefcijfer voor 2018 ontbreekt.
Voor meer informatie, zie de monitor leefbaarheid en veiligheid 2017 of de Wijkatlas.
2.1.b

% inwoners dat vaak overlast ervaart van groepen jongeren
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

2017

9,2
Bron:

Streefcijfers
2018

2018

9,2

Stadspeiling, O&S

Toelichting: Het betreft het % inwoners (18-84 jaar) dat vaak overlast ervaart van groepen jongeren
in de eigen buurt. Dit is het percentage ‘vaak’ op het totaal van de antwoorden ‘vaak’,
‘soms’, ‘(bijna) nooit’ en ‘weet niet/geen mening’. Het betreft hier een cijfer
gebaseerd op een steekproef. Het cijfer wordt een keer per twee jaar in de
Stadspeiliing gemeten in de oneven jaren. Vandaar dat een streefcijfer voor 2018
ontbreekt.
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2.1.c

Schaalscore sociale overlast
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

2017

1,8
Bron:

Streefcijfers
2018

2018

1,8

Stadspeiling, O&S

Toelichting: Het kengetal is berekend op basis van de mate waarin volgens bewoners in hun buurt
sprake is van: mensen die op straat worden lastig gevallen, overlast door omwonenden,
overlast door (groepen) jongeren, dronken mensen op straat, drugsoverlast,
zwervers/daklozen en geluidsoverlast anders dan door verkeer. De score varieert van 0
(komt niet voor) tot 10 (komt vaak voor). Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een
steekproef. Wordt in 2019 opnieuw gemeten. Het cijfer wordt een keer per twee jaar
in de Stadspeiliing gemeten in de oneven jaren. Vandaar dat een streefcijfer voor 2018
ontbreekt.
Voor meer informatie, zie monitor leefbaarheid en veiligheid 2017 of de Wijkatlas.

2.1.d

Deelnemers Burgernet
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

14000

15124

15660

16266

16411

17000

Bron:

Amersfoort

Toelichting: De cijfers hebben betrekking op het eind van het betreffende jaar. Hoewel het aantal
deelnemers aan Burgernet in 2018 is gestegen, is de streefwaarde van 17.000 niet
gehaald. Deze ontwikkeling is niet vreemd. Na de fikse groei in de eerste jaren vlakt de
groei wat af. Daarnaast neemt de populariteit van de Burgernetapp (niet opgenomen in
de cijfers) toe.

2.1.e

Totaal misdrijven
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

9237

8778

8334

7483

7347

7850

Bron:

Politie, BVH

Toelichting: Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen
registraties). De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De
relatieve cijfers zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari.

2.1.g

Totaal veel voorkomende criminaliteit
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

Streefcijfers
2017
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2018

2018

2820
Bron:

2762

2652

2090

1988

2600

Politie, BHV

Toelichting: Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven van fietsdiefstal,
autokraak en vernielingen (aangiften plus eigen registraties). De cijfers van de politie
hebben betrekking op het betreffende jaar.
2.1.h

Totaal woninginbraken [aantal]
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

823

620

560

512

618

550

Bron:

Politie, BHV

Toelichting: Het betreft hier de door de politie geregistreerde woninginbraken inclusief poging
(aangiften plus eigen registraties). De cijfers van de politie hebben betrekking op het
betreffende jaar.
2.1.i

Totaal woninginbraken per 1.000 inwoners
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

5,5

4,1

3,6

3,3

4

3,5

Bron:

Politie, BVH

Toelichting: Het betreft hier de door de politie geregistreerde woninginbraken (geslaagd + poging).
De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De relatieve
cijfers zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari.

2.1.j

Woninginbraak: % poging
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

39

37

43

48

39

47

Bron:

Politie, BHV

Toelichting: Het betreft hier het totaal van geregistreerde woninginbraken, waarbij er sporen van
braak zijn, maar niets is gestolen.

2.1.k

Woninginbraak: % voltooid
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

61

63

57

52

61

53

Politie, BHV
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Toelichting: Het betreft hier het totaal van geregistreerde woninginbraken (inbraak of insluiping),
waarbij ook iets is gestolen.

Verplichte indicatoren
Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren
die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in
de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.
Realisatie cijfers
Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

Bron

2.1.f Totaal van misdrijven per
1.000 inwoners

61,2

57,6

54,3

48,5

47,3

Politie,
BVH

2.1.l Totaal geweldsmisdrijven
per 1000 inwoners
2.1.n Winkeldiefstallen per 1000
inwoners

6

5,4

4,9

4,7

4,4

2,8

2,3

2,7

3

3,3

politie,
BHV
Politie BHV

128

139

142

105

2.1.o Verwijzingen Halt per
10.000 jongeren van 12
t/m 17 jaar

Bureau
Halt

Toelichting verplichte indicatoren
2.1.f
Het betreft hier de door de politie geregistreerde misdrijven (aangiften plus eigen
registraties). De cijfers van de politie hebben betrekking op het betreffende jaar. De
relatieve cijfers zijn afgezet tegen de bevolking per 1 januari. NB de cijfers zijn
gebaseerd op registraties van de politie in Amersfoort. Deze zijn actueler en wijken om
onduidelijke redenen iets af van de cijfers op www.waarstaatjegemeente.nl.
2.1.l

Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven. Voorbeelden zijn seksuele misdrijven,
moord en doodslag, bedreiging en mishandeling.
NB de cijfers zijn gebaseerd op registraties van de politie in Amersfoort. Deze zijn
actueler en wijken om onduidelijke redenen iets af van de cijfers op
www.waarstaatjegemeente.nl.

2.1.n

NB de cijfers zijn gebaseerd op registraties van de politie in Amersfoort. Deze zijn
actueler en wijken om onduidelijke redenen iets af van de cijfers op
www.waarstaatjegemeente.nl.
Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de
politie of leerplichtambtenaren naar Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij
krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze
manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in
aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Het cijfer zegt niet alles over jeugdoverlast. Het zegt ook hoe actief en succesvol de
politie is met opsporen van verdachten. Bovendien komt een deel van de
delictplegende jongeren voor de rechter.
Amersfoort telt relatief weinig Haltverwijzingen in vergelijking met de steden van 100300 duizend inwoners, die in 2017 150 Haltjongeren telde per 10.000 jongeren.

2.1.o

Zichtbare resultaten
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Zichtbaar resultaat

Voortgang

Het terugdringen van criminaliteit en overlast door personen in de woonen leefomgeving.

Doorlopend

De organisatie van vervoer in acute situaties en een centrale plek waar
men met zorgen en signalen terecht kan
Het terugdringen van het aantal voltooide woninginbraken.

Uitgevoerd
Niet uitgevoerd

Het vergroten van de heterdaadkracht door actief burgerschap.

Doorlopend

Het percentage Amersfoorters dat zich wel eens onveilig voelt in hun eigen
buurt willen we terugdringen van 25% (2015) naar 23% in 2017.

Uitgevoerd

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
Veiligheid in Amersfoort
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2 FYSIEKE VEILIGHEID
Burgemeester Lucas Bolsius
E-mail: Burgemeester@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Algemeen bestuur
Juridische zaken
Public affairs
Veiligheid
Dierenwelzijn
Archeologie
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Belangrijke gebeurtenissen
Wij vergroten het (brand)veiligheidsbewustzijn bij inwoners en bedrijven.
Het is belangrijk om inwoners van Amersfoort bewust te maken van (brand)risico’s en mensen
handvatten te geven om risico’s zoveel mogelijk te beperken. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
heeft daarom binnen het programma Stimulerende Preventie aan 26 groepen 4 van basisscholen
voorlichting geven, om de nieuwe generatie al zo vroeg mogelijk bewust te maken van
brandveiligheid. Er zijn 12 voorlichtingsbijeenkomsten op maat georganiseerd in bijvoorbeeld
seniorencomplexen. Ook heeft de VRU drie markten bezocht met haar brandveiligheids roadshow
en heeft het personeel van acht zorginstellingen een training brandveiligheid en zorgcontinuïteit
gekregen. Zowel de VRU als de gemeente delen regelmatig berichten over (brand)veiligheid via de
website, nieuwsbrieven en (sociale) media.
Een vakbekwame brandweer- en crisisorganisatie.
Ook in 2018 hebben de VRU en de gemeente geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van regionale en
lokale crisisfunctionarissen. Door regionale opleidingsprogramma’s, maar ook door zowel op beleidsals uitvoerend niveau onze lokale crisisorganisatie te oefenen. Op 11, 12 en 13 september vond de
grote multidisciplinaire oefening ‘Alert’ plaats, waar de gemeente met diverse partners heeft
geoefend in het bestrijden van de gevolgen van een terroristische aanslag.
Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor
Met het bekend worden van de jaarcijfers van het vervoer van gevaarlijke stoffen over 2018 is
geconstateerd dat er nog steeds teveel gevaarlijke stoffen over de routes Utrecht – Amersfoort en
Amersfoort – Apeldoorn zijn vervoerd. Maar wel er is wel een afname in het aantal ten opzichte van
2016 en 2017.
Wat vervoerd mag worden is vastgelegd in de Wet Basisnet en bestaat uit zogenoemde
risicoplafonds. Een risicoplafond is een optelsom van het aantal wagons maal de zwaarte van het
risico. Drie treinen met zeer gevaarlijke stof tellen in het risicoplafond zwaarder, dan 10 treinen
met minder gevaarlijke stoffen. In Amersfoort zijn er twee tracés waar de gastransporten overheen
mogen gaan, Hilversum – Amersfoort - Zwolle en Amersfoort - Apeldoorn. Voor die beide stukken
zijn aparte risicoplafonds vastgesteld.
Wij zijn over deze overschrijdingen blijvend in gesprek met de staatssecretaris van het ministerie
van I&W en zijn, samen met diverse gemeenten en provincies, in gesprek om te komen tot
oplossingen.
Jaarwisseling
De jaarwisseling is, behoudens enkele incidenten, beheersbaar verlopen, mede door de goede
samenwerking tussen politie, handhavers, beveiligers, buurtvaders en jongerenwerkers. Op diverse
locaties in de stad zijn activiteiten georganiseerd, zoals een grootschalig voetbaltoernooi in
Zielhorst en sportactiviteiten in Nieuwland, en een bescheiden vreugdevuur in Schuilenburg. Door
betrokken buurtbewoners is er een feest voor de buurt in het Soesterkwartier georganiseerd, en een
feestje voor jongeren bij een cafetaria in de Koppel. Deze wijkgerichte aanpak is succesvol en
blijven wij voortzetten.

Indicatoren
Indicatoren
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2.2.a

Aantal binnenbranden per 1000 woningen
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

1,19

1,19

1,16

0,95

1,19

1,16

Bron:

VRU

Toelichting: Vanaf 2016 (Begroting 2017-2020) wordt het aantal gebouwbranden per 1000 woningen
als indicator opgenomen. In 2018 waren er 79 binnenbranden in gebouwen ofwel 1,19
per 1000 woningen. Doelstelling is om het aantal branden per 1000 woningen niet
verder te laten stijgen. Het streefcijfer 2018 was gebaseerd op de situatie van 2016.
Door de stijging van het aantal branden in 2018 is de doelstelling net niet gehaald.

2.2.b

Brandweer binnen normtijd ter plaatse
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

2018

68

81

89

68

VRU

Toelichting: De brandweer is in 2018 79 keer uitgerukt voor een gebouwbrand. In 24 gevallen kon er
geen koppeling worden gemaakt met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
waardoor de opkomsttijd niet gemeten kon worden. In één geval werd een
overschrijding van de opkomsttijd met meer dan zes minuten geregistreerd. In vier
gevallen werd een overschrijding van minder dan zes minuten geregistreerd. De
overschrijdingen waren te wijten aan een te grote afstand tussen object en
brandweerkazerne (2x), een langere rijtijd door verkeersomstandigheden (2x) of een
combinatie van factoren (1x). De normtijd is in 50 van de 55 gemeten gevallen (=89%)
gehaald in 2018. Dat is ruim boven de ambitie die in 2016 was gesteld.

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

We hebben een actueel beeld van de risico's in Amersfoort en de regio.

Doorlopend

We geven prioriteit aan het voorkomen en beperken van risico's om op
termijn minder in actie te hoeven komen.

Doorlopend

We vergroten het risicobewustzijn van inwoners, bedrijven en instellingen
en zien de inwoner als medehulpverlener.
We investeren in kennisuitwisseling en samenwerking met onze
netwerkpartners.

Doorlopend
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Doorlopend

We zetten mensen en materieel zo efficiënt en effectief mogelijk in bij de
bestrijding van rampen en ongevallen.
We beperken de risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen zo veel
mogelijk.

Doorlopend

We zien er op toe dat het grondroerend werken in gebied dat verdacht is
op Niet Gesprongen Explosieven (NGE), volgens richtlijnen verloopt.

Doorlopend

Op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals nu het toenemend aantal
kwetsbare groepen waaronder (verminderd zelfredzame) ouderen die
langer thuis blijven wonen, wordt ingespeeld.

Doorlopend

We streven ernaar het aantal binnenbranden ten opzichte van 2016 niet
verder te laten stijgen.

Doorlopend

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Wij werken in het samenwerkingsverband van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Daarin nemen
gemeenten deel en vormen zij samen met andere veiligheidspartners zoals politie, waterschappen,
defensie en inwoners, een sterk netwerk op het gebied van veiligheidszorg. Brandweerzorg,
geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing worden hier georganiseerd en uitgevoerd. Het
vergroten van de fysieke veiligheid is voor de VRU een continu proces.Deze intensieve
samenwerking heeft gezorgd voor een kwalitatief goede, efficiënte en betaalbare brandweer- en
crisisbeheersingsorganisatie, die niet beperkt is door gemeentegrenzen. Deze werkwijze betekent
ook dat wij als gemeente niet meer alleen richting kunnen geven aan het fysieke veiligheidsbeleid.
Om brand te voorkomen en veiligheid te bevorderen wordt ook samenwerking gezocht met
zorgaanbieders, woningcorporaties, scholen enz

Maatregelen

Maatregel

Voortgang

De gemeente doet onderzoek
naar het overdragen van beheer
en/of eigendom van
brandweerkazernes aan de VRU.

Uitgevoerd

Bedrag

Gerelateerde links
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Explosievenkaart Amersfoort
Rampen en Noodsituaties
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Toelichting
0 Het is gebleken dat er voorlopig
geen overdracht gaat
plaatsvinden, aangezien
meerderheid van de gemeenten
hiervoor niets voelen.

3 TOEZICHT EN HANDHAVING
Wethouder Kees Kraanen
E-mail: WethouderKraanen@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Stedelijk beheer
Klimaatadaptatie en groen
Gemeentelijke organisatie
Informatievoorziening
Dienstverlening
ICT
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en
Nieuwland
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Belangrijke gebeurtenissen
Voldoen aan eisen van het Interbestuurlijk Toezicht
Elk jaar controleert de provincie in haar rol van Interbestuurlijk toezichthouder of de wet
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) goed wordt uitgevoerd. Het is dit jaar voor
het eerst dat Amersfoort het predicaat ‘adequaat’ heeft gekregen, de hoogste waardering die
mogelijk is.
Strategisch VTH-beleid
Tot 2018 hadden wij jaarlijks een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) waarin prioriteiten
worden gesteld m.b.t. de inzet van toezicht- en handhavingscapaciteit. Dit jaar is het HUP
gecombineerd met een vergunningverleningsuitvoeringsprogramma. De uitvoering staat hierin
centraal. Er is een nieuw VTH beleidsplan in voorbereiding waarin de visie op de uitvoering van de
VTH-taken wordt beschreven. Wat vindt de gemeente belangrijk bij het verlenen van vergunningen,
waar houdt zij voornamelijk toezicht op en welke handhavingsinstrumenten worden ingezet?
Indicatoren
Indicatoren
2.3.a

Groene vergunningen binnen 21 werkdagen afgehandeld
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

2018

33

50

50

80

Vergunningensysteem

Toelichting: Een groene Vergunning is een reguliere aanvraag die ontvankelijk is en die voldoet aan
de energie prestatienorm van 25% lager dan een reguliere vergunning. Groene
vergunningen moeten altijd langs de welstand en naar de bestemmingsplan toetser. De
wettelijke termijn is 8 weken. Wij streven naar een afhandeling binnen 21 werkdagen.
De beslissingstermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als niet aan de
indieningsvereisten wordt voldaan start de termijn opnieuw. Er zijn dit jaar 2 groene
vergunningen ingediend en afgehandeld. Er wordt gezocht naar een meer
representatieve indicator.
2.3.b

Vergunningen voor dakkapellen binnen 14 werkdagen afgehandeld
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

2018

40

59

37

60

Vergunningensysteem

Toelichting: en dakkapel, is een bouwwerk in het dakvlak gelegen. Dakkapellen heb je in vele
soorten en maten. Een dakkapel kan welstandsvrij of welstandsplichtig zijn of in een
monumentaal gebied liggen. De verwachting is dat ca. 60% van de dakkapelaanvragen
binnen 14 dagen afgehandeld kunnen worden. De resterende 40% is afhankelijk van
commissies en het oordeel van andere experts binnen de gemeente. De wettelijke
termijn is 8 weken. De beslissingstermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als niet
aan de indieningsvereisten wordt voldaan start de termijn opnieuw.
Ten opzichte van 2017 zijn er veel meer aanvragen om een dakkapel ter beoordeling
aan de stadsbouwmeester voorgelegd. Deze werkwijze is van toepassing als het
aanvragen betreft voor dakkapellen aan de voor- of zijkant van de woning of als het
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een monumentaal pand betreft. De termijn van 14 dagen is dan nagenoeg niet
haalbaar.
2.3.d

Responstijd op klachten openbare ruimte binnen 5 werkdagen
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

2018

95

95

95

95

Zaaksysteem

Toelichting: Het streven is dat 95% van de klachten (zoals geluidsoverlast, hondenpoep, illegale
bouwwerken, parkeeroverlast) binnen 5 werkdagen wordt opgepakt in een eerste
telefonisch of mondeling contact met degene die de klacht heeft. Dit betreft een
interne servicenorm. Het percentage van de responstijd binnen 5 werkdagen blijkt niet
uit het zaaksysteem gehaald te kunnen worden. In de praktijk bestaat geen aanleiding
om te veronderstellen dat het in 2018 afwijkend was t.o.v. de jaren daarvoor.
2.3.e

Klachten openbare ruimte binnen 14 werkdagen afgehandeld
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

2018

83

83

89

80

Zaaksysteem

Toelichting: Het streven is dat 80% van de klachten melding openbare ruimte (zoals geluidsoverlast,
hondenpoep, illegale bouwwerken, parkeeroverlast) binnen 14 werkdagen afgehandeld
wordt. Dit betreft een interne servicenorm.

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

We prioriteren onze handhavingsinzet op basis van informatie en risico.

Doorlopend

We bevorderen naleving van regels door preventie en zelforganisatie.

Doorlopend

We evalueren de jaarlijkse evenementen en implementeren de leerdoelen,
ook uit (inter)nationale evaluaties.

Uitgevoerd

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht
Met ingang van 1 januari 2014 is bij gemeenschappelijke regeling de Regionale Uitvoeringsdienst
Utrecht (RUD)van start gegaan. Door de RUD worden de basistaken uitgevoerd. Dit zijn taken die
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middels een wettelijke verplichting door de RUD moeten worden uitgevoerd en die voor alle
gemeenten gelden. De basistaken zijn de complexe VTH-milieutaken en de taken met een
aanzienlijke milieu-impact. Afhankelijk van de hoogte van de milieu impact, dient een bedrijf voor
het opstarten, uitbreiden en veranderen van activiteiten een omgevingsvergunning of een melding
activiteitenbesluit in te dienen. Daarnaast zijn er de plustaken, waarbij een gemeente de keus
heeft om deze door de RUD te laten uitvoeren of zelf te doen. Het gaat dan om het in behandeling
nemen van meldingen bij en het toezicht en handhaving op ongeveer 1500 bedrijven met
activiteiten met een minder groot milieurisico. Dit zijn bedrijven waar relatief vaker klachten over
komen omdat deze zich vaker in de directe omgeving van de woonomgeving bevinden, zoals horeca
of supermarkten. In 2018 heeft de RUD de vooraf gestelde doelen behaald met betrekking tot
toezicht en handhaving.

Maatregelen

Maatregel

Voortgang

Verlagen van de bijdrage van de
gemeente voor de RUD (regionale
uitvoeringsdienst) met 10%.

Uitgevoerd

Bedrag

Gerelateerde links
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Toelichting
88 De bezuiniging van € 88.000 is in
2018 gerealiseerd. De
ingebruikname van het nieuwe
sturings- en financieringsmodel
van outputsturing- en financiering
door de RUD heeft hier mede aan
bijgedragen.

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU
Inleiding

Wij willen veilige, groene en leefbare wijken. In samenspraak met inwoners en organisaties
waarborgen wij de kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte. Wij streven naar
een optimaal en duurzaam beheer, waarbij wij burgerinitiatieven stimuleren die op een innovatieve
en duurzame manier bijdragen aan de ontwikkeling van de openbare ruimte. Per saldo is op dit
programma een positief financieel saldo gerealiseerd van € 11,7 miljoen. Deze wordt in
onderstaande analyse nader toegelicht.
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Tabel: PF.03.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 STEDELIJK BEHEER

-40.123

-41.378

-32.948

8.430

2 MILIEU

-14.099

-14.099

-13.606

493

TOTAAL LASTEN

-54.222

-55.477

-46.554

8.923

1 STEDELIJK BEHEER

6.624

6.624

9.389

2.765

2 MILIEU

1.035

1.035

1.080

45

TOTAAL BATEN

7.659

7.659

10.469

2.810

1 STEDELIJK BEHEER

-33.499

-34.754

-23.559

11.195

2 MILIEU

-13.065

-13.065

-12.526

538

TOTAAL SALDO

-46.564

-47.819

-36.085

11.734

Toevoeging aan reserve

-885

-9.182

-9.082

100

Onttrekking aan reserve

763

2.270

2.270

0

-122

-6.912

-6.812

100

-46.686

-54.731

-42.897

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

MUTATIES RESERVES

TOTAAL MUTATIES RESERVES
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

11.834

Tabel: PF.03.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

9.023

2.810

1 STEDELIJK BEHEER

8.430

2.765

2 MILIEU

493

45

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

100

0

Lasten

Baten I / S

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen
1 STEDELIJK BEHEER
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01. Voor het verwijderen van stobben en planten van
bomen was in 2018 € 1.200.000 beschikbaar. Door de
omvang van dit budget werd een aanbestedingsprocedure
noodzakelijk. Die heeft plaatsgevonden, maar zorgde wel
voor vertraging. Een bedrag van € 858.000 is nog niet
besteed aan het verwijderen van stobben en het
herplanten van de bomen. Zie ook RIB 2018-55. Bij de
zomerrapportage werd er ingeschat dat een bedrag van €
1.000.000 niet zou zijn besteed. Voor het bedrag van €
858.000 wordt een overhevelnigsvoorstel gedaan.
02. Voor de aanleg van het Beekdal was in 2018 €
3.337.000 beschikbaar. De sloop van het oude Elisabeth
ziekenhuis is inmiddels wel gestart maar de aanleg van
het park moet nog beginnen waardoor er in 2018 nog geen
beroep werd gedaan op dit budget. Bij de
zomerrapportage werd ingeschat dat er ca. € 3.000.000
onbenut zou blijven.
De activiteiten worden doorgezet in 2019. Voorgesteld
wordt om dit bedrag over te hevelen.

858

I

3.337

I

03. De oude "voorziening voor de openbare ruimte" is eind
2018 opgeheven. Uit deze voorziening werden
vervangingskosten voor de openbare verlichting, wegen,
baggerwerkzaamheden en groen gedekt.
Eind 2018 bedroeg het saldo nog € 2.433.000.
Om de geplande werkzaamheden toch uit te kunnen
voeren en af te ronden wordt voorgesteld om dit bedrag
over te hevelen naar 2019.
04. Door de vertraging in projecten; zoals Kruiskamp (het
gevolg van intensievere participatie en vertraging in K&Lwerkzaamheden) en Berg 7 en Prins Frederiklaan: (Gebrek
aan capaciteit) en daarnaast de extreme droogte
(losliggende tegels) van dit jaar was er aanzienlijk meer
inspanning nodig om onze wegen, fietspaden en stoepen
veilig te houden. Er werd vanuit noodzaak geopereerd en
ingegrepen. Dit kon niet worden opgevangen binnen de
bestaande onderhoudsbudgetten waardoor er een
overschrijding ontstond van ca. € 200.000. Dit is reeds bij
zomerrapportage gemeld.

2.433

-200

05. Door het wegvallen van de verhuur van analoge
billboards zijn de inkomsten uit reclame-activiteiten
teruggelopen. Deze inkomsten, zijn niet meer te
realiseren. Er wordt nog onderzocht of er alternatieve
inkomstenbronnen mogelijk zijn. Bij de zomerrapportage
gingen we uit van een bedrag van € 270.000. Het nadeel
komt uit op € 320.000.
06. Zoals gemeld in de zomerrapportage is er forse schade
ontstaan door de storm op 3 januari en de zeer zware
storm op 18 januari aan bomen en moesten er kosten
worden gemaakt om omgewaaide bomen te verwijderen.
De gemeente is hier niet voor verzekerd. De schade
bedroeg € 300.000.
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I

-320

-300

I

I

I

07. Voor de inzet van Amfors bij het wijkonderhoud wordt
jaarlijks ook een beroep gedaan op het
participatiebudget.
In 2017 was dat nog een bedrag van € 540.000. In 2018 is
dat afgebouwd naar een bedrag van € 230.000. In verband
met het uitgebreid onderzoek dat daaraan ten grondslag
lag werd dit niet eerder dan het najaar bekend. Bijsturing
aan de lastenkant was daardoor nog maar beperkt
mogelijk waardoor er een nadeel is ontstaan van €
260.000. Om overschrijdingen in 2019 en volgende jaren
te voorkomen zijn er nu meerjarige afspraken gemaakt
over de inzet van Amfors en de bijdrage die daarbij vanuit
het participatiebudget wordt gedaan.

-260

08. Uit efficiency overwegingen zijn er in 2017 en 2018
rioleringswerkzaamheden uitgevoerd samen met
buurgemeenten.
De eindafrekening resulteert in een eenmalig voordeel van
€ 172.000.
09. De afwikkeling van enkele onderhanden werken
projecten zorgde voor een nadeel van € 70.000.

172

-70

10. Er is voor een bedrag van € 120.000 aan
speelvoorzieningen gerealiseerd waarvoor bijdragen
werden ontvangen vanuit de wijkverenigingen of
schoolbesturen.
11. De kosten van bovengenoemde werkzaamheden aan
speelvoorzieningen bedroegen € 120.000.

I

I

120

-120

12. Er is voor een bedrag van € 200.000 aan extra
straatwerkzaamheden voor rekening van derden
uitgevoerd. Hier staan lasten tegenover.

I

I

I

200

I

13. Er is voor een bedrag van € 200.000 aan extra
straatwerkzaamheden voor rekening van derden
uitgevoerd. Hier staan baten tegenover.

-200

I

14. CBA:
Conform de zomerrapportage zijn door het uitvoeren van
meer werkzaamheden in eigen beheer en ziekteverzuim
extra externe personeel ingehuurd. Dit leidde tot een
overschrijding van de lasten van € 174.000.

-174

I
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15. CBA:
Beheer en onderhoud begraafplaatsen:
In de zomerrapportage meldden wij op beheer en
onderhoud begraafplaatsen een nadeel van € 100.000.
Door extra onderhoudswerkzaamheden, stormschade,
aanschaf transporter en een hogere dotatie aan de
voorziening afkoopsommen onderhoud graven CBA is het
nadeel gestegen tot € 158.000.
Vanwege dit negatieve resultaat heeft de geraamde
storting van € 100.165 in de reserve Groot Onderhoud niet
plaatsgevonden.
Het resultaat van het CBA (exploitatie en bedrijfsvoering)
wordt verrekend met de bedrijfseserve van het CBA.

-158

16. CBA:
In de zomerrapportage werd gemeld dat door een
toename van plechtigheden door het gebruik van de
koffiekamers en rouwkamers meer omzet gerealiseerd
zou worden, namelijk € 200.000. Echter de gerealiseerde
extra omzet is lager dan toen werd gemeld namelijk €
109.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder
crematies dan verwacht.
17. Conform Notitie Riolering van de commissie BBV is de
onderhoudsvoorziening groot onderhoud openbare ruimte
riolering verplaatst van de onderhoudsvoorzieningen naar
de categorie ‘door derden beklemde middelen’. Tot nog
toe dekten we ook de investeringen uit deze voorziening.
Dat is echter op grond van het BBV niet meer toegestaan.
Deze investeringen worden opgenomen onder de MVA
(investeringen met economisch nut). Daarnaast mag de
dotatie aan de nieuwe voorziening ‘door derden beklede
middelen’ niet bestaan uit een dotatie conform GRP (€ 5,7
mln), maar dient de dotatie puur het productoverschot te
zijn op programma riolering, te weten € 163.0000. Dit
leidt tot een voordelig saldo van ca € 5,5 miljoen. We
stellen voor dit bedrag te storten in een nieuw te vormen
bestemmingsreserve riolering.
Totaal 1 STEDELIJK BEHEER

I

109

5.497

8.210

I

I

2.714

2 MILIEU
01. De afrekening met de AVU over 2017 heeft
geresulteerd in een terugbetaling van € 552.000. Voor een
bedrag van € 420.000 werd dit veroorzaakt door hogere
opbrengsten van papier en glas. Daarnaast werd er minder
afval afgevoerd, waardoor een voordeel ontstond van ca.
€ 132.000.Bovenstaande was reeds meegenomen in de
zomerrapportage.
Bij de begroting 2019 is nadrukkelijk gekeken naar de
hoogte van de ramingen voor de kosten en opbrengsten
van de huisvuilinzameling en verwerking om te voorkomen
dat er in 2019 sprake zal zijn van een incidenteel batig
saldo op het gebied van afval.
02. De eindafrekening met de ROVA over 2017 viel €
215.000 hoger uit dan verwacht.
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552

I

-215

I

03. In het eerste jaar van de invoering van het omgekeerd
inzamelen zijn de kosten € 376.000 lager dan vooraf
ingeschat. In 2019 en 2020 wordt omgekeerd inzamelen
verder ingevoerd door de hele stad.

376

I

04. Voor de pilots op het gebied van omgekeerd inzamelen
in hoogbouw was een bedrag van € 123.000 vrijgemaakt
binnen de begroting. Er zijn in 2018 nog geen kosten
gemaakt omdat de pilots nog niet zijn opgestart.
05. Op het algemene budget voor advieskosten en overige
afval aangelegenheden resteert ca. € 60.000.

123

I

60

I

06. Het afvalbudget in de begroting 2018 is geindexeerd.
Door het achterwege blijven van indexaties door ROVA en
AVU ontstond er een voordeel van € 350.000.

350

I

07. Besteding van rijksmiddelen om de verduurzaming in
de regio van de particuliere woonvoorraad op te schalen
en te versnellen. De bijdrage wordt ontvangen in
programma 12 bij de Algemene Uitkering. Dit was deels al
opgenomen in de zomerrapportage. Bij de
decembercirculaire zijn opnieuw middelen toegekend.

-491

I

08. In 2018 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor
de bodemsanering van het Vetgasterrein. De kosten
worden vergoed door het Rijk die daarvoor in twee
tranches bijna € 9 miljoen bijdraagt. De rijksbijdrage
wordt toegevoegd aan de reserve bodembescherming,
waaruit de toekomstige uitgaven van de sanering worden
betaald.

-161

I

09. De uitgaven voor bodemsanering laten een
overschrijding zien van € 281.000. Dit is veroorzaakt door
extra inzet van de RUD en een bijdrage aan de sanering
van de openbare ruimte nabij Boldershof.
We stellen voor om deze overschrijding ten laste te
brengen van de reserve bodemsanering.

-281

I

10. De subsidieregeling e-scooters die in 2018 is gestart is
geen succes gebleken. Zie ook de beantwoording van de
gestelde raadsvragen dd. 27 november 2018 (2018-097).

108

I

Totaal 2 MILIEU

421

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
01. Vanwege het negatieve resultaat op de exploitatie van
het CBA, heeft de geraamde storing van € 100.165 in de
reserve Groot Onderhoud niet plaatsgevonden.

100

Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

100

Totaal 03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

8.731
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I

2.714

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale
begroting
ná wijziging
na verlaging
van
bijdragen
derden

Rekening

-2.500

-575

-296

0

-296 project loopt nog

-5.142

0

-5.142 Nieuwe investering

-300

0

-1.900

-726

-10.138

-1.300

Afwijking Toelichting

03 Stedelijk beheer en milieu
Investeringen met een economisch
nut, waarvoor ter bestrijding van de
kosten een heffing kan worden
geheven
Ondergrondse containers

-1.925

Restant bedrag wordt komende jaren
geinvesteerd

Investeringen met maatschappelijk
nut
Herstelprogramma kademuren
Investering riolering 2018
Aanpak Leusderweg
Entreegebied Rusthof
Totaal investeringen 03 Stedelijk
beheer en milieu

-300

Schuift door naar 2019, uitvoering onder
handen

-1.174 project loopt nog
-8.837

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
Tabel: PF.03.04 Financiële risico's
Nr.

1

Risico

Veranderende marktomstandigheden kunnen
leiden tot
prijsverhogingen bij het
sluiten van nieuwe
contracten middels
aanbestedingen.

Beheersmaatregel

Prijsverhogingen kunnen –deelsworden doorberekend in tarieven.
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Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ x1.000
641

2

Herstelkosten als gevolg
van extreme
weersomstandigheden
(droogteschade, stormen vorstschade, en
wateroverlast).

Met onze regelmatige
veiligheidscontroles en
beheermaatregelen beperken we het
risico van stormschade zoveel
mogelijk.

447

3

Invasieve exoten (met
name Japanse
Duizendknoop)
veroorzaken schade.

De structurele bestrijding van de
Japanse Duizendknoop binnen de
wettelijk mogelijke aanpak. In de
begroting 2018-2021 zijn er voor de
bestrijding van de Japanse
Duizendknoop extra middelen
opgenomen.

430

Projecten

Niet van toepassing
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1 STEDELIJK BEHEER
Wethouder Kees Kraanen
E-mail: WethouderKraanen@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Stedelijk beheer
Klimaatadaptatie en groen
Gemeentelijke organisatie
Informatievoorziening
Dienstverlening
ICT
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en
Nieuwland
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Belangrijke gebeurtenissen
Herinrichting Heideweg en Van Tuyllstraat (Hooglanderveen)
In 2018 was de herinrichting van de Heideweg en Van Tuyllstraat in voorbereiding. De aanleiding
was het aanleggen van een extra regenwaterriool en de slechte kwaliteit van de verharding. Een
werkgroep van bewoners heeft, ondersteund door een bureau, een ontwerp voor de herinrichting
van beide wegen gemaakt. Uitgangspunt is het benadrukken van het dorpse karakter en identiteit
van Hooglanderveen. De twee wegen zijn als één doorlopende ‘dorpsstraat’ van Hooglanderveen
bekeken. Beide wegen krijgen dezelfde inrichting en hoogwaardige uitstraling met gebakken rode
klinkers in de rijbaan én in de trottoirs. Ook de openbare verlichting wordt vervangen, waarbij ook
aanliggende straten worden aangesloten op het nieuwe gemeentelijke verlichtingsnet.
De werkgroep wilde graag meer groen in de straat, maar de openbare weg biedt hiervoor geen
ruimte. Zij kwamen met het idee om bomen in de voortuinen te planten en hiervoor bleken veel
enthousiaste bewoners te vinden. Er zijn in het najaar op deze manier 39 bomen geplant. Door deze
bijzondere vorm van samenwerking krijgt de straat toch een groener uiterlijk en wordt bijgedragen
aan een groener Amersfoort.
De aanbesteding voor de uitvoering is inmiddels gestart, de uitvoering van het werk begint in het
voorjaar van 2019.

Vervanging riolering Kruiskamp en Methorststraat
Medio 2018 is de uitvoering van de herinrichting van de straten Kruiskamp en Methorststraat gestart.
De aanleiding was het vervangen van de gemengde riolering en de aanleg van een extra
regenwaterriool. Met de meeste woningeigenaren zijn afspraken gemaakt voor het afkoppelen van
de regenpijp van de riolering en het aansluiten op het regenwaterriool. Het hemelwater wordt
afgevoerd via twee extra lozingspunten op de stadsgracht bij de Scheltussingel. In de voorbereiding
heeft een aantal bewoners, samen met een adviesbureau, een ontwerp voor de herinrichting van
beide straten gemaakt. De herinrichting van de Kruiskamp is gereed en in 2019 wordt de
Methorstraat uitgevoerd.

Foto: rioleringswerkzaamheden in de straat Kruiskamp.
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Bewonersinitiatief Pauwstraat
De Amerikaanse eik op het pleintje aan de Pauwstraat was al enkele jaren ziek en moest daarom
worden gekapt. Deze boom is in 1945 door de buurt geplant om ons te herinneren aan de bevrijders
van de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben de buurt hierover geïnformeerd en gevraagd mee te
denken over een nieuwe boom. Normaliter planten wij bomen met een omtrek van 16-18 cm, maar
bij het herplanten van een dergelijke bijzondere boom kiezen wij vaak voor een grotere boom van
maximaal 30 cm. De buurt heeft echter de wens geuit om een zo groot mogelijke boom terug te
plaatsen. Gekozen is voor een moeraseik met een omtrek van 90-100 cm. Om deze boom te
bekostigen heeft de buurt zelf geld ingezameld met allerlei acties, zoals een buurtfeest met een
dienstenveiling. Ook worden van de zieke boom plakken hout gezaagd voor hergebruik. Wij vinden
dit een prachtig buurtinitiatief en doordat het de buurt gelukt is om € 4.000,- in te zamelen,
hebben wij de gewenste boom samen met de buurt geplant.

Foto: de moeraseik wordt geplant onder grote belangstelling van de bewoners Pauwstraat.
Bewonersinitiatief Hinderstein
Langs het water van de Abraham Blankaartsingel ter hoogte van Hinderstein bevond zich een totaal
versteend pleintje aan het water. Er ontbrak beplanting zowel op het pleintje als in het water.
Jongeren zitten hier te chillen en door het weerkaatsen van het geluid ervaren omwonenden
geluidsoverlast. Zij hebben bij ons een verzoek ingediend om het pleintje te verfraaien en hebben
daarvoor een plan gemaakt met behulp van een aannemer uit ons raamcontract zelfbeheer. Door de
harde betonnen zijmuren met groen aan te kleden en een boom op het pleintje te planten wordt
een aangename, groene ontmoetingsplek gerealiseerd voor jongeren en omwonenden. De
beplanting zorgt ervoor dat geluid richting de bebouwing wordt gedempt. Door het water te
voorzien van drijvende waterplanten en de plasbermen te beplanten met mooi bloeiende
moerasplanten wordt het water verlevendigd en uitnodigend voor insecten, zoals libellen en
vlinders. Ook het beeld vanaf de singel en de bebouwing van Hinderstein wordt door de bloeiende
moerasplanten en waterlelies verfraaid. Tijdens de Boomfeestdag op 13 maart 2019 plant de
wethouder Stedelijk Beheer, Groen en Klimaatadaptatie de boom in de door de bewoners gemaakte
verhoogde plantenbak.
Aanpak essentaksterfte
De essentaksterfte is een schimmel die ervoor zorgt dat er takken van de es afsterven. De ziekte
tast een steeds groter deel van de boom aan. Dit is onder andere te zien aan een verkleuring van de
bast. Door de essentaksterfte kunnen de takken afbreken en dat kan gevaarlijke situaties opleveren.
Niet alle essensoorten zijn even gevoelig voor deze ziekte.
In 2018 hebben wij 1773 essen gesnoeid. Daarbij hebben wij afgestorven takken dikker dan 4 cm
verwijderd, omdat deze een veiligheidsrisico vormen. In het voorjaar van 2019 worden 247 ernstig
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aangetaste essen gekapt. Op de locaties waar essen worden verwijderd planten wij nieuwe bomen.
Voor de keuze van nieuwe bomen en de plek passen wij de bomenleidraad toe; “de juiste boom op
de juiste plek”. Alle te vervangen essen worden opgenomen in de raamovereenkomst voor bomen,
zodat de kwaliteit van de ondergrondse groeiruimte wordt gewaarborgd.
Ook in 2019 wordt opnieuw onderzoek gedaan naar de aard en de omvang van essentaksterfte in de
stad. Uit inspecties moet blijken of er meer bomen in de hogere risicoklassen vallen. Omdat er geen
remedie tegen deze ziekte is, moet rekening gehouden worden met voortijdige uitval van deze
bomen. Versneld verwijderen van zieke essen leidt tot onvoorziene uitgaven. De kosten voor het
verwijderen en nieuwe aanplant zijn nog niet geraamd.
Stadsbrede bestrijding Japanse Duizendknoop
Ook in 2018 is de JDK weer bestreden door het injecteren van een glyfosaatoplossing. De
behandeling van 2018 heeft een flinke deuk geslagen in het areaal zowel in oppervlakte als vitaliteit
van de planten. Er is zo’n 30.000 m2 behandeld in de openbare ruimte. Ten opzichte van 2017 zijn
de stengels veel kleiner en minder in aantal per m2. Wij hebben bij 147 particulieren in de tuin de
JDK bestreden, dit is een halvering van het aantal dat zich heeft aangemeld in 2017. In totaal is 1,3
kg zuivere glyfosaat gebruikt in de gehele gemeente voor de bestrijding van de JDK. Ook de
uitvoeringskosten zijn sterk gereduceerd. In tegenstelling tot 2017 is dit jaar het werk op urenbasis
afgerekend. Dit, in combinatie met de afname van de oppervlakte, resulteert in een halvering van
de uitvoeringskosten naar zo’n € 60.000.

Foto: Uitloper waarvan de stengel vorig jaar behandeld is. Nu is het een dun stengeltje en het blad
is vervormd.
Verwijderen stobben en herplant bomen in woonstraten
Vanaf 2018 tot en met 2021 planten wij op 4.000 locaties in de stad bomen en/of verwijderen wij
stobben. Wij hebben drie aannemers gecontracteerd die via deelopdrachten de benodigde
werkzaamheden uitvoeren. De eerste opdracht is in oktober 2018 uitgeschreven met als resultaat
dat de eerste 140 bomen geplant zijn. Via de gemeentelijke website en een speciale bomenkaart
kunnen Amersfoorters zich laten informeren over het project en het verloop ervan volgen. Door
alleen op verzoek te wijzigen in de soort of locatie van de boom kan er vlot worden doorgewerkt.
De kosten van het project dekken wij uit het Bomenfonds. Door gebruik te maken van een
raamovereenkomst worden de kosten niet overschreden. Voor 2019 geven we tenminste 900 locaties
in opdracht, deze locaties bestaan uit groeiplaatsen en nieuwe bomen maar ook plekken waar wij
alleen de boomstobbe verwijderen.

70 van 437

Foto: De aannemer maakt de groeiplaats voor de nieuwe boom.

Indicatoren
Indicatoren
3.1.a

% inwoners dat tevreden is over het onderhoud van de wijk
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

2017

64
Bron:

Streefcijfers
2018

2018

64

Stadspeiling O&S

Toelichting: % inwoners (18-84) dat (zeer) tevreden is over het algemeen onderhoud van de wijk.
Dit is het percentage ‘(zeer) tevreden’ op het totaal van de antwoorden ‘(zeer)
tevreden’, ‘neutraal’ (28% in 2017), ‘(zeer) ontevreden’ (7%) en ‘weet niet/geen
mening’ (1%). Het percentage inwoners dat tevreden is met het onderhoud van de wijk
van 2017 komt overeen met het streefcijfer voor dat jaar. Dit wordt in 2019 opnieuw
gemeten.

3.1.b

Fysieke kwaliteit
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

2017

6,1
Bron:

Streefcijfers
2018

2018

6,3

Stadspeiling O&S

Toelichting: De fysieke kwaliteit is een schaalscore die varieert van 0 tot 10. Het is gebaseerd op
de mate waarin bewoners vinden dat er sprake is van zwerfvuil, graffiti, hondenpoep
en vandalisme in hun buurt. Als een bewoner vindt dat zwerfvuil 'vaak' voorkomt in de
buurt, krijgt het een 0, ‘soms’ wordt vertaald als 5 en ‘nooit’ wordt een 10. Het
gemiddelde van alle scores van de vier aspecten geeft de schaalscore weer. Het is dus
geen rapportcijfer! Het cijfer is gebaseerd op een steekproef. De verbetering van de
fysieke kwaliteit in 2017 is 'statistisch significant', d.w.z. de kans dat de toename door
toeval komt is kleiner dan 5%. Wordt in 2019 opnieuw gemeten.
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Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

Fysieke kwaliteit van de openbare ruimte.

Doorlopend

Tevredenheid over de openbare ruimte.

Doorlopend

Meer zelfbeheer en burgerinitiatieven.

Doorlopend

Aanpak essentaksterfte

In uitvoering

Stadsbrede bestrijding Japanse Duizendknoop

In uitvoering

Verwijderen stobben en herplant bomen in woonstraten.

In uitvoering

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Bij het beheer van de stad werken wij samen met onze verbonden partijen Amfors aan het dagelijks
wijkonderhoud en met ROVA aan de afvalinzameling en enkele specifieke beheertaken, zoals
onderhoudswerkzaamheden aan kolken en riolering en sneeuw- en gladheidsbestrijding.
Daarnaast werken wij samen met Waterschap Vallei & Veluwe, woningcorporaties, diverse
aannemende partijen, vrijwilligers Valleikanaal, vrijwilligers Park Schothorst, bewoners via
samenwerkingsovereenkomsten en diverse belangenverenigingen, zoals de Vrienden van het
Waterwingebied, de Stichting Elisabeth Groen en de Participatiegroep 'In gesprek over Nimmerdor'.
Verbonden partijen
NV ROVA Holding
De gemeente Amersfoort heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met NV ROVA Holding en is
tevens aandeelhouder. ROVA verzorgt exclusief onze afvalinzameling voor particulieren en voert
een aantal beheertaken uit, zoals het machinaal reinigen van kolken, de exploitatie van
rioolgemalen en sneeuw- en gladheidsbestrijding.

Maatregelen

Maatregel
Houten fietsbruggen en vlonders
weghalen op het moment van
vervanging.

Voortgang

Bedrag

In uitvoering

Gerelateerde links
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Toelichting
65 De keuze over welke fietsbruggen
daadwerkelijk kunnen vervallen is
nog niet gemaakt. Het is daarmee
nog niet zeker of deze bezuiniging
kan worden gerealiseerd.

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2019-2028
Meerjarenonderhoudsprogramma 2018-2021
RIB Essentaksterfte
PvA Bestrijding Japanse duizendknoop 2017-2019
RIB Stand van zaken maart 2018 project JDK
Aanpak herplant bomen en verwijderen stobben
Aanbesteding herplant bomen en verwijderen stobben
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2 MILIEU
Wethouders:
- Wethouder Astrid Janssen
- Wethouder Fatma Koser Kaya
- Wethouder Kees Kraanen
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Belangrijke gebeurtenissen
CO2-neutraal stad
Warmtevisie. Medio 2018 zijn wij gestart met het opstellen van de warmtevisie en routekaart om te
komen tot duurzaam verwarmde gebouwen zonder aardgas. In de visie wordt duidelijkheid gegeven
over welke technische oplossingen waar het meest kansrijk zijn. Voor een groot deel van de stad
lijkt een warmtenet de meest haalbare oplossing. Alleen in de nieuwere wijken lijkt het logischer
om naar een individuele all-electric variant te gaan. Voor sommige gebieden of bebouwing,
bijvoorbeeld voor historische panden, is het nog niet duidelijk. Daar zou duurzaam gas, zoals biogas
of groene waterstof, geschikt kunnen zijn. In wijkwarmteplannen wordt dit concreter ingevuld. De
routekaart geeft de planning aan wanneer voor welke wijk een wijkwarmteplan wordt opgesteld.
Ook als er nog geen wijkwarmteplan wordt opgesteld kunnen bewoners al stappen zetten. Isoleren
is altijd een goed idee.
De warmtevisie is opgesteld in een participatief proces met veel partijen uit de stad, zoals de
woningcorporaties, netbeheerder Stedin, energieleveranciers, huurdersorganisaties,
vertegenwoordigers van bedrijven, VvE’s en bewoners. Besluitvorming door de Raad staat gepland in
Q2 van 2019.
Samenwerking woningcorporaties. De komende jaren zullen wij nauw samenwerken met
woningcorporaties om de stad te verduurzamen. Hiervoor is het bestuurlijk overleg warmte gestart
met bestuurders van alle drie de woningcorporaties en de wethouders verantwoordelijk voor wonen
en energietransitie
Subsidie BZK. Eind juni 2018 heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken voor het aardgasvrij maken van Schothorst-Zuid. Op 29 september 2018 heeft
het ministerie laten weten dat Amersfoort niet is uitgekozen. De subsidie was bedoeld voor de
eerste groep eigenaar-bewoners in Schothorst-Zuid die hun woning aardgasvrij gaan maken. Er
waren 75 aanvragen uit het hele land, waarvan er 27 zijn geselecteerd. Daarnaast heeft de
kwartiermaker van het Rijk Amersfoort bezocht om zelf in ogenschouw te nemen op welke wijze wij
hier de wijkwarmteplannen vormgeven
Wijkwarmteplan Schothorst Zuid. Voor de wijk Schothorst Zuid zijn wij in 2018 gestart met het
opstellen van een wijkwarmteplan. In het wijkwarmteplan komt te staan welke duurzame
alternatieven er zijn om aardgas te vervangen bij het verwarmen van woningen, opwarmen van
water en koken. Het plan geeft verder inzicht in hoe wij dat kunnen realiseren, welke
ondersteuning de gemeente kan bieden.
In 2018 is hoofdzakelijk ingezet op het analyseren van het vastgoed in de wijk, het inventariseren
van plannen van grote(re) vastgoedeigenaren en het informeren van inwoners. Onder andere op een
grote informatiebijeenkomst in november. Naar verwachting stelt de raad in de eerste helft van
2019 het wijkwarmteplan vast.
Gezonde en veilige stad
Uitvoering Actieprogramma fijn stof In het kader van de uitvoering van het Actieprogramma
Luchtkwaliteit en de visie fijn stof zijn in 2018 onder andere de volgende projecten uitgevoerd: de
1e slimme bandenpomp is geopend bij Emiclaer, de exacte locatie en actuele besparing is te vinden
op band op spanning. Deze winter is de bewustwordingscampagne over de schadelijke effecten van
houtrook ("welk rooksignaal geef jij af"?) herhaald. De subsidieregeling voor elektrische scooters
voor zakelijk gebruik is in april 2018 opgestart en lijkt langzaam op gang te komen. Het project Stop
en Drop is op de Hof gerealiseerd. Hiermee hoeven koelwagens de motor niet te laten draaien
tijdens laden en lossen.
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Actieplan Geluid Op basis van de Geluidskartering, die is vastgesteld in 2017, is in 2018 het ontwerp
Actieplan geluid vastgesteld. Amersfoort is verplicht dit actieplan te maken. In het plan is
aangegeven welke woningen als knelpunt worden aangemerkt, vanwege de hoge geluidbelasting van
wegverkeerslawaai. Daarnaast zijn aandachtslocaties aangewezen. In het actieplan zijn 9
maatregelen benoemd om de geluidbelasting op de knelpunten te reduceren. De nadruk ligt hierbij
op het verbeteren van de geluidsituatie bij knelpunten op het moment ruimtelijke ontwikkelingen
plaatsvinden of verkeersmaatregelen worden genomen. In 2019 wordt het definitieve plan
vastgesteld, nadat het plan voor iedereen ter inzage heeft gelegen.
Bodem Als onderdeel van de uitvoering van het Convenant Bodem en ondergrond 2016-2020 zijn in
2018 o.a. de volgende activiteiten uitgevoerd: Met provincie Utrecht en gemeente Utrecht is een
onderzoek uitgevoerd naar diffuus lood en een gemeenschappelijke aanpak opgesteld. Met een deel
van het beschikbare budget zijn bodemsaneringen uitgevoerd op o.a. de Boldershof, Zonnehof en de
Keerkring. In 2018 is ook de voortgang en aanpak van de bodemsanering van NS Vetgas in opdracht
van het Rijk gestart.
Vanwege de toename van het aantal bodemenergiesystemen en de drukte in de ondergrond is
onderzocht in hoeverre een grootschalige keuze voor bodemwarmtewisselaars kan en welke
randvoorwaarden hiervoor nodig zijn.
Met het waterschap Vallei en Veluwe is een pilot gestart (TEO Schothorst) om energie uit het
oppervlaktewater te combineren met ondergrondse energieopslag in de wijk Schothorst.
Klimaatbestendige stad
Het steenbreeknetwerk dat zich richt op het klimaatbestendig maken van privétuinen heeft 6
voorbeeldtuinen aangelegd die regelmatig in de lokale en landelijke pers komen en bezocht worden
door professionals en door bewoners uit de stad. Er is een training over klimaatbestendige tuinen
voor hoveniers gehouden, waaraan ruim 40 deelnemers waren.
Het Meetjestad project heeft een subsidie van 25.000 euro van het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie
ontvangen voor het impactproject: Risicodialoog op basis van het zelf meten aan hitte. De
miljoenste meting is gedaan. En een eerste artikel is verschenen in het blad Meteorologica: Het
belang van minimumtemperatuur bij een hittegolf - kan ik mijn huis nog wel koelen? Op het Groene
Huis is een fototentoonstelling gemaakt over klimaatbestendige stad. En er zijn klimaatbestendige
voorbeeldtuintjes aangelegd. Meerdere schoolpleinen zijn naast groen ook klimaatbestendig
gemaakt.
Wij hebben een klimaatadaptatie (KA)team opgericht dat iedere drie weken werkzaamheden en
inhoud met elkaar afstemt. Deelnemers zijn: waterschap Vallei en Veluwe, Platform water Vallei en
Eem, afdelingen Leefomgeving, Stad in ontwikkeling en Woonwerkklimaat.
Groene stad
biodiversiteit In 2018 is het beheer van de bermen aanbesteed waarin ecologisch bermbeheer is
opgenomen. Vanaf 2019 worden de bermen ecologisch beheerd. Verder zijn in 2018 de
voorbereidingen getroffen voor een nieuwe uitgave van de Stand van de Natuur in Amersfoort. In
2019 zal deze verschijnen.Voor de wijk Soesterkwartier heeft provincie Utrecht een ontheffing
verleend voor de Wet Natuurbescherming. Dit is een pilot en de eerste binnen de provincie.
Hierdoor zorgen wij ervoor dat er voldoende nest- en rustplaatsen blijven voor huismussen,
gierzwaluwen en vleermuizen en dat renovatiewerkzaamheden geen vertraging oplopen. In 2019
werken wij aan uitrol over de hele stad. Verdere toelichting op de voortgang wordt bij stedelijk
beheer gegeven. Bij Ruimtelijke ontwikkeling wordt gerapporteerd over de groenkaart en
groencompensatie.
Centrum voor natuur en milieu educatie in het Groene Huis (CNME). Het CNME ondersteunt
scholen bij het geven van natuur en milieueducatie (NME) zodat kinderen en jongeren leren om
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natuur en duurzaamheid een plek te geven in hun keuzes en gedrag. Zo organiseerde het CNME met
zes voortgezet onderwijs scholen veldwerkdagen op Landgoed Schothorst. Leerkrachten uit het
basisonderwijs namen deel aan een NME- coördinatorencursus (vijf basisscholen), lessen en
excursies (meer dan 300 groepen) en gebruikten leskisten en materiaalpakketten over natuur en
duurzaamheid (ruim 530).
Inwoners van Amersfoort kunnen in en om Het Groene Huis terecht voor inspiratie en informatie
over natuur en duurzaamheid. Zo vonden er in en om het Groene Huis ruim 300 lezingen,
workshops, vergaderingen en netwerkbijeenkomsten plaats over natuur en duurzaamheid. Deze
werden georganiseerd door o.a. groene verenigingen, ondernemers of netwerken en gefaciliteerd
door het CNME. Ook waren er (mini-)exposities over Stadsbomen, natuur in de winter,
gierzwaluwen, wilde bijen en klimaatbestendige tuinen.

Met zo'n 70 vrijwilligers en deelnemers sociale activering leverde het CNME een bijdrage aan het
beheer van Landgoed Schothorst. In 2018 zijn onder andere klimaatbestendige voorbeeldtuinen
aangelegd.

Afvalloze stad
Omgekeerd inzamelen Het afgelopen jaar zijn wij daadwerkelijk van start gegaan met de plaatsing
van de ondergrondse restafvalcontainers; in Nieuwland en Hoogland zijn de containers geplaatst. In
Nieuwland is het Omgekeerd inzamelen inmiddels ingevoerd. In de wijken Kattenbroek en Zielhorst
zijn de voorbereidingen voor het Omgekeerd inzamelen in 2018 opgestart, met onder meer
informatiebijeenkomsten voor de inwoners.
Hoogbouw Om de stadsbrede doelstelling te halen, 100 kg restafval per inwoner in 2020, is het van
belang dat hoogbouwbewoners mee gaan doen in het scheiden van afval. Deze bewoners moeten
dan wel over de juiste inzamelmiddelen beschikken. Vanaf september 2018 zijn we daarom met een
pilot gestart bij hoogbouwcomplexen in de wijken Nieuwland, Hoogland en Kattenbroek. Doel van
de pilot is bewoners van hoogbouw beter te faciliteren om hun afval te scheiden.
Zwerfafval De financiering voor het gehele zwerfafvalproject resulteert uit de Raamovereenkomst
verpakkingen 2013 – 2022 die is opgesteld door de verpakkingsindustrie en de rijksoverheid. Sinds
2015 worden zwerfafvalprojecten uitgevoerd volgens het programma zwerfafval 2015-2022. Het
programma richt zich op bewustwording en gedragsverandering. Hierbij richten we ons op vier
verschillende lijnen:
 Educatie (doelgroep onderwijs),
 Stad (doelgroep bedrijven, instellingen, ondernemers, inwoners)
 Fysieke inrichting / beheer en voorzieningen (gericht op voorzieningen, monitoring, beheer)
en
 Communicatie (gericht op campagnes en acties).
Zo is een grote opschoonactie tijdens de World Cleanup Day op 15 september gehouden. In de lijn
fysieke inrichting / beheer en voorzieningen zijn de eerste stappen gemaakt in met de structurele
aanpak bijplaatsingen. Samen met het CNME en communicatie zijn nieuwsbrieven en
nieuwsberichten over activiteiten verzorgd. Verder hebben we in november 2018 hebben we een
bijdrage geleverd aan het landelijke Zwerfafval congres door te vertellen over de lijn Stad en hoe
we daarin samenwerken met Matchpoint.
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Afvalverwerking en circulaire economie
In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor de samenwerking Cirkelwaarde. Circulus-Berkel,
ROVA en AVU hebben in december 2018 besloten te gaan samenwerken in het kader van circulaire
economie. Deze samenwerking wordt Cirkelwaarde genoemd. De voorbereidingen voor het opzetten
van het Expertisecentrum en het Handelshuis zijn in volle gang. In het Expertisecentrum wordt
kennis over de materiaalstromen textiel, luiers, gft afval, afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA), en verpakkingen gebundeld. In het Handelshuis wordt het voorbereiden,
begeleiden en uitvoeren van aanbestedingen gedaan. Dit betreft een bureau in eigen beheer van
AVU, Circulus-Berkel en ROVA. Daarnaast voorziet het Handelshuis in het beheer van de contracten
en de administratie rond die contracten.

Indicatoren
Indicatoren
3.2.a

Het aantal saneringswoningen ten gevolge van wegverkeerslawaai
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

98

98

18

18

0

0

Bron:

Bureau Sanering Verkeerslawaai

Toelichting: Dit betreft woningen die geplaatst zijn op de zogenoemde A-lijst. Dit zijn woningen
met een geluidbelasting in 1986 van 65 dB of hoger. De sanering van woningen op de Alijst is afgerond.
3.2.b

Afvalscheiding
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

51

52

53

53

54

2018

Grondstoffenmonitor

Toelichting: Het afvalscheidingspercentage is de hoeveelheid afval die inwoners apart scheiden.
Hoe hoger dit getal, hoe beter er gescheiden wordt. Het gaat met name om de
volgende stromen: grofvuil, gft, grof tuinafval, papier, glas, textiel, kunststof (pmd),
klein chemisch afval. Wat er over blijft is restafval. Amersfoort doet daarnaast mee
met de Benchmark huishoudelijk afval (een product van Rijkswaterstaat en de NVRD Vereniging voor afval en reinigingsmanagement voor gemeenten). De gegevens worden
vergeleken met de prestaties van andere vergelijkbare gemeenten. Hierop is te zien
dat gemeente Amersfoort het op dit moment gemiddeld doet. De benchmark is ook te
vinden op de website www.benchmarkafval.nl.
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3.2.c

CO2-uitstoot door bedrijven
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

246

265

252

232

Bron:

2018

2018

Klimaatmonitor

Toelichting: Het betreft de CO2-uitstoot van bedrijven en instellingen in Amersfoort. In de
categorisering van de klimaatmonitor zijn dat de hoofdcategorieën Industrie,
Landbouw en van de Gebouwde omgeving de commerciële en publieke dienstverlening.
3.2.d

CO2-uitstoot door woningen
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

241

245

223

218

Bron:

2018

2018

Klimaatmonitor

Toelichting: Betreft de CO2-uitstoot door woningen in kiloton per jaar. Tot 2016 waren deze
indicatoren gebaseerd op Energie in Beeld. Vanaf 2016 (Begroting 2017-2020) zijn deze
indicatoren gebaseerd op een andere bron, namelijk de Klimaatmonitor. Om een
vergelijkbare reeks te hebben is voor de jaren vòòr 2016 nu ook de Klimaatmonitor
gebruik. Deze getallen wijken daarmee af van de begroting van voorgaande jaren. De
meest recente gegeven in de Klimaatmonitor zijn van 2016.

3.2.e

Hoeveelheid opgewekte zonnestroom (MWh*1000)
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

4,8

6,5

12,4

13,4

2018

2018

Klimaatmonitor

Toelichting: De hoeveelheid opgewekte zonnestroom in MWh*1000, omgerekend vanuit het
opgestelde vermogen (1000 Wp opgesteld vermogen levert 900 kWh zonnestroom). De
Klimaatmonitor is overgestapt op een andere manier van statistische verwerking. Het
getal is berekend op basis van extrapolatie. Hierdoor wijken de getallen over 2016 en
2017 af van de begroting van voorgaande jaren. We verwachten dat het aantal
zonnepanelen de komende jaren verder zal toenemen. Dit omdat zonnepanelen een
goede investering zijn en consumenten ermee onafhankelijker worden van de
energieleveranciers.

Verplichte indicatoren
Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren
die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in
de Begroting en Jaarrekening. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook
www.waarstaatjegemeente.nl.
Realisatie cijfers
Indicator

2014

2015
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2016

2017

2018

Bron

3.2.f Hernieuwbare
elektriciteit (%)

1,9

2,3

3,5

3.2.g Fijn huishoudelijk
restafval (kg per
inwoner)

226

216

213

Klimaatmonitor
Rijkswaterstaat

209

CBS

Toelichting verplichte indicatoren
3.2.f
Deel van de energie die afkomstig is uit natuurlijke hulpbronnen die constant worden
aangevuld, zoals uit wind, zon, waterkracht en biomassa. Er zijn nog geen gegevens
bekend over 2017.
3.2.g
De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar
(kg).

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

Amersfoort wil in 2030 een CO2-neutrale stad zijn.

Doorlopend

We werken aan een afvalloze stad.

Doorlopend

Amersfoort is en blijft een gezonde en veilige stad.

Doorlopend

We werken aan klimaatbestendigheid.

Doorlopend

De kwaliteit van Amersfoort als groene stad blijft behouden en wordt
sterker.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
De huishoudelijke afvalinzameling wordt in Amersfoort verzorgd door ROVA. De afvalverwijdering
van het huishoudelijke afval wordt geregeld via de Afval Verwijdering Utrecht (AVU).
In het kader van circulaire economie werken we samen met ROVA, AVU en Circulus-Berkel. Deze
samenwerking wordt Cirkelwaarde genoemd.
Verbonden partijen
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht
De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert voor ons taken uit in het kader van wettelijke
milieuregels.
Amfors Holding B.V.
Voert in een aantal gebieden in de stad het wijkonderhoud uit.
Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
Amersfoort neemt voor de afvalverwerking deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Afval
Verwijdering Utrecht (AVU). De GR AVU regelt een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde
afvalverwerking; van overslag en transport tot verwerking; voor huishoudelijke en andere soorten
afval.

80 van 437

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
https://www.amersfoort.nl/project/omgekeerd-inzamelen-van-afval-.htm
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04 SOCIAAL DOMEIN
Inleiding

Inleiding jaarverslag programma Sociaal Domein
Amersfoort is een inclusieve stad, waar iedereen op zijn eigen manier mee moet kunnen doen. We
vinden het belangrijk om er samen voor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in onze
samenleving. En als iemand daar hulp bij nodig heeft, dan zorgen we ervoor dat hij/zij die krijgt.
Doel is dat inwoners de hulp krijgen die nodig is en dat dit bijdraagt aan (het herstel van) een zo
gewoon mogelijk leven. Dat betekent dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk in de omgeving van
mensen wordt aangeboden. En dat er altijd gekeken wordt – voordat specialistische hulp wordt
aangeboden – of er andere manieren zijn om aan de zorg- of hulpvraag te voldoen.
Passende zorg voor inwoners en binnen financiële kaders
Op basis van het meerjarig beleidskader Sociaal Domein en het uitvoeringsprogramma geven wij
richting aan de transformatie van het sociale domein. Met de monitor sociaal domein geven wij
inzicht in de effecten hiervan. Transformatie is geen doel op zich, maar dient als instrument om
onze doelen te bereiken: passende zorg en ondersteuning bieden aan inwoners binnen de financiële
kaders. Het beoogde resultaat voor de inwoner is leidend.
Gezamenlijk doen en leren
De transformatie van het sociaal domein is een proces dat vanuit en in de (uitvoerings)praktijk
wordt ontwikkeld. Dit doen wij samen met cliënten, professionals, aanbieders en maatschappelijke
organisaties. In partnerschap faciliteren we de gewenste beweging en bieden we ruimte voor pilots
en experimenten, over de volle breedte van het sociaal domein. Het gezamenlijk leren, ontwikkelen
en versnellen van de transformatie staan hierbij centraal.
Rust en ruimte bieden om transformatie te laten slagen
In de beweging in het sociaal domein hebben we gezamenlijk al veel bereikt en ingericht; we
richten ons op het behouden van het goede, verbeteren waar nodig en vernieuwen waar dat winst
oplevert. Een verandering zoals de transformatie van het sociaal domein kost ook tijd en vraagt om
geduld en doorzettingskracht. Het is ook nog te vroeg om al te concluderen of de transformatie is
gelukt. Wel zien we eerste bewegingen die in lijn zijn met de gestelde doelen. De resultaten uit de
monitor en het recente KPMG- rapport over de betaalbaarheid van de zorg bevestigen de ingezette
lijn. Wij willen de uitvoering rust en ruimte bieden om onverminderd verder te werken aan de
vastgestelde transformatie van het sociaal domein.
Opvangen van de groeiende zorgvraag
In lijn met het landelijke beeld hebben we in Amersfoort ook te maken met een groeiend beroep op
de Wmo en Jeugdwet. Dit heeft steeds grotere consequenties voor de begroting. Zowel waar het
gaat om de structureel beschikbare middelen die overschreden worden als om de reserve sociaal
domein die met het opvangen van de groei van de zorg uitgeput raakt. De groei kan deels verklaard
worden als gevolg van autonome ontwikkelingen [complexer wordende samenleving, verschuiving
van kosten vanuit de zorgverkeringswet]. Voor een ander deel wijkt de groei echter af van die in
vergelijkbare gemeenten en lijkt deze strijdig met een aantal doelen uit ons beleidskader [o.a.
zelfredzaamheid].
Reëel budget vanuit Rijk voor uitvoering taken door gemeenten
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Amersfoort is niet de enige gemeente die geconfronteerd wordt met hogere kosten. Samen met
andere gemeenten hebben wij daarom het Rijk ook gevraagd nog eens kritisch te kijken naar de
beschikbare middelen voor zorg en ondersteuning. Dit vanuit de gedachte dat voor reëel uitgaven
ook een reëel budget vanuit Den Haag beschikbaar gesteld moet worden. We zijn blij dat op basis
van die oproep er nu ook concreet gekeken wordt op welke wijze gemeenten financieel structureel
extra ondersteuning kunnen krijgen bij de jeugdhulp.
Scherpte in sturen op leidende principes
Uit de in 2018 uitgevoerde analyse komt het beeld naar voren dat vanuit onze toegang [huisartsen,
wijkteams] in afwijking van wat is afgesproken rondom het bieden van passende zorg (direct goed,
zo zwaar als nog en zo licht als kan) wellicht te snel en te vaak wordt verwezen naar individuele
voorzieningen. Om de zorg betaalbaar te houden en de aanpak van de transformatie te intensiveren
staat het sturen op de vastgestelde principes in het sociale domein en de naleving daarvan centraal.
Dit vraagt scherpte van alle betrokkenen: de raad, het college, de gemeentelijke organisatie en de
uitvoeringspartners. Mede op basis van de aanbevelingen van het KPMG- rapport zullen wij met de
raad en stad gesprek voeren over hoe wij hiermee de komende jaren omgaan. Doel is en blijft dat
we de zorg en ondersteuning van Amersfoorters die ons nodig hebben, toegankelijk, van goede
kwaliteit en betaalbaar houden.
Financiële analyse op hoofdlijnen
Het programma 4 Sociaal domein laat een netto tekort zien van € 1,8 miljoen.
Bruto is sprake van een overschrijding van € 9,2 miljoen. Om een zuiver beeld te krijgen van de
werkelijke overschrijding op het totaal van de begroting van de gemeente moet echter rekening
gehouden worden met onderstaande correcties.
1. Een deel van deze lasten wordt gedekt door extra inkomsten die van het rijk zijn ontvangen voor
extra taken en op programma 12 staan verantwoord (€ 6,8 miljoen);
2. Daarnaast vindt dekking plaats door onttrekking aan daarvoor bestemde reserves (€ 0,6 miljoen).
Ook voor het programma Sociaal domein worden aan de raad voorstellen gedaan voor het
overhevelen van restant-budgetten vanuit begroting 2018 naar begroting 2019 voor een bedrag van €
3 miljoen. Aangezien sprake is van een netto tekort op het programma zijn we hierin terughoudend
geweest en zijn alleen voorstellen ingediend als het gaat om budgetten die we van het Rijk voor
specifieke doeleinden hebben ontvangen. Het gaat dan om budgetten voor activiteiten die we
uitvoeren voor landelijke programma’s (versterken sociale basis), voor onze regiogemeenten (o.a.
regionale middelen werkbedrijf, maatschappelijke opvang) en voor taakmutaties die pas ontvangen
zijn in de tweede helft van 2018. Deze laatste activiteiten konden daarom in 2018 niet meer worden
uitgevoerd.
Het rekeningresultaat voor het Sociaal domein komt rekening
houdend met bovenstaande overhevelingsvoorstellen uit op - € 4,8
miljoen.
Bruto tekort programma 4

-9.2

ad.1 dekking taakmutaties programma 12

6,8

ad.2 ten laste van reserves

0,6
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Netto tekort programma 4

-1,8

overhevelingsvoorstellen

-3.0

Gecorrigeerd tekort programma 4

-4,8

Indien we meer specifiek kijken naar een deel van programma 4, namelijk het tekort op de
individuele voorzieningen zorg en ondersteuning en Beschermd wonen, bedraagt het bruto tekort €
11,6 miljoen dat voor € 4,5 miljoen gedekt wordt door rijksinkomsten die bij andere programma's
staan opgenomen. Het netto tekort op dit onderdeel is € 7,1 miljoen en wordt in de jaarrekening
gedekt door onttrekking uit de reserve sociaal domein en voordelen op andere onderdelen in
programma 4 .
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Tabel: PF.04.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 BASISINFRASTRUCTUUR

-13.404

-13.494

-12.804

690

2 AMBULANTE ZORG EN ONDST INCL WIJKTEAMS

-18.282

-18.720

-18.640

80

3 SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING

-54.241

-57.409

-66.806

-9.397

4 BESCHERMING EN VEILIGHEID

-46.393

-45.012

-47.243

-2.231

5 WERK EN INKOMEN

-95.876

-96.409

-95.396

1.013

-228.197

-231.044

-240.889

-9.845

1 BASISINFRASTRUCTUUR

143

143

80

-63

2 AMBULANTE ZORG EN ONDST INCL WIJKTEAMS

190

190

72

-118

3 SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING

2.159

2.159

2.196

37

4 BESCHERMING EN VEILIGHEID

1.747

1.747

2.208

461

50.702

50.702

51.183

482

54.941

54.941

55.739

798

1 BASISINFRASTRUCTUUR

-13.260

-13.350

-12.724

627

2 AMBULANTE ZORG EN ONDST INCL WIJKTEAMS

-18.092

-18.530

-18.568

-38

3 SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING

-52.083

-55.250

-64.610

-9.360

4 BESCHERMING EN VEILIGHEID

-44.646

-43.265

-45.035

-1.770

5 WERK EN INKOMEN

-45.175

-45.708

-44.213

1.495

-173.256

-176.103

-185.150

-9.047

Toevoeging aan reserve

0

-2.931

-2.931

0

Onttrekking aan reserve

3.464

5.646

5.521

-125

TOTAAL MUTATIES RESERVES

3.464

2.714

2.589

-125

-169.792

-173.389

-182.561

TOTAAL LASTEN

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

5 WERK EN INKOMEN
TOTAAL BATEN

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

TOTAAL SALDO
MUTATIES RESERVES

SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Tabel: PF.04.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

04 SOCIAAL DOMEIN
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Lasten

Baten

-9.845

673

-9.172

1 BASISINFRASTRUCTUUR

690

-63

80

-118

3 SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING

-9.397

37

4 BESCHERMING EN VEILIGHEID

-2.231

461

1.013

482

0

-125

2 AMBULANTE ZORG EN ONDST INCL WIJKTEAMS

5 WERK EN INKOMEN
9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten I / S

1 BASISINFRASTRUCTUUR
01. Zoals gemeld in de zomerrapportage betreft dit een
afwikkeling/terugvordering van een subsidie uit 2016 van
een instelling die gestopt is met haar gesubsidieerde
activiteiten en afwijkingen bij overige kleine subsidies
voor scouting en speeltuinwerk.

145

I

02. Zoals gemeld in de zomerrapportage is het
realisatieplan ter ondersteuning van mantelzorgers dit
jaar niet volledig uitgevoerd in verband met
herstructurering van het beleid en daling van het aantal
aanvragen. Hierdoor is het budget niet geheel besteed.

344

I

03. Wij stellen voor € 26.000 over te hevelen naar 2019
voor het landelijk project versterken Sociale Basis. Het
project loopt nog door in 2019.
Wij stellen voor € 80.000 over te hevelen naar 2019 voor
de Cliëntondersteuning, het project begint in 2019.
Wij stellen voor € 120.000 over de hevelen naar 2019 voor
Impuls weerbaar bestuur, de projecten starten begin
2019.
“Deze gelden staan als baat verantwoord in programma 12
bij de Algemene Uitkering”. Deze gelden zijn pas in de 2e
heflt van 2018 van het Rijk ontvangen.
04. Op diverse begrotingsposten
vrijwilligersbeleid/mantelzorgbeleid/wijk en buurtwerk
etc. zijn incidenteel bedragen niet uitgegeven. Dit komt
voornamelijk doordat er op veel terreinen nieuw beleid
is/wordt gemaakt. Deze bedragen zullen in 2019
incidenteel worden ingezet voor o.a. de wijkteams
(besluitnummer #5895133 ).

I

192

I

05. Er is op het jongerenwerk € 143.000 aan inkomsten op
het jongerenwerk niet verantwoord op programma 4. Het
betreft een taakmutatie voor
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. Het budget
hiervoor staat op programma 5 Onderwijs.

-143

I

06. Dit betreft niet begrote inkomsten verwijsindex van de
Regiogemeenten.

36

I

Totaal 1 BASISINFRASTRUCTUUR

681
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-107

2 AMBULANTE ZORG EN ONDST INCL WIJKTEAMS
01. Zoals gemeld in de zomerrapportage is bij diverse
Jeugdgezondheidszorglocaties van de GGDrU een
uitbreiding, verbouwing of afstoting van gebouwen aan de
orde. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan geldende
kwaliteits- en veiligheidseisen. De verwachte extra kosten
bedragen voor 2018 circa € 135.000. De verbouwing heeft
echter niet in 2018 plaatsgevonden en zal derhalve in
2019 gaan plaatsvinden.
02. Dit nadeel betreft de lasten kinderopvang van €
23.000 en verhoogde Asielinstroom € 75.000. Dit nadeel
wordt volledig gedekt door de extra inkomsten vanuit het
Rijk. Deze gelden staan als baat verantwoord in
programma 12 bij de Algemene Uitkering.

I

-98

03. In de begroting 2018 is abusievelijk een baat geraamd
voor de GIDS-gelden (Gezond in de Stad), deze gelden zijn
dubbel geraamd. Zie ook onderstaand punt.
04. In de begroting 2018 zijn de lasten voor de GIDSgelden (Gezond in de Stad) dubbel geraamd, zie ook
toelichting bij de baten.
Totaal 2 AMBULANTE ZORG EN ONDST INCL WIJKTEAMS

I

-190

190

92

I

I

-190

3 SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING
01. In de zomerrapportage is er een nadeel van de lasten
voor ambulante jeugdhulp van € 2,7 miljoen gemeld. Dit
nadeel heeft een drietal oorzaken:
Stijging van de lasten van de ambulante
begeleiding. Deze lasten zijn na de zomerrapportage (€
1,2 miljoen) verder opgelopen naar € 1,5 miljoen, met als
oorzaken een stijging van zowel het aantal cliënten als de
intensiteit van de begeleiding per week.
Stijging van het nadeel bij ambulante behandeling
jeugd, van € 0,7 miljoen bij de zomerrapportage naar €
0,9 miljoen.
Een minder groot nadeel bij ambulante
behandeling opvoed- en opgroei hulp dan eerder
verwacht. Het nadeel komt uit op € 0,3 miljoen.
Het nadeel zoals gemeld in de zomerrapportage blijft per
saldo gelijk en komt totaal uit op € 2,7 miljoen.
De toename van het aantal cliënten en de vraag naar
behandeling komt onder andere voort uit het niet tijdig in
kunnen stromen in de Wet langdurige zorg en langere duur
van de trajecten. Een deel van dit nadeel wordt
gecompenseerd door een niet begrote baat van € 1
miljoen op programma 12, algemene uitkering.
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-2.733

S

02. In de zomerrapportage is een nadeel van ruim € 1,7
miljoen gemeld voor de ambulante begeleiding van
volwassenen. De lasten zijn verder gestegen dan
verwacht, waarmee het uiteindelijke nadeel uitkomt op €
2,0 miljoen. De oorzaken van dit nadeel zijn gelegen in de
toename van het aantal cliënten, met name jong
volwassenen. De intensiteit en duur van de begeleiding
per week vormen mede de oorzaak van het nadeel.
03. Vanaf 2017 is er een stijgende lijn te zien voor het
gebruik van dagactiviteiten. Voor een deel valt dit te
verklaren doordat jeugdigen:
- minder snel toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg
(Wlz);
- door ouders die hun kinderen (nog) niet willen laten
instromen in de Wlz.
In 2018 zijn de lasten voor dagactiviteiten verder
gestegen. De oorzaken zijn stijging van het aantal
cliënten, duur van de trajecten en de lasten van de
gemiddelde indicatie.
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-2.027

S

-650

S

04. Persoonsgebonden budgetten (PGB)
Wmo begeleiding: Tegen de verwachting in is het aantal
cliënten met een PGB budget voor de Wmo gestegen met
15 cliënten naar 194 cliënten. Het gemiddeld afgegeven
budget per cliënt nam toe met ruim € 800 tot bijna €
10.600 op jaarbasis. Ook op de uitnutting per budget
verwachten we een stijging, waardoor de gemiddelde
besteding per cliënt bijna € 2.000 hoger ligt dan in 2017.
Bij de begroting zijn we uitgegaan van een verdere daling
van het aantal PGB-cliënten. In werkelijkheid is het aantal
cliënten gestegen en is het gemiddelde budget en de
uitnutting daarvan toegenomen. Per saldo voor 2018 een
nadeel van ongeveer € 0,7 miljoen.

-1.211

S

-1.058

I

-211

S

Huishoudelijke hulp: Bij het opstellen van de begroting
zijn we uitgegaan van een verdere daling van het aantal
cliënten met een PGB Huishoudelijke hulp. In 2018 waren
er ook minder cliënten (4 cliënten), maar de daling is
minder sterk dan verwacht. En hoewel het gemiddelde
budget gedaald is met circa € 100 is de verwachting dat
de gemiddelde uitnutting van de toegekende budgetten €
100 hoger uitkomt dan in 2017. Per saldo betekent dit een
klein nadeel van € 24.000 in 2018.
Jeugd: Ook voor het domein Jeugd zijn we bij het
opstellen van de begroting uitgegaan van een daling van
het aantal cliënten met een PGB. Voor dit domein zien we
inderdaad een daling van het aantal cliënten met 5
cliënten, maar de toegekende budgetten en verwachte
realisatie liggen hoger dan in 2017, respectievelijk ruim €
1.400 en bijna € 2.800 per cliënt op jaarbasis. Doordat de
afname van het aantal cliënten lager is dan ingeschat, en
de bestedingen toenamen komen we in 2018 uit op een
nadeel van € 490.000.
In de zomerrapportage hebben we een overschrijding op
de PGB's gemeld van circa € 790.000. Omdat er nog PGB's
zijn afgegeven in de tweede helft van het jaar, komt de
totale overschrijding op de PGB's uit op € 1,2 mln, een
toename van ruim € 400.000.
05. De lasten voor jeugdzorg met verblijf zijn toegenomen
en vertonen een nadeel van € 1 miljoen.
Dit komt voort uit het feit dat de afbouw van residentiële
jeugdzorg naar behandelgroepen in 2018 nog niet volledig
heeft plaatsgevonden. Voor € 0,6 miljoen wordt het
nadeel verklaard door de afspraken met de
regiogemeenten over onderlinge solidariteit.
06. De lasten voor specifieke vormen van specialistische
zorg (landelijk transitie arrangement) vertonen in 2018
een nadeel van € 0,2 miljoen. Dit wordt met name
veroorzaakt door het nadelige effect van € 750.000 door
afspraken met de regiogemeenten over onderlinge
solidariteit.
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07. De lasten voor de GGZ jeugdzorg zijn gestegen als
gevolg van langere trajecten. De (landelijke) trend van
toenemende ggz-problematiek onder jongeren zet zich
door. Het gaat bij deze toename veelal om niet
beïnvloedbare factoren, zoals de complexere samenleving
en de druk op jongeren om te voldoen aan (hoge)
verwachtingen. Voor € 0,12 miljoen wordt het nadeel
verklaard door de afspraken met de regiogemeenten over
onderlinge solidariteit. Het nadeel op de GGZ jeugdzorg
komt op ruim € 0,7 miljoen, dit is inclusief een
vervoerscomponent van circa € 140.000.

-704

S

08. Door indexering van de tarieven als gevolg van een
nieuwe CAO huishoudelijk hulp en door circa 3% meer
cliënten zijn de lasten voor huishoudelijke hulp (HH)
gestegen. Een deel van dit nadeel wordt gecompenseerd
door rijksmiddelen via de extra integratie-uitkering WMO
van € 222.500. De ontvangst van deze baat staat op
programma 12, algemene uitkering.

-301

I

09. De lasten voor dagactiviteiten volwassenen vertonen
een nadeel van € 234.000. De stijging valt grotendeels te
verklaren doordat er meer cliënten (circa 30) langer in
zorg zijn en naar verhouding meer/duurdere zorg
ontvangen. De gemiddelde indicatie steeg met ruim €
400,- per cliënt ten opzichte van 2017.

-234

S

10. Eigen bijdragen
Voorgaande jaren ontvingen we structureel minder eigen
bijdragen van cliënten dan in de begroting was
opgenomen. Daarom is in de begroting 2018 de raming van
€ 2,5 miljoen naar beneden bijgesteld naar € 1 miljoen. In
de zomerrapportage rapporteerden we al een voordeel
van € 100.000. Het voordeel is in de tweede helft van het
jaar gestegen naar € 200.000.
Op basis van de voorlopige cijfers van het CAK zien we dat
er per periode gemiddeld aan 2.493 wmo-cliënten eigen
bijdragen zijn opgelegd, dit ligt 39 cliënten hoger dan het
gemiddelde per periode in 2017. Per cliënt is in 2018 het
gemiddelde bedrag dat opgelegd wordt per periode met €
1,13 gedaald tot € 42,09, ook het gemiddelde geïnde
bedrag daalde in 2018 verder. Vanaf 2019 is vanuit het
Rijk de systematiek van het abonnementstarief eigen
bijdragen ingegaan. In plaats van naar vermogen draagt
een cliënt met zorgvoorzieningen een vast tarief van €
17,50 euro per periode af. Dit maakt dat de inkomsten uit
eigen bijdragen in de begroting 2019 verder naar beneden
zijn bijgesteld.
11. Voor de verhoogde asielinstroom zijn in 2018 nog
lasten gemaakt. Per saldo een nadeel van € 138.000 op
programma 4.
Deze lasten worden gedekt door de decentralisatie
uitkering verhoogde asielinstroom (€ 138.000), een baat
op programma 12 algemene uitkering.

90 van 437

200

-138

I

I

12. Er heeft zich een lichte toename voorgedaan op de
crisiszorg Jeugd. Deze wordt vooral veroorzaakt door
solidariteit met de regiogemeenten die voor Amersfoort
nadelig (€ 80.000) uitpakt.

-133

S

13. Op respijtzorg jeugd is een klein nadeel van € 118.000
ontstaan.

-118

S

14. Eigen bijdragen - Regresovereenkomst VNG
Vanuit de VNG hebben we € 100.000 teruggekregen vanuit
de afkoopsom verhaalrecht bij verzekeraars.

100

I

15. De afhandeling van zorg over voorgaande jaren valt
voordelig uit door o.a.:
- een nabetaling voor beschikbaarheid van crisisplekken
bovenregionaal (€ 450.000)
- nadeel op huishoudelijke hulp doordat de werkelijke
productie over 2017 hoger is uitgevallen dan verwacht (€
717.000)
- een voordeel op PGB's doordat de uitnutting van
afgegeven budgetten lager uit viel (€ 456.000).
- een voordeel op ambulante hulpverlening volwassen door
een correctie met andere zorgvormen (€ 795.000)
- uitvoeringkosten Zorgadministratie zijn lager in 2018
voordeel (€ 171.000).

255

I

-191

S

17. Diverse kleine verschillen binnen het programma
onderdeel tellen op tot een nadeel van € 191.000. Dit
wordt onder andere veroorzaakt door een nadeel op
vervoer van € 83.000, nadeel op adhd- en dyslexie zorg
van circa € 20.000, een nadeel op diverse juridische en
specialistische adviezen van circa € 50.000 en een nadeel
op wonen rollen vervoer van € 9.000.
18. Bij de december circulaire van 2018 hebben wij voor
de jaren 2018-2020 een jaarlijks bedrag van € 670.851
ontvangen voor ons regionale transformatie plan jeugd.
Dit plan zal in 2019 in werking treden. Wij stellen voor (
via een overhevelingsvoorstel) dit bedrag voor het jaar
2021 voor transformatie van het sociaal domein
beschikbaar te houden.

I

19. Voor innovatieprojecten is vanuit overschot
jaarrekening Sociaal Domein 2015, € 1,5 miljoen
beschikbaar gesteld. De meeste projecten zijn gestart in
2017 en liepen door in 2018. Echter 4 projecten voor een
totaal bedrag van € 354.000 zijn nog niet afgerond en
lopen door in 2019 (Innovatie IJsland, maatwerkaanpak
complexe en dure huishoudens, algemene voorzieningen
dagactiviteiten en onderwijs en zorgarrangementen) dit
bedrag is gereserveerd in de Saldireserve en zal in 2019
worden onttrokken.

S

Totaal 3 SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING

4 BESCHERMING EN VEILIGHEID
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01. In 2018 ontstaat er een nadeel op zorg in natura
Beschermd wonen van circa € 2.8 miljoen. Dit komt
doordat er meer cliënten in zorg zijn door de wettelijke
taak van zorg voor 26 GGZ-B coulancegroep cliënten, 6
spoedplaatsingen, cliënten die vanuit een PGB-budget
overstappen naar zorg in natura en door het uitbreiden
van plekken om de wachtlijsten terug te dringen.
Daarnaast zien we een verzwaring van zorg, waar in 2017
de gemiddelde indicatie nog circa € 39.000 kostte, is dat
in 2018 gestegen naar ruim € 42.000. Ook het percentage
cliënten in de dure vormen van zorg neemt toe. Daarnaast
is een deel van de integratieuitkering Beschermd wonen
incidenteel ter dekking van ambulante begeleiding Jeugd
en Wmo ingezet. Dit in de verwachting dat deze
budgettaire ruimte beschikbaar zou zijn in 2018. Door
eerder genoemde ontwikkelingen is deze verwachting niet
uitgekomen, waardoor nu een nadeel ontstaat binnen
Beschermd wonen. Vanaf 2019 zal dit tekort zichtbaar
worden bij specialistische zorg en ondersteuning.
Tegenover dit nadeel staat een voordeel van € 2,6 miljoen
aan taakmutaties. Deze taakmutaties bestaan uit een
herverdeling van middelen voor de "coulancegroep GGZ-B
cliënten". Deze cliënten zijn vanaf 01-01-2018 in zorg bij
de gemeenten gekomen. Omdat centrumgemeente
Amersfoort naar rato veel van deze cliënten heeft,
ontvangt Amersfoort ongeveer € 1,5 miljoen extra. Voor
groeiruimte is € 367.000 extra ontvangen en voor loon- en
prijsontwikkeling een bedrag van € 864.000. Deze gelden
(totaal € 2.652.000) staan als baat verantwoord in
programma 12 bij de Algemene uitkering.

-2.770

S

02. Het aantal cliënten met een PGB voor Beschermd
wonen is tussen 2017 en 2018 gedaald met circa 30
cliënten. Hiermee is het totaal aan afgegeven PGBbudgetten gedaald van bijna € 3,5 mln in 2017 naar ruim €
2,6 mln. Het gemiddelde budget per cliënt is vrijwel gelijk
gebleven, maar de verwachte uitnutting over 2018 ligt
met 98% hoger dan 2017. Hiermee stijgt de gemiddelde
besteding per cliënt met circa € 1.300 op jaarbasis. Dit is
meer dan we op basis van de prijsstijging zouden
verwachten. Bij het opstellen van de begroting zijn we
uitgegaan van een verdere daling van het aantal PGBcliënten. Deze verwachting is uitgekomen, daarmee
komen we ten opzichte van de begroting 2018 uit op
voordeel van € 277.000.

277
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03. Doordat er meer kinderen langer onder toezicht staan
en er meer onderzoeken gedaan worden naar de
thuissituatie van kinderen hebben we op het taakgebied
van SAVE een nadeel.

-270
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04. In het kader van de PGB's beschermd wonen 2015 t/m
2017 hebben we in de zomerrapportage al een voordeel
gemeld van € 370.000. Dit voordeel is aan het einde van
het jaar nog iets verder opgelopen tot € 402.000.
Daarnaast zijn er aan diverse zorgaanbieders nog
nabetalingen gedaan voor geleverde zorg in natura, dit
leidt tot een nadeel van € 579.000 in 2018. Per saldo
levert de zorg over voorgaande jaren een nadeel op van €
176.000.

-176

05. De wijze waarop de eigen bijdragen in de
maatschappelijke opvang geïnd worden, is een aantal
jaren geleden veranderd. Gemeente Amersfoort int deze
eigen bijdrage nu zelf en subsidieert deze door voor
uitvoering van de opvang. Tegenover deze inkomsten staat
de subsidie naar Stichting Kwintes, per saldo budgettair
neutraal (zie volgend punt). Dit voordeel is in de
zomerrapportage al gemeld.
06. De wijze waarop de eigen bijdragen in de
maatschappelijke opvang geïnd worden, is een aantal
jaren geleden veranderd. Gemeente Amersfoort int deze
eigen bijdrage nu zelf en subsidieert deze door voor
uitvoering van de opvang. Tegenover deze inkomsten staat
de subsidie naar Stichting Kwintes, per saldo budgettair
neutraal. Dit nadeel is in de zomerrapportage al gemeld.

I

132

-132

07. Eigen bijdragen Beschermd wonen
In de zomerrapportage meldden we nog een nadeel te
verwachten van € 100.000. Over 2018 zijn echter meer
eigen bijdragen beschermd wonen ontvangen doordat er
meer cliënten in zorg zijn. Het voordeel dat ontstaat ten
opzichte van de raming 2018 bedraagt € 185.000.

I

I

185

I

08. Maatschappelijke opvang
Op de centrumgemeentegelden van de maatschappelijke
opvang, vallen de kosten in 2018 € 858.000 lager uit, in de
zomerrapportage hadden we een voordeel gemeld van
ongeveer € 700.000. De lagere lasten ontstaan omdat we
voor de tijdelijke extra opvanglocatie in de Amergaard
(totaal circa € 715.000) gebruik hebben gemaakt van de
Reserve maatschappelijke opvang. Daarnaast is de
beveiliging van 'Pitstop' anders vorm gegeven, waardoor er
een voordeel ontstaat van circa € 110.000 ten opzichte
van de begroting. Een aantal partijen heeft een lagere
subsidie aangevraagd dan we op basis van de
begrotingsrichtlijnen hadden verwacht.
Wij stellen voor dit bedrag bij de jaarrekening 2018 te
storten in de Reserve maatschappelijke opvang, conform
bestaand beleid.

858
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09. Op de Amersfoortse middelen voor opvang,
bemoeizorg en verslavingszorg wordt in 2018 € 148.000
overgehouden. De lagere lasten zijn ontstaan doordat de
herijking van het preventiebeleid vertraagd is. In 2019
wordt dit verder opgepakt.

148

I
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10. Door onder andere de uitvoering van de 'Radarfunctie
Veilig Thuis' en de taken behorend bij de 'Wet Meldcode' is
er in 2018 een overschrijding op het geheel van de
Vrouwenopvang ontstaan van circa € 120.000. Tevens is de
subsidietender Veilig Thuis afgerond, voor deze
subsidietender heeft Amersfoort de uitvoeringkosten voor
de gehele regio voorgeschoten, waarvoor ook gelden terug
ontvangen zijn.
Tegenover dit nadeel staan de taakmutaties voor dit
onderdeel. Zo is het budget met ruim € 105.000 verlaagd
voor de bekostiging van diverse specialistische
voorzieningen en voor het landelijke telefoonnummer
Veilig Thuis. Daarna zijn wettelijke taken als
"Radarfunctie Veilig Thuis en de Wet Meldcode" (ad €
250.000) en de opvang van slachtoffers van 'huiselijk en
eergerelateerd geweld' (ad € 28.000) toegevoegd aan de
decentralisatie uitkering. Ook is er geld beschikbaar
gesteld voor de projectleider 'Geweld hoort nergens thuis'.
Deze gelden (totaal € 202.000) staan als baat verantwoord
in programma 12 bij de Algemene Uitkering.

-120

11. Subsidietender Veilig thuis
In 2018 is de subsidietender Veilig Thuis 2019 afgerond. De
regiogemeenten dragen bij aan de uitvoeringskosten van
deze tender. Tegenover deze baten staan extra lasten.
Per saldo budgettair neutraal.

S
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12. Overhevelingsvoorstel projectmiddelen 'Geweld hoort
nergens thuis'
In de decembercirculaire hebben alle centrumgemeenten
€ 25.000 ontvangen voor het projectleiderschap 'Geweld
hoort nergens thuis'. Voor de regio Utrecht is, in
samenwerking met centrumgemeente Utrecht, het project
gestart waarvan de activiteiten in 2019 zullen starten. Wij
stellen voor (via een overhevelingsvoorstel) dit bedrag in
2019 voor het aanstellen van de projectleider en
uitvoering van het project 'Geweld hoort nergens thuis'
beschikbaar te houden.

I

13. Overhevelingsvoorstel Projectleider regionale
samenwerking Beschermd wonen en maatschappelijke
opvang
Vanaf 2021 worden de middelen voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang niet meer aan de
centrumgemeenten toegekend, maar via een heel nieuw
verdeelmodel naar alle gemeenten in Nederland verdeeld.
Voor het organiseren van nieuwe
samenwerkingsverbanden is bij de decembercirculaire
2018 een bedrag toegekend van € 25.000 voor het
aanstellen van een projectleider om deze
samenwerkingsverbanden vorm te geven. Dit project gaat
in Amersfoort in 2019 van start. Wij stellen voor (via een
overhevelingsvoorstel) dit bedrag in 2019 voor het
aanstellen van de projectleider Regionale samenwerking
beschikbaar te houden.

I

Totaal 4 BESCHERMING EN VEILIGHEID
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5 WERK EN INKOMEN
01. BUIG:
De uitkeringslasten van de BUIG (Bundeling Uitkeringen
Inkomensvoorzieningen Gemeenten: Participatiewet,
IOAW, IOAZ en BBZ-starters) zijn lager uitgekomen dan
geraamd. Dit leidt tot een voordeel van € 0,6 miljoen. In
de zomerrapportage werd reeds een voordeel van € 0,5
miljoen gemeld. Zie ook het collegebericht nr. 5878289
d.d. 17 oktober 2018.

1.200
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Bbz:
Door afname van het aantal Bbz'ers (starters) zijn er
minder leningen verstrekt, dit levert een voordeel op van
€ 0,4 miljoen. Tevens zijn de uitkeringen voor
levensonderhoud van de gevestigde zelfstandige
ondernemers lager dan begroot, voordeel van € 0,3
miljoen.
Individuele inkomenstoeslag:
Door een stijging van het aantal cliënten die van deze
regeling gebruik maken, 11 % t.o.v. 2017, zijn de
verstrekte uitkeringen € 0,3 miljoen hoger dan in de
begroting is opgenomen.
Uitvoeringskosten:
Door minder gebruik te maken van de flexibele schil ( -/1,5 fte) zijn de uitvoeringskosten € 0,2 miljoen lager dan
verwacht.
02. BUIG: Het door het Rijk voor de BUIG vastgestelde
definitief budget is € 526.000 hoger dan in de begroting
opgenomen. Belangrijkste oorzaak hiervan is met name de
verhoogde instroom van statushouders. Daarnaast is door
het Rijk rekening gehouden met de gerealiseerde uitgaven
2017 en de meest actuele inzichten in de conjunctuur. Zie
collegebericht nr. 5878289 d.d. 17 oktober 2018.
Bbz: Door de afname van Bbz'ers zijn de kosten, die bij
het Rijk gedeclareerd kunnen worden, € 354.000 lager
dan begroot.
Er is voor € 100.000 meer afgelost op de rentedragende en
renteloze leningen.
Terugvordering, verhaal en Boete: De baten zijn begroot
op € 900.000, hierop werd voor € 774.000 als ontvangsten
geboekt. Dit levert een nadeel van € 126.000 op. Tevens
zijn oude vorderingen van dubieuze debiteuren
afgeboekt. Hierdoor zijn er waardecorrecties op de
voorziening dubieuze debiteuren doorgevoerd. Een nadeel
van € 246.000.

95 van 437
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03. Voor bijzondere bijstand zijn de lasten ca. € 1,4
miljoen hoger dan begroot.
Voor een bedrag van € 462.000 wordt dat veroorzaakt
door kosten voor statushouders uit 2017 en 2018.
Hiervoor is een bedrag van € 35.000 ontvangen op
programma 12. Voor het restant van € 427.000 wordt
voorgesteld dit te onttrekken aan de reserve verhoogde
instroom asielzoekers (bestemmingsvoorstel).
De verdere meeruitgaven bedragen ca € 0.9 mln. Voor een
(structureel) bedrag van € 540.000 is dat al aangekondigd
in het raadsvoorstel "Doorontwikkeling Minimabeleid" (7
nov 2017, 5611062). De verdere kostenstijging wordt voor
een belangrijk deel veroorzaakt door sterk toenemende
kosten voor bewindvoering, inrichtingskosten en bijdragen
in woonkosten.
Voorgesteld wordt om de overschrijding op het saldo van
het totale minimabeleid te onttrekken uit de reserve
Sociaal Domein.

-1.430

04. Tegenover de hogere lasten op de bijzondere bijstand
staan extra baten van € 144.000 a.g.v. terugvordering van
teveel of ten onterecht verstrekte bijzondere bijstand.
05. Er is een voordeel van € 111.000 op de collectieve
ziektekostenverzekering. Dit als gevolg van een lager
aantal deelnemers dan verwacht.

I

144

I

111
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06. Aan het Sociaal Fonds is een subsidie verstrekt van €
120.000. Aangezien deze subsidie niet vooraf geraamd
wordt geeft dat een overschrijding. Dit bedrag komt
conform de besluitvorming in het raadsvoorstel middels
een bestemmingsvoorstel t.l.v. de reserve sociaal domein
waar dit fonds onderdeel van uitmaakt.

-120
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07. Het maken/organiseren van bereikmaatregelen geeft
een voordeel van € 40.000. In 2018 is geïnvesteerd in het
platform minimaregelingen dat in het eerste kwartaal van
2019 gelanceerd zal worden. Daarna volgt een
publiekscampagne voor onze minimaregeling. In 2019
verwachten we het hele gereserveerde bedrag te
besteden.

40

I

08. Sociale participatie voor volwassenen heeft een
voordelig saldo van € 100.000. Dit vanwege start van de
uitvoering in de 2e helft van het jaar. Eerst is de
kledingpas uitgerold.

100

I

09. Voor huiswerkbegeleiding is slechts € 35.000 besteed
van de beschikbare € 200.000. Voordeel van € 165.000. De
uitvoering van dit project is gestart met het schooljaar
2018-2019, waardoor er slechts 33% van de tijd in een heel
jaar beschikbaar was om mensen te bereiken (start was
september). Ook kent iedere nieuwe regeling een
aanloopperiode om voldoende bekendheid te vergaren.

165
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10. Door het rijk is, zoals al in de zomerrapportage is
gemeld, i.h.k.v. schuldhulpverlening in de meicirculaire €
207.000 extra beschikbaar gesteld voor 2018. Voor de
jaren 2019 en 2020 werd € 170.000 in het vooruitzicht
gesteld. In de decembercirculaire zijn de bedragen
bijgesteld tot resp. € 268.500, € 108.000 en € 170.000.
Deze gelden komen als baat binnen op programma 12,
algemene uitkering.
Het bedrag uit 2018 (€ 268.500) maakt onderdeel uit van
de dekking van het raadsvoorstel “Integrale
schuldhulpverlening 2019-2022” (reg nr. 5913749) dat
onlangs is vastgesteld. Voorgesteld wordt om, conform dat
voorstel, dit bedrag middels een overhevelingsvoorstel in
latere jaren beschikbaar te stellen.
11. Doorbetaling hogere Integratie Uitkering WSW van het
rijk aan RWA. De ontvangst van de hogere baat staat op
programma 12 bij de algemene uitkering verantwoord. Per
saldo is dit dus budgettair neutraal.

I
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12. Het exploitatieresultaat van het RWA over 2017 is
positiever uitgevallen dan in de 3e kwartaalrapportage
2017 van het RWA werd verwacht. Dit positievere
resultaat vertaalt zich in een lagere gemeentelijke
bijdrage dan waar rekening mee is gehouden.

277
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13. Volgens de 3e kwartaalrapportage 2018 van het RWA
komt het exploitatieresultaat 2018 van het RWA beter uit
dan in de begroting werd verondersteld. Daardoor valt het
aandeel van Amersfoort in dit resultaat € 289.000 mee
t.o.v. onze begroting.

289
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15. Voor de uitvoering van regionale projecten hebben we
€ 79.000 extra esf-subsidie ontvangen.

79

I

16. De uitvoering van de regionale projecten lopen niet
parallel met de ontvangst van de Europese subsidies.
Daardoor is er dit jaar € 136.000 minder besteed aan
projecten. Deze worden komend jaar uitgevoerd.
Aangezien het hier regionale middelen betreft wordt
voorgesteld om zowel de hogere subsidieontvangst als de
lagere lasten (samen € 215.000) te storten in de nieuw te
vormen reserve regionale participatiegelden.

136

I

17. Door het Rijk is t.b.v. de oprichting van een regionaal
Werkbedrijf € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag
is gefaseerd over de jaren 2016, 2017 en 2018 in onze
begroting opgenomen. Het werkbedrijf wordt bestuurd
door vakbonden, werkgeversorganisaties en
regiogemeenten. De uitgaven van het werkbedrijf
wisselen jaarlijks sterk en hebben een doorlooptijd tot
2025.
In 2018 is er daardoor een voordeel van € 558.000 op het
regionale werkbedrijf. Voorgesteld wordt om dit bedrag te
storten in een nieuw te vormen reserve regionale
participatiegelden.

558
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18. Door de regio is voor € 42.000 aan instrumenten van
Amfors ingezet i.v.m. de sluitende aanpak
jeugdwerkloosheid. Voorgesteld wordt om dit bedrag te
onttrekken aan de reserve Banenplan. Zie verder ook de
overhevelings- en bestemmingsvoorstellen.

42
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19. Onderzoek naar de marktconformiteit van Eemfors
m.b.t. onderhoud van de openbare ruimte in Amersfoort
heeft aangetoond dat Eemfors € 230.000 duurder is dan
marktpartijen zouden zijn bij openbare aanbesteding als
gevolg van o.a. van de markt afwijkende Cao’s . Eerder
werd rekening gehouden met € 540.000. Hierdoor ontstaat
een structureel voordeel van € 310.000.

310
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20. Op de inzet van trajecten en –trajectbegeleiding heeft
zich een voordeel voorgedaan van € 265.000. Dit is met
name het gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt
waardoor er aanzienlijk minder cliënten gebruik hebben
gemaakt van de ‘poortaanpak’. De mensen die hiervan wel
gebruik hebben gemaakt zaten korter in een traject.

265
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21. Een voordeel ad € 108.000 a.g.v. de vrijval van een
rijksbijdrage waarvoor de prestaties al in voorgaande
jaren geleverd zijn.

108

22. In de decembercirculaire heeft het rijk € 149.000
beschikbaar gesteld aan de arbeidsregio Amersfoort om
extra baankansen te creëren voor kwetsbare jongeren uit
het voortgezet speciaal onderwijs en het
praktijkonderwijs. Op programma 12 algemene uitkering is
de uitkering ontvangen en verantwoord. In 2019 zal in
overleg met de regio en de betrokken
onderwijsinstellingen bepaald worden hoe en wanneer
deze middelen ingezet worden. Aangezien het ook hier
regionale middelen betreft wordt voorgesteld dit bedrag
te storten in de nieuw te vormen reserve regionale
participatiegelden.
23. Dienstverlening en inzet re-integratietrajecten t.b.v.
derden. Tegenover deze hogere last staat een gelijke
hogere opbrengst.

I
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24. Vergoeding voor dienstverlening en inzet reintegratietrajecten t.b.v. derden.
25. Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de
personele lasten.

-151
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26. Extra inkomsten door inzet van Sociale recherche in de
regio ( € 89.000) en inzet Regiocoördinator Project
Screening vergunninghouders € 19.000.

Totaal 5 WERK EN INKOMEN

I
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9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
01. Een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein voor de
Motie "Borgen wat goed is" van € 125.000 heeft niet plaats
hoeven vinden, aangezien dit bedrag ook was opgenomen
in de besteding van het overschot Sociaal Domein 2015
innovatieve projecten.

-125

Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

-125

Totaal 04 SOCIAAL DOMEIN

-9.705

I
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Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale
begroting
ná wijziging
na verlaging
van
bijdragen
derden

Rekening

Afwijking Toelichting

04 Sociaal Domein
Programma 04 Sociaal Domein heeft
geen investeringen

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
Tabel: PF.04.04 Financiële risico's
Nr.

1

Risico

Beheersmaatregel

De vraag naar ondersteuning en zorg
blijft bij voortzetting van het huidige
beleid stijgen. Dit leidt bij de
huidige inzichten ten opzichte van
de begroting tot een tekort van € 3,5
oplopend naar € 7 miljoen in de
periode 2020-2022. KPMG

Maatregelen voor innovatie en
transformatie met kracht
doorvoeren. De haalbaarheid en
omvang van het financiële effect
hiervan monitoren en zo nodig
bijsturen. Een extern onderzoek,
naar de mogelijkheid om de
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Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ x1.000
1.598

prognosticeerde in hun onderzoek
een tekort dat oploopt naar € 9,5
miljoen in 2022.

kostenstijging en effecten van
Rijksbeleid op te vangen (geraamd
op € 5 miljoen) is in 2019 afgerond.
Bij de besluitvorming over de
kadernota worden de keuzes
gemaakt en vervolgens
geïmplementeerd.

2

De beschikbaarheid van informatie
voor het monitoren van de
ontwikkelingen en het bewaken van
budgetten is nog niet tijdig en
robuust. De oorzaak is onder meer
gelegen in beperkte capaciteit om
deze taak uit te voeren binnen de
gemeente, het grote aantal
aanbieders, en splitsing van de
regionale zorgadministratie over drie
partijen. Dit maakt dat het risico
bestaat dat niet tijdig kan worden
bijgestuurd en budgetoverschrijding
of andere negatieve effecten te laat
worden ontdekt.

Uitvoeren van programma sturing en
verantwoording, waaronder het
opzetten van een systeem om
monitoring te verbeteren [binnen de
financiële mogelijkheden]. Ook
afspraken met zorgaanbieders maken
hier onderdeel van uit. Tussen de
gemeenten: maken van goede
procesafspraken en heldere
taakomschrijvingen.

3

Een deel van de inkoop [breed
spectrum jeugd], voor een bedrag
van regionaal € 29 miljoen, zal met
ingang van 1/1/2019 op een andere
wijze plaatsvinden. Deze nieuwe
werkwijze brengt kansen, maar ook
risico's met zich mee op hogere
kosten dan geraamd.

Door nauwe samenwerking met
betrokken partijen en afspraken over
governance wordt getracht dit risico
te beheersen. Daarnaast worden de
gevolgen van deze nieuwe werkwijze
zorgvuldig gevolgd.

Projecten

Niet van toepassing
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1.272
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1 BASISINFRASTRUCTUUR
Wethouder Menno Tigelaar
E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Wonen
Sociale basisinfrastructuur
Wijkteams
Zorg en ondersteuning
Communicatie en Samenwerking
Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort,
Hoogland en
Buitengebied-West

Wethouder Cees van Eijk
E-mail: wethoudervaneijk@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
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Belangrijke gebeurtenissen
In 2018 is verder ingezet op de doorontwikkeling van Indebuurt033 en de versterking van de Sociale
Basisinfrastructuur. Dit in nauwe samenwerking met de inwoners, de wijkteams, Stadsring51, de
afdeling WIZ en nog vele andere partners in de wijken.
Op verschillende plekken in de stad heeft Indebuurt033 informatie en advieswinkels. Deze worden
goed bezocht. In wijken waar de bezoekersaantallen lager zijn, wordt gekeken op welke wijze of op
welke plek de inwoners beter geïnformeerd kunnen worden. Naar aanleiding van het rekenkamer
onderzoek naar de wijkteams is er in 2018 een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de toegang
sociaal domein. Algemene conclusie uit het onderzoek was dat de informatiepunten voldoende
toegankelijk en bereikbaar zijn. De laagdrempeligheid en vindbaarheid is nog wel een
aandachtspunt. Deze punten en de vraagstelling bij intake worden met de belangrijkste partners in
2019 verder onderzocht en uitgewerkt.
Door Indebuurt033 is in de zomer een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van
dit onderzoek waren positief. In de Monitor Sociaal Domein is in 2018 aparte aandacht gegeven aan
de sociale basisinfrastructuur en Indebuurt033.
Uit de Monitor Sociaal Domein blijkt dat er op verschillende onderdelen verschillen zijn tussen de
wijken. Dit is één van de redenen geweest van de gebiedsgerichte aanpak en de wijkplannen per
wijk. In het opstellen en uitvoeren van de wijkplannen zijn in 2018 stappen gezet, zoals
bijvoorbeeld het opnemen van wijkprofielen jeugd in de wijkplannen en uitbreiding van de gezonde
wijkaanpak naar zes wijken. In 2019 zal verder worden gewerkt aan de verbetering van de
wijkplannen, niet als doel op zich maar als middel van een gerichte aanpak per wijk samen met alle
betrokkenen in de wijk (inwoners en professionals).
Ook het betrekken van verschillende groepen bij het opstellen en uitvoeren van de wijkplannen
heeft aandacht gehad. Zo zijn de wijkprofielen jeugd opgesteld en de daarvan afgeleide
infographics. Deze infographics zijn besproken met jongeren en andere inwoners en partners in de
wijken. Dit heeft geleid tot initiatieven, zoals ontmoetingsavonden voor jongeren, een aanvraag
voor een Calisthenicspark en op meerdere plekken toegankelijkere buitenruimte voor jeugd.
Ook hebben in 2018 achttien jongeren het traject Young Leaders afgerond en is een nieuw
programma met elf jongeren in Hoogland en Kattenbroek gestart. Door de rijkssubsidie in het kader
van de maatschappelijke dienstverlening kunnen er extra jongeren worden opgeleid.
Verlengen overeenkomst met Indebuurt033
De subsidieregelingen #InDeBuurt en projecten #InDeBuurt lopen tot eind 2019 met de mogelijkheid
deze met twee jaar te verlengen. In 2018 zijn beide regelingen geëvalueerd en is gekeken naar de
werkwijze van Indebuurt033. Om de continuïteit te kunnen borgen heeft het College in november
2018 besloten om de twee subsidieregelingen te verlengen met 2 jaar om de werkwijze #InDeBuurt
voort te zetten. Uit de evaluatie komt naar voren dat Indebuurt033 goed presteert. In navolging op
het verlengen van de subsidieregelingen heeft het college ook besloten de overeenkomst met
Indebuurt033 te verlengen tot en met 2021.
Subsidieregeling
In de zomer van 2018 is een evaluatie uitgevoerd. Deze bestond uit een online enquête waar circa
120 mensen aan hebben deelgenomen. De enquête is opgevolgd door een aantal groepsgesprekken.
In deze groepsgesprekken zijn de verhalen achter de resultaten van de enquête opgehaald. Op basis
van de evaluatie zijn in 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is de subsidieregeling
aangepast en zijn de eerste stappen gezet om het aanvraagproces te versimpelen. Hier wordt in
2019 verder aan gewerkt. De regeling is bij steeds meer inwoners bekend. Bij een
inspiratiebijeenkomst voor alle initiatiefnemers die subsidie hebben ontvangen sinds 2017 waren
337 initiatieven uitgenodigd. Op de avond was een divers gezelschap aanwezig.
Mantelzorg
In samenwerking met Indebuurt033 en het middelbaar beroepsonderwijs is een project rondom
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jonge mantelzorgers gestart. De aftrap was bij het MBO Amersfoort. Hier zijn gastlessen gegeven
over het onderwerp en is met leerkrachten en leerlingen gesproken over de combinatie mantelzorg,
school en privé. Het project loopt door in 2019 en moet leiden tot een vergroot bewustzijn over
jongen mantelzorgers en beter inzicht in hun behoefte.
Vrijwilligerswerk
Eind 2017 is gesproken met een aantal belangrijke vrijwilligersorganisaties. Deze input is in 2018
gebruikt om tot een nieuw vrijwilligerswerkbeleid te komen. Dit beleid is verder onder andere in
samenspraak met Indebuurt033 opgesteld en is begin 2019 aan de Raad voorgelegd.
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Amersfoort neemt nog steeds deel aan het landelijke koplopers overleg onafhankelijke
cliëntondersteuning. Hierin wordt kennis en ervaring gedeeld om de positie van onafhankelijke
cliëntondersteuning te versterken. Hieruit voortvloeiend zijn eind 2018 extra middelen bij het rijk
aangevraagd om onafhankelijke cliëntondersteuning in Amersfoort beter op de kaart te zetten. Deze
middelen zijn toegekend en zullen in 2019 ingezet worden op basis van een implementatieplan dat
met Indebuurt033 en Wijkteams wordt opgesteld.
Wijkcentra
Eind 2017 is de subsidieregeling 'ondersteuning wijkcentra' vastgesteld. De wijkcentra Het Klokhuis,
De Neng, Het Middelpunt en De Nieuwe Sleutel hebben in 2018 deze subsidie ontvangen. BIj De
Groene Stee is vooralsnog geen sprake van maatschappelijke overname. De Groene Stee wordt
beheerd door de gemeente samen met de gebruikers van de Groene Stee. In 2019 wordt de
subsidieregeling geëvalueerd.
Versterking inclusieve samenleving
We hebben in 2018 uitvoering gegeven aan de vier sporen aanpak: 1. Versterken dialoog, 2.
verhogen weerbaarheid, 3. verbeteren aanbod werk en 4. vergroten voorbeeldfunctie gemeentelijke
organisatie. In de ronde van 5 februari 2019 (aanpak radicalisering) zijn de resultaten
gepresenteerd.
Gezonde Wijk
De gezonde wijkaanpak die in 2017 al werd uitgevoerd in verschillende wijken, is in 2018 uitgebreid
en wordt nu in verschillende ontwikkelstadia uitgevoerd in 6 wijken. De toepassing in wijken vindt
plaats volgens een beproefd 'bottom-up' stappenplan: eerste verkenning voor samenwerking met
ketenpartners, het maken en toetsen van een wijkprofiel met gezondheidsproblematiek, het
benoemen van speerpunten en de uitwerking ervan in activiteiten. De aanpak biedt ook een kader
en verbinding voor specifieke lopende of nieuwe programma's die ondersteunen bij het gezond
opgroeien en opvoeden en gezond ouder worden. Het gaat om B.Slim, Poetsj, Keivitaal, Sociaal
Vitaal en Pluhz. Voor deze programma's vindt netwerkvorming plaats over de domeinen heen, wordt
kennis uitgewisseld tussen de domeinen en vindt (financiële) ontschotting plaats.
In toenemende mate worden, naast professionals, inwoners betrokken. In de wijk Liendert &
Rustenburg maakten veel inwoners gebruik van de subsidie voor gezonde activiteiten die daar in
2018 voor het eerst aangeboden werd via de subsidieregeling van #Indebuurt033. In 2019 wordt deze
regeling uitgebreid naar alle gezonde wijken.
Naast de focus op de klassieke leefstijl onderwerpen, zoals gezond eten, bewegen/sporten en
stoppen met roken, vindt uitbreiding plaats met de aanpak van samenhangende problematiek zoals
armoede en stress. Ook komt het werken aan een gezonde leefomgeving steeds meer op de agenda
te staan.
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In 2018 werden meer dan 350 professionals en ruim 4000 inwoners bereikt met de uitvoering van het
gemeentelijke gezondheidsbeleid.
De gezonde wijk wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de GGDrU. In 2018 heeft de
GGDrU daarnaast een breed pakket aan reguliere gezondheidstaken uitgevoerd voor een gezond en
veilig leven in onze stad. Het gaat o.a. om coördinerende taken om huisuitzettingen te voorkomen,
het geven van voorlichting en het bieden van spreekuren voor soa gerelateerde klachten. Voor
laatstgenoemde is er eind 2018, naast Utrecht, ook een spreekuur in Amersfoort gestart. Daarnaast
is er in 2018 via Stevig Ouderschap extra ondersteuning geboden aan gezinnen waar de
omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld waardoor problemen, die uiteindelijk kunnen leiden
tot kindermishandeling, tijdig worden gesignaleerd en voorkomen.
Toegankelijkheid
Wij hebben uitvoering aan de toegankelijkheidsagenda van 2018. Op 8 november 2018 is met
ervaringsdeskundigen overlegd wat in 2019 nodig is om Amersfoort toegankelijker te maken. Op
basis hiervan hebben wij de agenda Amersfoort Toegankelijk 2019 opgesteld. De raad is hierover via
een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
https://amersfoort.notubiz.nl/modules/5/Raadsinformatiebrieven/488525
Regenboogagenda
In het najaar van 2018 is met ervaringsdeskundigen en organisaties in de stad gesproken over wat er
nog nodig is om de veiligheid, zichtbaarheid en emancipatie van LHBTI Amersfoorters te verbeteren.
De input van deze twee stadsgesprekken wordt gebruikt voor de Regenboogagenda 2019-2022 die
begin 2019 vastgesteld wordt.
Preventief Jeugdbeleid
Gemeente Amersfoort is één van de zes Nederlandse koplopergemeenten die aan de slag gaan met
het IJslands model. Het IJslands model is een methodiek om op basis van data het preventieve
jeugdbeleid te verbeteren. De resultaten in IJsland zijn indrukwekkend: van het land met bijna het
hoogste middelengebruik ( alcohol, tabak , drugs) onder de jeugd naar het land met het laagste
middelengebruik. Maar er bleken meer veranderingen op te treden: o.a. een flinke toename van
sport en culturele activiteiten, vrijwillige inzet door jongeren en verbetering van de psychische en
lichamelijke gezondheid onder jongeren. Amersfoort ziet hier kansen en mogelijkheden en daarom
doen wij mee. Wij willen toewerken naar een duurzaam preventiebeleid met betrokkenheid van de
jongeren zelf, hun ouders, scholen en de gemeenschap met de focus op verandering van de
omgeving van de jongere. 2018 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen en uitvoering van
de 0-meting.
Mens centraal
Samen met de regiogemeenten Baarn, Bunschoten, Soest, Woudenberg, Eemnes en Leusden én de
Stichting Wijkteams Amersfoort heeft dit project in november 2018 een stevig vernieuwd
werkproces voor de wijkteams en regiogemeenten opgeleverd. Naast de aanpassingen van de
applicatie is het geheel ook AVG-proof gemaakt (duidelijk autorisatiemodel). Tot slot is de
zogenaamde Sociale Monitor ingericht, waarmee het eenvoudiger wordt om managementinformatie
te genereren.
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Indicatoren
Indicatoren
4.1.a

Aandeel inwoners dat mantelzorg geeft
Realisatie cijfers
2014

Bron:

Streefcijfers

2015

2016

2017

13

16

15

2018

2018

Stadspeiling

Toelichting: Dit cijfer is in 2018 niet gemeten.
We stimuleren de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur in wijken.
Inwoners met beperkingen zullen meer en langer thuis worden ondersteund. Een groei
van het aantal mantelzorgers is hierbij een gewenste ontwikkeling.
Iemand wordt als mantelzorger gedefinieerd als hij of zij voor minstens 3 maanden of
minimaal 8 uur per week mantelzorg verleent. Het verschil tussen 2017 en 2016 is niet
statistisch significant. Dit is gemeten onder alle inwoners van 18 tot 85 jaar. De
gemeente Amersfoort doet vanaf 2015 hier eigen onderzoek naar via de Stadspeiling.
De cijfers van voor 2015 zijn van de GGD.
4.1.b

Aandeel mantelzorgers dat zich (zeer) zwaar belast of overbelast voelt
Realisatie cijfers
2014

Bron:

Streefcijfers

2015

2016

2017

24

21

21

2018

2018

Stadspeiling

Toelichting: Dit cijfer is in 2018 niet gemeten.
We streven ernaar om het aandeel overbelaste mantelzorgers te verminderen. Onder
andere via mantelzorgcoordinatoren van Indebuurt033 adviseren en begeleiden wij
mantelzorgers en brengen hen in contact met lotgenoten en of andere netwerken.
Dit percentage omvat de mantelzorgers die antwoorden zich momenteel 'tamelijk
zwaar belast', 'zeer zwaar belast' of 'overbelast' te voelen, op het totaal van de
antwoorden ‘overbelast’, ‘zeer zwaar belast’, ‘tamelijk zwaar belast’, ‘enigszins
belast’ en ‘niet of nauwelijks belast’. Het aandeel in 2017 verschilt niet statistisch
significant van 2016.
Deze indicator wordt gemeten onder alle inwoners van 18 tot 85 jaar. De gemeente
Amersfoort doet hier vanaf 2015 eigen onderzoek naar via de Stadspeiling. De
uitkomsten wat betreft belasting zijn niet vergelijkbaar met de uitkomsten van GGDonderzoek (dat 1x per 4 jaar wordt uitgevoerd). Vanaf 2015 zullen daarom wat betreft
belasting van mantelzorgers alleen de uitkomsten van de Stadspeiling worden
gepresenteerd.
4.1.c

Aandeel vrijwilligers
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

2017

36
Bron:

Streefcijfers

38

Stadspeiling

Toelichting: Dit cijfer is in 2018 niet gemeten.
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2018

2018

Wij streven ernaar dat alle inwoners van Amersfoort zo goed mogelijk mee kunnen
doen en zich, waar mogelijk, inzetten voor anderen in hun omgeving. Vrijwilligers zijn
onmisbaar voor veel mensen in Amersfoort, voor ondersteuning, aanspraak,
gezelschap, maar ook voor zaken als administratie en begeleiding van groepen. Zonder
hen zijn veel activiteiten en ondersteuning voor inwoners niet mogelijk. Via o.a. de
vacaturebank van Indebuurt033 proberen we het aanbod te stimuleren en te matchen
aan de vraag naar ondersteuning.
Dit is gemeten onder een steekproef van alle inwoners van 18 tot 85 jaar. Het betreft
het aandeel dat aangeeft de afgelopen 12 maanden actief geweest te zijn als
vrijwilliger (onbetaald werk buiten het eigen huishouden). Het aandeel in 2017 is
statistisch significant hoger dan in 2015.

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

Wij stimuleren initiatieven van onderop om collectieve vormen van
ondersteuning op te zetten, zowel formele als informele initiatieven.

Doorlopend

Wij zorgen ervoor dat Amersfoorters tijdig worden voorzien van juiste
informatie en advies.
Wij willen de sociale basisinfrastructuur ook versterken in samenhang met
het uitvoeringprogramma jeugd. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan
experimenten waarvan we kunnen leren.

Doorlopend

Wij kiezen ervoor om mantelzorgers als specifieke groep te ondersteunen
bij hun taak als die taak, tijdelijk, te zwaar is.

Doorlopend

Met de verdere uitrol van de gezonde wijkaanpak versterken wij tevens het
functioneren van de sociale basisinfrastructuur.
Wij ontwikkelen een set effectindicatoren voor het functioneren van de
sociale basisinfrastructuur die aansluit bij de ambities van de beweging in
het sociaal domein.

Doorlopend

Doorlopend

In uitvoering

We stimuleren initiatieven van inwoners en hulpverleners voor effectieve
projecten en programma’s.

Doorlopend

Wij zorgen ervoor dat Amersfoorters elkaar kunnen ontmoeten.

Doorlopend

Wij stimuleren en ondersteunen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Doorlopend

Wij continueren onze inzet om mantelzorgers te ondersteunen.

Doorlopend

Wij zorgen voor toegankelijkheid.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Indebuurt033 werkt samen met een groot aantal netwerk- en ketenpartners. Voor de toegang zijn
dat de wijkteams, Stadsring51 en de gemeentelijke afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Daarnaast
vormen gebiedsmanagers, wijkagenten, huisartsen, GGDrU, formele en informele organisaties en
scholen belangrijke samenwerkingspartners op wijkniveau. Ook voor de gezonde wijk zijn deze
partners, naast scholen en inwoners(organisaties), intensief betrokken.
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Verbonden partijen

Maatregelen
Huur van het pand 'de nieuwe Roef is opgezegd.

Maatregel

Voortgang

Huur opzeggen (per 30 september
2018) van het pand "De nieuwe
Roef"

Uitgevoerd

Zo snel mogelijk verkopen van
gemeentelijke panden die
onvoldoende renderen.

Uitgevoerd

Bedrag

Toelichting
30 Huur is per 1-10-2018 opgezegd.

200

Gerelateerde links
www.indebuurt033.nl
https://amersfoort.notubiz.nl/document/7027790/1/06n_RIB_Voortzetten_InDeBuurt
https://amersfoort.notubiz.nl/document/6857928/1/Raadsinformatiebrief_2018078_BIJLAGE_Monitor_Sociaal_Domein
Voortgang doorontwikkeling wijkteams en toegang sociaal domein
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2 AMBULANTE ZORG EN ONDERSTEUNING INCL. WIJKTEAMS
Wethouder Menno Tigelaar
E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Wonen
Sociale basisinfrastructuur
Wijkteams
Zorg en ondersteuning
Communicatie en Samenwerking
Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort,
Hoogland en
Buitengebied-West
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Belangrijke gebeurtenissen
Rekenkameronderzoek
In 2017 heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de effectiviteit en efficiency van de
wijkteams. Hierop heeft het college op basis van zijn bestuurlijke reactie op het rapport en de
bespreking daarvan in de Raad, in overleg met stichting Wijkteams Amersfoort, een plan van aanpak
opgesteld voor de uitvoering van de aanbevelingen. Aan de hand van dit plan van aanpak zijn in
2018 verschillende acties uitgevoerd om de effectiviteit en efficiency van de wijkteams verder te
verbeteren. Vanwege de samenhang tussen diverse aanbevelingen zijn deze samen te vatten in vier
hoofdacties:
1. de verbetering van de toegang tot het sociaal domein
2. de samenwerking met ketenpartners
3. de doorontwikkeling van de professionaliteit van wijkteams
4. de werkdruk.
Ad. 1
Begin 2018 is er onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de toegang van het
sociaal domein. Hiertoe verstaan wij de professionele organisaties die inwoners toegang kunnen
geven tot zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet (wijkteams,
IndeBuurt033, de afdeling WIZ van de gemeente en Stadsring51). De eindconclusie van het
onderzoek is dat inwoners hun weg kunnen vinden naar de juiste hulp en ondersteuning, dan wel
gevonden of toegeleid kunnen worden, zodat hen passende ondersteuning geboden kan worden. De
onderzoekers adviseren om geen wijzigingen door te voeren in de wijze waarop wij de toegang
georganiseerd hebben. Wel vinden zij het belangrijk de samenhang en samenwerking te verbeteren,
om meer als één toegang te functioneren en vragen van inwoners integraal op te pakken. Met deze
aanbevelingen gaan de genoemde organisaties met elkaar het komend jaar aan de slag om de
toegang en vindbaarheid verder te verbeteren.
Ad. 2 Samenwerking
Het afgelopen jaar hebben Stichting Wijkteams, IndeBuurt033 en de afdeling Werk, Inkomen en Zorg
van de gemeente Amersfoort geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking. In dit kader is ingezet op
verbeterde samenwerking met de sociale basisinfrastructuur, onder meer door het opstellen van
een gezamenlijke samenwerkingsagenda voor Stichting Wijkteams, IndeBuurt033 en de afdeling
Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Amersfoort. Daarnaast werken gemeente en
uitvoeringsorganisaties samen in zes Transformatiewerkplaatsen, met als doel de beweging in het
Sociaal Domein te faciliteren en professionals te ondersteunen bij de verdere doorontwikkeling van
de praktijk. Ook is er ingezet op verbeterde samenwerking met specialistische zorg en is een start
gemaakt met de ontwikkeling van een digitale tool voor de regio, waarmee voor wijkteams snel
inzichtelijk is welke zorg gecontracteerd is, welke specialisatie aanbieders er zijn en waar
wachtlijsten zijn.
In het kader van de kostenontwikkeling van de specialistische zorg en ondersteuning is in 2018 met
Stichting Wijkteams Amersfoort (SWA) gekeken op welke wijze het kostenbewustzijn van de
wijkteams vergroot kan worden en wat daarvoor nodig is.
Ad. 3 Doorontwikkeling professionaliteit wijkteams
In 2018 heeft stichting Wijkteams haar visie en missie verwoord in het Wijk-Kompas. Hierin zijn ook
de kernwaarden opgenomen voor het werk van de wijkteams en zijn drie strategische routes
benoemd om het werk blijvend te verbeteren:
- Het leveren van uitstekende dienstverlening
- Een betrouwbare partner zijn
- Een inspirerende organisatie zijn
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Stichting Wijkteams heeft een routekaart opgesteld met projecten voor doorontwikkeling. In deze
routekaart is een flink aantal projecten opgenomen die moeten leiden tot efficiëntere en
effectievere dienstverlening door de wijkteams.
Ad 4. Werkdruk
Gemeente en Stichting Wijkteams werken samen aan het ontwikkelen van een objectief en
kwantificeerbaar model om de benodigde uitvoeringscapaciteit bij de wijkteams te bepalen. De
ontwikkeling van het totaal aantal unieke zaken per jaar bij de wijkteams, vormt daarvoor een
belangrijke basis. Daarnaast wordt het aantal directe uren per fte herijkt. Dit uitgangpunt zal
getoetst worden aan benchmarkgegevens.
Kostenontwikkeling
Naast deze verbeteracties, voortkomend uit het Rekenkameronderzoek, is in het kader van de
kostenontwikkeling van de specialistische zorg en ondersteuning in 2018 met Stichting Wijkteams
Amersfoort (SWA) gekeken op welke wijze het kostenbewustzijn van de wijkteams vergroot kan
worden en wat daarvoor nodig is.

Indicatoren
Indicatoren
4.2.a

Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van wijkteams
Realisatie cijfers
2014

Bron:

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

3,8

4,8

4,7

8,2

4,8

Wijkteams

Toelichting: Deze indicator is berekend op basis van het aantal personen dat in 2018 een lopende
indicatie (= actief in 2018) heeft voor Jeugdzorg of WMO welke is toegekend door het
wijkteam. Het aantal personen is vervolgens omgerekend naar huishoudens. Doordat
het aandeel toekenningen en (herindicaties) door de wijkteams is gegroeid t.o.v. vorig
jaar en er meer mensen zorg en ondersteuning krijgen zien we het bereik groeien. Dit
betekent dat met de toegang door en via wijkteams als verwijzer de hulp en
ondersteuning dit jaar dichter bij huis georganiseerd is. De groep huishoudens die bij
het wijkteam in beeld zijn bedraagt nu ruim de helft van de totale groep huishoudens
die gebruikt maakt van deze regelingen. Per wijk zijn er verschillen; in het
Soesterkwartier is het bereik het grootste met 12% van de huishoudens en in
Hoogland/Kattenbroek het laagste met 6% van de huishoudens die gebruik maken van
het wijkteam.

4.2.b

Aandeel afgeschaalde zaken in het wijkteam
Realisatie cijfers
2014

Bron:

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

30

30

28

25

30

Wijkteams
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Toelichting: Inwoners maken samen met het wijkteam een plan om de hulpvraag op te lossen. het
wijkteam helpt om vragen aan te pakken. Indien mogelijk streven we ernaar om
inwoners samen met hulp van familie, vrienden, buren en/of zelf met (tijdelijke)
ondersteuning van een wijkteam een oplossing te vinden. Het gaat hier om het aantal
zaken dat afgesloten is met reden: hulpvraag opgelost binnen sociale
basisinfrastructuur, binnen eigen netwerk of op eigen kracht.
In de registratie wordt bijgehouden met welke reden een zaak wordt afgesloten.
Daarbij kan de wijkteammedewerker kiezen tussen verschillende mogelijkheden. Een
combinatie van mogelijkheden, bijvoorbeeld inschakelen SBI en inschakelen
aanvullende zorg, is niet mogelijk, terwijl dit wel regelmatig voorkomt. In dit soort
gevallen wordt gekozen voor de optie aanvullende zorg.
Naast de zaken die we tellen door middel van indicatoren, zetten we ook in op het
vertellen van verschillende aspecten.
Bij deze indicator tellen we het aantal zaken dat afgesloten is met redenen: hulpvraag
opgelost binnen sociale basisinfrastructuur, binnen eigen netwerk of op eigen kracht.
4.2.c

Rapportcijfer wijkteams
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

7,3
Bron:

2018
7,3

O&S

Toelichting: We streven naar tevreden klanten van het wijketam. We maken daarom samen
afspraken over hoe we vragen aanpakken. Indien klanten niet tevreden zijn kunnen ze
uiteraard in gesprek met het wijkteam. Daarnaast kunnen klanten terecht bij de
onafhankelijke klachten- en bezwarencoordinator. Het rapportcijfer is in 2018 niet
gemeten. Naast de zaken die we tellen door middel van indicatoren, zetten we ook in
op het vertellen van verschillende aspecten. Zo was er in 2018 een kwalitatief
onderzoek onder wijkteamcliënten naar passende zorg en ondersteuning (zie
Amersfoortse monitor sociaal domein).
4.2.d

Aandeel van de totale ambulante begeleiding geleverd door wijkteam
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

2018

45

55

54

33

Samen Leven

Toelichting: We willen zorg graag dichtbij organiseren. In 2018 zijn we erin geslaagd een grootdeel
van de geleverde ambulante ondersteuning dichtbij door het wijkteam te laten
uitvoeren. Het gaat hier om het aandeel door het wijkteam geleverde ambulante zorg
in een jaar gemeten t.o.v. van de totale geleverde ambulante zorg (ook door
gespecialiseerde zorgverleners) in 2018. Het betreft zowel nieuwe zorgvragen uit 2018
als reeds lopende zorg vanuit voorgaande jaren bij zowel volwassenen als jeugd.
Belangrijke opdracht voor het wijkteam is niet alleen te komen tot een goede
vraagverheldering, maar ook de eventueel noodzakelijke begeleiding zelf ter hand te
nemen. We zien hierin een vergelijkbaar beeld als in 2017.
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Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

We hebben wijkteams in elke wijk.

Doorlopend

We ontwikkelen de werkwijze en de kwaliteit van de wijkteams verder, in
cocreatie met de stichting.

Doorlopend

Via het wijkteam kunnen mensen een beroep doen op specifieke
voorzieningen of specialistische hulpverlening. Ook het wijkteam zelf biedt
ambulante zorg.

Doorlopend

We sturen op de inzet van middelen en houden de budgetten in de gaten

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Wijkteams werken samen met een groot aantal netwerk- en ketenpartners. Voor de toegang en de
sociale basisinfrastructuur zijn dat IndeBuurt033, Stadsring51 en de gemeentelijke afdeling Werk,
Inkomen en Zorg. Daarnaast vormen huisartsen, GGD en scholen belangrijke samenwerkingspartners
op wijkniveau. In de keten vindt samenwerking plaats met aanbieders van specialistische zorg en
dienstverlening, o.a. Samen Veilig Midden Nederland en GGZ-aanbieders.
Verbonden partijen
GGD Regio Utrecht
GGD regio Utrecht (GGDrU) werkt als gezondheidsdienst in een Gemeenschappelijke Regeling voor
de 26 Utrechtse gemeenten. De wethouder maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur en van
het Dagelijks Bestuur*. In 2017 is door het Algemeen Bestuur het besluit genomen om de
jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de regio integraal te organiseren (voor kinderen van 0-18 jaar) en
gezamenlijk te bekostigen op basis van het aantal kinderen per gemeente. Hierdoor krijgt iedere
gemeente hetzelfde pakket, dat voldoet aan wettelijke eisen. Het pakket is gelijk voor de gehele
regio Utrecht met waar mogelijk lokale accenten. De totale kosten blijven gelijk voor het hele
gebied. In Amersfoort is GGDrU reeds vanaf het begin van de transities goed aangehaakt bij de
veranderingen in het zorgsysteem. Een jeugdverpleegkundige van GGDrU vormt een vaste schakel
tussen de wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Ook maakt GGDrU onderdeel uit van de keten
onderwijs-zorg.Met het vaststellen van het nieuwe gezondheidsbeleid hebben wij GGDrU opdracht
gegeven tot aanvullende taken om (kwetsbare) aanstaande ouders beter voor te bereiden op het
ouderschap. GGDrU voert ook het Wmo-toezicht in de regio uit.* De inhoudelijke prioriteiten die
met de GGDrU zijn vastgesteld in de bestuursagenda zijn:1) Kansrijke Start2) Gezonde
Leefomgeving3) Langer Gelukkig en gezond zelfstandig
GGD Regio Utrecht (GGDrU)
GGDrU werkt als gezondheidsdienst in een Gemeenschappelijke Regeling voor de 26 Utrechtse
gemeenten. De wethouder maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks
Bestuur. In Amersfoort is GGDrU reeds vanaf het begin van de transities goed aangehaakt bij de
veranderingen in het zorgsysteem. Een jeugdverpleegkundige van GGDrU vormt een vaste schakel
tussen de wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Ook maakt GGDrU onderdeel uit van de keten
onderwijs-zorg. Met het vaststellen van het nieuwe gezondheidsbeleid hebben wij GGDrU opdracht
gegeven tot aanvullende taken om (kwetsbare) aanstaande ouders beter voor te bereiden op het
ouderschap. GGDrU voert ook het Wmo-toezicht uit.
Maatregelen
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Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
www.wijkteams-amersfoort.com
Voortgang doorontwikkeling wijkteams en toegang sociaal domein
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3 SPECIALISTISCHE ZORG EN ONDERSTEUNING
Wethouder Menno Tigelaar
E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Wonen
Sociale basisinfrastructuur
Wijkteams
Zorg en ondersteuning
Communicatie en Samenwerking
Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort,
Hoogland en
Buitengebied-West

Wethouder Cees van Eijk
E-mail: wethoudervaneijk@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Werk en inkomen
Jeugd
Jeugdzorg
Diversiteit en toegankelijkheid
Regionale samenwerking
Wijkwethouder: Stadshart, Kruiskamp en
Koppel
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Belangrijke gebeurtenissen
In 2018 is de contractering van de jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) succesvol
afgerond. Met zeven grote zorgaanbieders op jeugdhulp hebben wij meerjarige budgettaire
afspraken gemaakt op basis van partnerschap en collectieve verantwoordelijkheid voor kwaliteit en
transformatie van jeugdhulp bij complexe problematiek. We willen hiermee de tendens doorbreken
van stijgende kosten en overschrijding van budgetten.
Op de ambulante zorg en ondersteuning is een breed pallet van zorgaanbieders gecontracteerd op
basis van p*q systematiek, waarbij zorgaanbieders de werkelijk geleverde zorg tegen een
vastgesteld tarief kunnen factureren. De tarieven kennen een korting van ongeveer 10% die
stapsgewijs over een looptijd van 4 jaar wordt ingevoerd. De daadwerkelijke kosten worden bepaald
door verwijzingen door sociale wijkteams, artsen en andere verwijzers. Vanuit het
accountmanagement wordt de inzet van p*q zorg nauwgezet gemonitord en indien nodig ingegrepen
met als uiterste consequentie stopzetting van de overeenkomst als er sprake is van fraude.
Ook in 2018 zijn de kosten van specialistische zorg en ondersteuning verder gestegen. De oorzaken
zijn deels opgenomen in deze jaarrekening. Separaat wordt een nadere analyse gemaakt, die als
onderdeel van de afspraken rond de monitoring van het sociaal domein, medio 2019 met de raad
wordt besproken.
Per schooljaar 2018/19 is regionaal de poortwachtersfunctie ernstig enkelvoudige dyslexie (EED)
gestart. Samenwerkingsverband SWV De Eem geeft vorm en inhoud aan deze functie. Zie
https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/dyslexie-2/ voor meer informatie. Binnen de aanbesteding
dyslexie hebben we met zorgaanbieders afgesproken dat ze zich met de inschrijving committeren
aan de afspraken die wij binnen de keten onderwijs - dyslexie (EED) in de regionale ontwikkeltafel
dyslexie maken. De regionale ontwikkeltafel dyslexie die bestaat uit vertegenwoordigers van het
samenwerkingsverband primair onderwijs, inkooporganisatie jeugdzorgregio Amersfoort en
gecontracteerde aanbieders van dyslexiezorg. In december 2018 is een convenant ondertekend
waarin het optimaliseren van de keten voor dyslexiezorg tussen onderwijs, zorgaanbieders en
gemeenten centraal staat.
Database Zorg
In de database zorg zijn de vaste gegevens opgeslagen ten behoeve van de inkoop van zorg en
ondersteuning. Eind 2018 is ter vervanging van deze database een m.b.v. blockchain gebouwde
nieuwe ‘applicatie DB Zorg’ applicatie opgeleverd. Deze wordt in Q1 + Q2 2019 verder ontwikkeld
en getest. In Q2 zullen de resultaten van de pilot worden geëvalueerd door de betrokkenen en
worden er vervolgstappen ingezet.

Indicatoren
Indicatoren
4.3.a

Aandeel jongeren met jeugdhulp
Realisatie cijfers
2014

Bron:

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

7,7

8,9

9,5

9,8

11

CBS
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Toelichting: Landelijk zien we een toename van het gebruik van zorg. We streven naar minder zorg
dan bij andere gemeenten met 100.000-300.000 inwoners. We zien momenteel echter
een stijging van het gebruik van Jeugdzorg en deze is ook zichtbaar bij de
verantwoording bij het CBS (door zorgverleners).
Het gaat om cijfers van het eerste half jaar van het betreffende jaar. Eerder zijn er
ook jaarcijfers gebruikt en waren er voorlopige cijfers en deze zijn bijgesteld. Ook in
2018 was uiteraard het doel om het gebruik van Jeugdzorg in lijn te brengen met de
beschikbare financiele middelen. Het oude cijfer van 11% suggereert dat we streven
naar groei maar dat is uiteraard niet de situatie.
Deze indicator is gebaseerd op alle Amersfoortse jongeren tot 18 jaar die jeugdhulp
ontvingen. Onder gemeenten met 100.000-300.000 inwoners was dit aandeel in het
eerste halfjaar 2018 9,8%.
Het aandeel jeugdzorg per gemeente kan komende jaren ook wijzigen door
aangekondigde veranderingen in het woonplaatsbeginsel op grond waarvan wordt
bepaald aan welke gemeente de geleverde jeugdzorg wordt toebedeeld. Deze
administratieve herverdeling leidt dan tot een minder zuivere trendlijn over het
gebruik van jeugdzorg.
De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen sterk na. Halfjaarlijks worden de
cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor www.waarstaatjegemeente.nl.
4.3.b

Aandeel inwoners met een WMO maatwerkarrangement
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

2018

5,7

5,9

6,1

6,2

CBS

Toelichting: Deze indicator betreft het aantal WMO cliënten met maatwerkarrangementen in het
eerste halfjaar per 100 inwoners. De realisatiecijfers over het gebruik van zorg ijlen
sterk na. Halfjaarlijks worden de cijfers geactualiseerd op de landelijke monitor
www.waarstaatjegemeente.nl. We willen op de landelijke lijn blijven van andere
gemeenten met 100.000-300.000 inwoners.
Deze indicator komt uit het Besluit Begroting en verantwoording (BBV). De BBV
indicatoren staan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Hier staat het per
1000 inwoners (61). Onder gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners waren het 64
wmo cliënten per 1000 inwoners. We zien momenteel in Amersfoort een stijging van
het aantal inwoners dat WMO voorzieningen gebruikt.
Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van
voorgaande jaren waren ook voorlopig en zijn door na-ijlende verantwoording achteraf
gaan dalen. Administratief zijn dossiers gecorrigeerd. Hierdoor kunnen definitieve
cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige)
cijfers.
4.3.c

Aandeel huishouden dat gebruik maakt van 4 of meer voorzieningen van de WMO
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

2018

3,8

3,9

4,2

3,7

CBS

Toelichting: Deze indicator geeft het aantal huishoudens per 100 huishoudens weer die in het
eerste halfjaar 4 of meer voorzieningen in het Sociaal Domein gebruiken. Hierbij gaat
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het om specialistische ondersteuning die personen en huishoudens ontvangen in het
kader van Jeugdwet, Participatiewet of Wmo. Door een diversiteit in registraties en
inkoop is de vergelijking met andere gemeenten niet geheel zuiver. Overall verwachten
we doordat inwoners langer thuis blijven wonen er meer inwoners meerdere
voorzieningen zullen gaan gebruiken.
Het betreft halfjaar cijfers. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van
voorgaande jaren zijn definitief. Hierdoor kunnen (definitieve) cijfers van voorgaande
jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers.
Op www.waarstaatjegemeente.nl staat het aandeel per 1000 huishoudens weergegeven
en daar staan in de daar gepubliceerde rapportage gemeentelijke monitor Sociaal
Domein diverse verdiepende cijfers over samenloop van regelingen.
Naast de zaken die we tellen door middel van indicatoren, zetten we ook in op het
vertellen van verschillende aspecten. We vertellen over wat er gedaan is en wat het
verhaal achter de cijfers is.
4.3.d

Aandeel WMO-cliënten dat zich beter redt door ondersteuning
Realisatie cijfers
2014

Bron:

Streefcijfers

2015

2016

2017

76

77

81

2018

2018
78

CEO WMO

Toelichting: We streven er naar om daar waar mogelijk de zelfredzaamheid van inwoners te
versterken door het aanbod aan ondersteuning optimaal af te stemmen op de
hulpvraag.
Deze indicator is gebaseerd op een stelling uit het wettelijk verplichte
cliëntervaringsonderzoek WMO. Het betreft cliënten die het (helemaal) eens zijn met
de stelling 'door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden' exclusief geen
mening en niet van toepassing. De overige categoriën waren: '(helemaal) niet mee
eens' en 'neutraal'. Het verschil tussen 2017, 2016 en 2015 is niet statistisch significant.
In 2018 is het Cliëntervaringsonderzoek Wmo gedaan over de ervaringen in 2017.
4.3.e

Aandeel jeugdzorgcliënten dat beter problemen oplost door hulp
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

2017

70
Bron:

Streefcijfers

74

2018

2018
71

CEO Jeugd

Toelichting: We streven er naar dat jongeren zich ontwikkelen tot weerbare en competente
volwassenen. Indien jeugdzorg wordt ingezet willen we dat ze hiermee (indien
mogelijk) beter problemen op kunnen lossen.
Het gemeten cijfer is gebaseerd op de volgende stelling uit het
cliëntervaringsonderzoek Jeugd: Door de hulp kan ik beter mijn problemen oplossen.
Betreft cliënten die aangaven dat het 'een beetje beter is geworden' of dat het 'veel
beter is geworden' exclusief niet van toepassing. De overige categoriën waren 'het is
veel slechter geworden', 'het is een beetje slechter geworden' en 'het is hetzelfde
gebleven'. In 2018 is het Cliëntervaringonderzoek Jeugd gedaan over de ervaringen in
2017. Het cijfer van 2017 is echter niet vergelijkbaar met 2015.
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Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

We zorgen voor een specialistisch zorgaanbod en de beschikbaarheid van
specifieke voorzieningen voor inwoners van Amersfoort.

Uitgevoerd

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Adviesraad Sociaal Domein, Signaleringsteam Amersfoort, Samen Veilig Midden Nederland en
ongeveer 230 organisaties betrokken bij de inkoop van Wmo en jeugdzorg.
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
https://www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning/to-1/inkoop-zorg-en-ondersteuning-sociaaldomein.htm

118 van 437

4 BESCHERMING EN VEILIGHEID
Wethouder Menno Tigelaar
E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Wonen
Sociale basisinfrastructuur
Wijkteams
Zorg en ondersteuning
Communicatie en Samenwerking
Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort,
Hoogland en
Buitengebied-West

Wethouder Cees van Eijk
E-mail: wethoudervaneijk@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Werk en inkomen
Jeugd
Jeugdzorg
Diversiteit en toegankelijkheid
Regionale samenwerking
Wijkwethouder: Stadshart, Kruiskamp en
Koppel
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Belangrijke gebeurtenissen
Per 1 oktober 2018 is de Centrale Toegang voor Ondersteuning met Noodzakelijk Verblijf gestart,
waardoor alle aanmeldingen en beoordelingen voor Ondersteuning met Noodzakelijk Verblijf via één
regionaal loket verloopt. Dit loket is ondergebracht bij de stichting Wijkteams Amersfoort.
Er is een spoedverdeeltafel ontwikkeld waarmee voor inwoners met een niet-uitstelbare
ondersteuning met noodzaak verblijf binnen zeven dagen een plek beschikbaar is binnen beschermd
wonen.
In 2018 is het aantal voorzieningen voor Ondersteuning met Noodzakelijk Verblijf uitgebreid met
circa 50 plekken, waarmee een deel van de wachtlijst voor Beschermd Wonen is opgelost.
We hebben uitstroom en doorstroom gefaciliteerd, door initiatieven als WijckWonen te stimuleren.
Hierdoor kunnen meer cliënten vanuit Beschermd Wonen doorstromen naar een voor hen sociale,
veilige omgeving waar ze met ambulante begeleiding zelfstandig kunnen wonen. In dialoog met een
aantal wooninitiatieven is een nieuwe werkwijze ontwikkeld om een maatwerkvoorziening voor
persoonsgebonden budget voor beschermd wonen toe te kennen.
We hebben met de 26 Utrechtse gemeenten een subsidietender doorlopen voor Veilig Thuis en
(preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering (SAVE) en op basis daarvan meerjarige
subsidieafspraken gemaakt voor de uitvoering van deze taken door Samen Veilig Midden Nederland.
Wij hebben subsidie aangevraagd en gekregen van ZonMW voor de uitvoering van het project
samenwerking wijkteams, bemoeizorg en FACT en de start van een meldpunt bij de GGD voor
situaties waarin geen sprake is van crisis maar mensen wel ondersteuning nodig hebben die niet
goed kan wachten. De bemoeizorg in Amersfoort is geïntegreerd in een team. RADAR advies heeft in
opdracht van arbeidsmarktregio Amersfoort, met subsidie van SZW, een project uitgevoerd gericht
op het verbeteren van de mogelijkheden voor participatie met mensen met psychiatrische
aandoeningen. GGZ Centraal startte met ZonMW subsidie een project passend vervoer' voor GGZ
cliënten die ander vervoer nodig hebben dan ambulance of politie.
Er zijn extra plekken voor de nachtopvang gerealiseerd op de tijdelijke locatie de Amergaard (Zon
en Schild). Verder is er een pilot gestart met opstartplekken voor jongvolwassenen. Het gaat om
jongvolwassenen die tussen het wal en schip vallen, omdat er voor hen nog geen passende plek is of
omdat zij ondersteuning of motivatie nodig hebben bij het vinden van de juiste hulp.
Indicatoren
Indicatoren
4.4.a

Aantal meldingen Veilig Thuis op alle huishoudens
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

2018

CBS

Toelichting: Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt deze gegevens en publiceert deze op
www.vng.nl. De publicatie betreft regionale cijfers met daarin cijfers van Veilig Thuis
Utrecht. In 2016 gaat het om circa 8000 signalen in de regio. Het aandeel signalen voor
Amersfoort is hieruit niet af te leiden en dus ook niet de lokale trend. Regionaal was er
een stijging in 2016. Veilig Thuis ontvangt eerste meldingen maar ook
herhalingsmeldingen. Er kunnen meerdere meldingen zijn per gezin. Een stijging van
het aantal meldingen betekent dus niet één op één een stijging van het aantal
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huishoudens waarover meldingen komen. De cijfers 2017 en 2018 zijn nog niet
beschikbaar.
Om de signaleringsfunctie te verbeteren zijn meldingen belangrijk. Alleen bij een
adequate signalering kan er immers tijdig hulp worden geboden om iedereen een veilig
thuis te bieden. Wij streven derhalve naar een toename van de meldingsbereidheid,
hetgeen naar verwachting zal leiden tot een stijging van de meldingscijfers. Signalen
kunnen ook lokaal worden opgepakt door bijvoorbeeld de wijkteams. Niet alle signalen
zijn daarmee in beeld via Veilig Thuis. Een streefcijfer is daardoor vooralsnog niet te
geven.

4.4.b

Aandeel Jongeren met Jeugdbescherming
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

2018

0,7

0,8

0,9

0,9

CBS

Toelichting:
Deze indicator geeft het aandeel jongeren tot en met 17 jaar weer die op enig moment
gebruik hebben gemaakt van Jeugdbescherming. Het betreft gegevens over het eerste
half jaar van het betreffende jaar. Het meest recente cijfer is een voorlopig cijfer.
Cijfers van voorgaande jaren zijn definitief. Hierdoor kunnen (definitieve) cijfers van
voorgaande jaren verschillen van eerder gerapporteerde (voorlopige) cijfers. Onder
gemeenten met 100.000 - 300.000 inwoners is dit aandeel gemiddeld 1,0%. Zie
www.waarstaatjegemeente.nl waar deze indicator staat onder de verplichte
indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording.
4.4.c

Aandeel jongeren met Jeugdreclassering
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

2018

0,5

0,3

0,4

0,5

CBS

Toelichting: Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar. Het betreft
gegevens van het eerste half jaar van het betreffende jaar. Onder gemeenten met
100.000 - 300.000 inwoners is dit aandeel ook gemiddeld 0,4%.
Deze indicator betreft een landelijk door het Rijk verplichte BBV-indicator. Actuele
cijfers worden gepubliceerd via www.waarstaatjegemeente.nl.

Aandeel huishoudens dat gebruik maakt van opvang (incl. beschermd wonen en
spoedopvang)
Realisatie cijfers
Streefcijfers

4.4.d

2014

Bron:

2015

2016

2017

2018

2018

0,4

0,4

0,4

0,4

CBS
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Toelichting: Over het algemeen geldt dat we streven naar een veilige thuissituatie voor de
inwoners. Inwoners krijgen indien mogelijk thuis begeleiding en we bieden opvang
indien noodzakelijk.
Dit cijfer betreft het aantal inwoners per 100 inwoners welke een
maatwerkarrangement in de vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader
van de Wmo hebben voor opvang (beschermd wonen en spoedopvang).
Het zijn gegevens over het eerste half jaar van het betreffende jaar. Het meest
recente cijfer is een voorlopig cijfer. Cijfers van voorgaande jaren zijn definitief.
Hierdoor kunnen (definitieve) cijfers van voorgaande jaren verschillen van eerder
gerapporteerde (voorlopige) cijfers.
Amersfoort verzorgt als centrumgemeente het aanbod voor beschermd wonen en
spoedopvang. Daarom vermelden we hier net als op www.waarstaatjegemeente.nl het
cijfer voor de centrumgemeenten. Inwoners uit de regio worden namelijk vaak in
Amersfoort ingeschreven op het moment dat ze hier gebruik van maken van deze
voorziening.

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

Wij realiseren een sluitende keten van zorg en maatschappelijke
dienstverlening.

Doorlopend

Bij huishoudens waar sprake is van een combinatie van zorg met dwang- en
drangmaatregelen, werken we (ook) vanuit het principe 'één huishouden,
één plan'.

Doorlopend

We beperken de instroom in de opvangvoorzieningen.

In uitvoering

We bestrijden huiselijk geweld en kindermishandeling daadkrachtig en
treden op als de veiligheid van het kind in het geding is.
Ondersteuning is gericht op de ontwikkeling en toename van de
zelfredzaamheid en participatie.

Doorlopend

We ondersteunen het goed samengaan in wijken van inwoners met en
zonder ondersteuningsbehoefte.

Doorlopend

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Stichting Wijkteams Amersfoort (SWA) bij de uitvoering van de Centrale Toegang voor
Ondersteuning met Noodzakelijk Verblijf.
Aanbieders van opvang en beschermd wonen.
Rond de opvang is er een overleg met betrokken partners zoals Kwintes, Leger des Heils, Roads, De
Tussenvoorziening, politie, straatadvocaat en meerdere afdelingen binnen de gemeente.
Betrokken bij de ontwikkeling om de ondersteuning aan mensen met verward gedrag te verbeteren,
zijn onder meer: gemeenten, vertegenwoordiging van cliënten, hun naasten, zorgverzekeraar
Zilveren Kruis, Indebuurt033, huisartsen Eemland, wijkteams, aanbieders van ambulante
begeleiding en van dagactiviteiten, schuldhulpverlening, FACT-teams (ambulante GGZ), aanbieders
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van bemoeizorg, verslavingszorg, opvang en beschermd wonen, GGD regio Utrecht, GGZ Centraal,
woningcorporaties, de RAVU, politie, openbaar ministerie, Bureau RVS en Veiligheidshuis Utrecht.
Voor de vorming van een stedelijk team voor bemoeizorg wordt samengewerkt met de aanbieders
van bemoeizorg: GGz Centraal, Jellinek, Kwintes, Leger des Heils en De Tussenvoorziening. Ook het
Jeugdinterventieteam (JIT) is daarbij betrokken.
Voor de aanpak van huiselijk geweld werken we samen met de ze Utrechtse Wmo/jeugd regio's,
Samen Veilig Midden Nederland voor de uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve)
jeugdbescherming en jeugdreclassering (SAVE), Vrouwenopvang, de Raad voor de
Kinderbesdcherming, wijkteams, de veiligheidsketen, stichting Mentorschap Midden Nederland, GGD
regio Utrecht en Indebuurt033 voor preventie.
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
https://www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning/to/zorg-voor-mensen-met-een-psychischekwetsbaarheid.htm
https://www.samen-veilig.nl/
https://www.wijkteam-amersfoort.com/ondersteuning-met-noodzakelijk-verblijf-beschermdwonen/
https://www.wijckwonen.nl/informatie/
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5 WERK en INKOMEN
Wethouder Cees van Eijk
E-mail: wethoudervaneijk@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Werk en inkomen
Jeugd
Jeugdzorg
Diversiteit en toegankelijkheid
Regionale samenwerking
Wijkwethouder: Stadshart, Kruiskamp en Koppel
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Belangrijke gebeurtenissen
Minimabeleid en schuldhulpverlening
We hebben een financieel vangnet geboden. Een (financieel)vangnet is nodig voor inwoners die
(tijdelijk) niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien, die onvoldoende middelen hebben voor
noodzakelijke kosten van bestaan of die onvoldoende participeren in de samenleving. Voor inwoners
die te maken kregen met financiële problemen en schulden hebben we een laagdrempelige en voor
iedereen toegankelijke schuldhulpverlening geboden. Veel mensen hebben de weg hiernaar
gevonden en zijn ondersteund.
We zagen nog steeds een toename van het beroep op bijzondere bijstand voor bewindvoering.
In 2018 hebben we circa 1000 kledingpassen uitgereikt waarvan ruim 25% aan kinderen van ouders
zonder een bijstandsuitkering. Daarnaast hebben circa 3200 volwassen minima gebruik gemaakt van
een bijdrage voor sport of cultuur, waarvan bijna 700 mensen zonder bijstandsuitkering. In 2018
heeft het Jeugdfonds Sport aan circa 1450 kinderen ondersteuning geboden en het Jeugdfonds
Cultuur hielp bijna 300 kinderen, voor beiden een kleine groei ten opzichte van 2017.
We hebben een digitaal platform voor minimaregelingen ontwikkeld. Vanaf begin 2019 kunnen
inwoners daar controleren of ze in aanmerking komen voor de kledingpas en/of een bijdrage voor
sociale participatie voor volwassenen. Regelingen waarvoor iemand in aanmerking komt, kunnen via
dit platform vervolgens direct aangevraagd worden.
Re-integratie
In 2018 heeft het economisch herstel zich voortgezet. Ook in Amersfoort heeft dit geleid tot een
grotere uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk en een daling van het bijstandsbestand,
evenals een daling van de instroom. Door de hoogconjunctuur hebben veel mensen met
arbeidsvermogen werk gevonden voordat ze bijstand aan zouden vragen. Ook stromen mensen met
arbeidsvermogen die beperkte ondersteuning nodig hebben, sneller uit naar werk. Dat heeft tot
gevolg dat er in het bijstandsbestand steeds meer mensen zitten met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt. En hoewel er binnen deze groep ook nog mensen zijn die uiteindelijk uitstromen naar
werk doordat we voortdurend aandacht hebben voor het activeren van deze doelgroep, wordt een
groter wordend deel van het bestand moeilijker plaatsbaar binnen de reguliere arbeidsmarkt. Het
aantal klanten dat stijgt op de re-integratieladder daalt. Door onze sluitende aanpak en het
beleidsuitgangspunt ‘Doen wat je kunt’ was in 2018 circa 85% van de bijstandsgerechtigden
maatschappelijk actief. Het grootste deel van de overige cliënten werkte aan problemen die
participatie in de weg staan.
Sluitende aanpak voor jongeren tussen 16 en 27 jaar
Samen met de gemeenten uit onze arbeidsmarktregio en met de onderwijsinstellingen van het
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs hebben we verder gewerkt om onze
ondersteuning aan minder zelfredzame jongeren zo sluitend mogelijk te maken. We gunnen
jongeren een zo lang mogelijke onderwijsloopbaan, bij voorkeur met het behalen van een
startkwalificatie. Indien dat niet mogelijk is werken we er gezamenlijk naar toe dat jongeren (door
werkgevers erkende) deelcertificaten kunnen halen. Voor jongeren die dat nodig hebben zorgen we
voor een doorlopende ondersteuning vanuit de onderwijsinstellingen en de gemeente
(Jongerenloket/RMC) als ze de overstap naar werk maken. We stimuleren de samenwerking tussen
onderwijsinstellingen en werkgevers, bijvoorbeeld door het inzetten van het Toekomstfonds
Onderwijs- Arbeidsmarkt.
De jongeren zonder startkwalificatie die niet naar school gaan/geen werk of uitkering hebben/niet
in dagbesteding zitten, benaderen we periodiek met ons ondersteunings-aanbod richting onderwijs
en/of werk. In 2018 hebben we op deze wijze 257 jongeren benaderd. Ruim één derde van deze
groep bleek inmiddels weer op school te zitten of aan het werk te zijn. Een kleine 50 jongeren
wilde graag ondersteuning richting onderwijs of werk of sociale participatie.
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Het (regionaal) Jongerenloket ondersteunt alle jongeren uit onze arbeidsmarktregio die om
inkomensondersteuning vragen en/of vragen hebben rondom onderwijs of werk, met name tijdens
de invulling van de wettelijk verplichte zoektermijn die geldt voor jongeren tot 27 jaar. In 2018
maakten 749 jongeren uit Amersfoort een afspraak met het Jongerenloket. Van deze jongeren zijn
er tijdens de zoektermijn 88 jongeren ondersteund naar werk. Van hen hebben er nog 21 een
tijdelijke uitkering aangevraagd ter overbrugging. Van de overige jongeren heeft een groot deel
begeleiding en informatie ontvangen en/of afgezien van het aanvragen van een uitkering. In totaal
226 jongeren zijn overgedragen aan een klantmanager voor het aanvragen van een uitkering, 12
jongeren zijn overgedragen voor een re-integratie traject (geen recht op een uitkering). De inzet
van het Jongerenloket heeft ten doel de jongeren te activeren, zodat zij doen wat in hun vermogen
ligt om uiteindelijk geen uitkering te hoeven aanvragen. De jongeren die meer ondersteuning nodig
hebben komen door het jongerenloket goed in beeld, waardoor ook deze groep jongeren uiteindelijk
de juiste ondersteuning ontvangt, zo nodig met inschakeling van het wijkteam.
Werkbedrijf en werkgeversbenadering
Het aantal plaatsingen op grond van de banenafspraak is stabiel hoog. Daarnaast zien we, zoals
hiervoor vermeld dat een steeds groter wordend deel van de mensen in de bijstand moeilijk
uitstroomt naar werk. We intensiveren daarom vanaf 2019 onze werkgeversbenadering met oog voor
deze kwetsbare doelgroepen. Door een betere positionering van ons Werkgeversservicepunt, waar
we onze werkgeversdienstverlening regionaal organiseren en onze werkzoekenden bemiddelen, en
door werkgevers te ondersteunen bij het anders organiseren van werk. We geven een impuls aan
Social Return on Investment. We benutten ook de expertise en innovaties van RWA/Amfors. Zo
willen we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen, duurzame plaatsingen
realiseren, voldoende (leer)werk - en stageplekken realiseren en arbeidsdiscriminatie helpen
voorkomen.

Indicatoren
Indicatoren
4.5.a

Aantal uitkeringen bijstand
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2900

3025

3140

3137

3060

3275

Sociale Zekerheid

Toelichting: Het betreft hier uitkeringen levensonderhoud volgens de Participatiewet (vóór 2015 de
Wet Werk en Bijstand). Naast het aantal genoemde uitkeringen zijn er ook nog
bijzondere bijstandsuitkeringen aan o.a. daklozen, cliënten in een inrichting of blijfvan-mijn-lijfhuis en 50+ers met een IOAW-uitkering en BBZ-uitkering. De totale groep
inwoners die afhankelijk is van een bijstandsuitkering ligt circa 600 hoger. Deze
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overige groepen zijn gestegen in 2018, met name de groepen IOAW en personen in een
instelling zijn in 2018 gestegen (beide met circa 20). Aantallen zijn afgerond en de
jaarcijfers gelden per ultimo van dat jaar.
We zien in 2018 op basis van voorlopige cijfers een afname van het aantal huishoudens
met een uitkering op grond van de Participatiewet. De groep inwoners die we
ondersteunen met een bijstandsuitkering vanuit de participatiewet is de afgelopen
jaren aan het veranderen. Door de afbouw van andere regelingen zoals de WSW en de
Wajong komen er verhoudingsgewijs meer inwoners met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt in de bijstandspopulatie. Enerzijds zien we dus een toegenomen
problematiek bij de groep inwoners die bijstandsafahankelijk is, anderzijds zien we
door o.a. economisch herstel minder inwoners een beroep doen op deze regeling. Per
saldo zagen we een daling van circa 2.5% t.o.v. de eerder vermelde stand van 1 januari
2018.

4.5.b

Ontwikkeling bestand t.o.v. landelijke lijn
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

4

1

-1

1

1

0

Bron:

CBS www.waarstaatjegemeente.nl

Toelichting: De afwijking qua bestandontwikkeling t.o.v. de landelijk trend is in Amersfoort 1%punt. Dat betekent dat de bijstand in Amersfoort minder hard is gedaald dan landelijk.
Dit is logisch omdat Amersfoort een lage bijstandsdichtheid heeft. In Amersfoort heeft
namelijk 5.1% van de huishoudens een bijstandsuitkering tegenover 6.2% bij andere
grote gemeenten (zie www.waarstaatjegemeente.nl). Dit betekent dat de instroom
van nieuwe doelgroepen procentueel meer impact heeft dan bij andere grote
gemeenten. De lage bijstandsdichtheid betekent ook dat Amersfoort minder voordeel
(en nadeel) heeft van economische ontwikkelingen dan landelijk omdat veel klanten
een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en niet direkt profiteren van
economische mogelijkheden.
De cijfers gelden per ultimo van dat jaar. We kijken hierbij naar het aantal
huishoudens in Amersfoort en bij andere grote gemeenten als % van alle huishoudens
zoals gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.
4.5.c

Instroom in de uitkering
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

900

925

850

800

700

900

Bron:

Sociale Zekerheid

Toelichting: Het betreft aantal uitkeringen aan volwassen personen dat is ingestroomd in een
bijstandsuitkering. De jaarcijfers gelden per ultimo van dat jaar.
We zagen in 2018 een afname van de instroom.
% cliënten die langer dan een jaar een uitkering hebben en stijgen op de reintegratieladder
Realisatie cijfers
Streefcijfers

4.5.d

2014

Bron:

2015

2016

2017

2018

2018

22

17

31

16

20

Sociale Zekerheid
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Toelichting: Alle cliënten in de participatiewet worden ingedeeld op de re-integratieladder
bestaande uit negen treden. Met de beweging op de ladder laten we zien in welke
mate cliënten die tenminste een jaar een uitkering hebben in een jaar de afstand tot
de arbeidsmarkt hebben kunnen verkleinen. De zeer succesvolle klanten stromen al
binnen een jaar uit naar werk en worden in dit cijfer dus niet meegenomen.
We streven ernaar om alle cliënten optimaal mee te laten doen. In 2018 zagen we dat
van de groep klanten die langer dan een jaar in beeld waren 16% een stap dichterbij de
arbeidsmarkt is komen te staan. Circa de helft van de cliënten volgt een re-integratie
traject om met meer vaardigheden de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De
groep die geen traject volgt heeft de maximaal haalbare vorm van participatie bereikt
of kan (tijdelijk) niet deelnemen. Steeds meer cliënten hebben meer tijd nodig of
hebben de maximale haalbare participatie reeds behaald. De klanten met weinig
afstand komen niet in dit cijfer terug omdat zij meestal binnen een jaar weer zijn
uitgestroomd.

4.5.e

% voorkomen uitkeringen door preventie t.o.v. de instroom
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

36

47

51

36

25

35

Bron:

Sociale Zekerheid

Toelichting: Iedereen die kan werken gaat werken en wordt dus nog voor toekenning van de
uitkering aan het werk geholpen. Kansrijke cliënten hebben bij een aantrekkende
economie geen ondersteuning nodig en melden zich niet meer, omdat ze geen
uitkering meer nodig hebben. De groep die zich wel meldt heeft een grote afstand tot
de arbeidsmarkt. We zien hierdoor een daling van het aandeel voorkomen uitkeringen.
De jaarcijfers gelden per ultimo van dat jaar. Het aandeel voorkomen uitkeringen
bestaat uit de uitkeringen die met de aanpak aan de poort worden voorkomen, het
gaat daarbij om het voortijdig vinden van werk en handhaving aan de poort. Het
betreft het verschil tussen de aanvragen en de toekenningen.
4.5.f

% uitstroom naar werk
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

37

39

41

46

47

40

Bron:

Werk en Inkomen

Toelichting: Regulier werk is indien mogelijk altijd het streven om daarmee bijstandsafhankelijk te
beëindigen. In 2018 ging 40% van de uitstroom naar regulier het werk en 7% is
uitgestroomd naar werk als zelfstandige. Daarnaast is ook nog 5% naar het onderwijs
gegaan met studiefinanciering.
De jaarcijfers gelden per ultimo van dat jaar.
4.5.g

Aantal aanvragen schuldhulpverlening
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

1429

1383

1348

1025

892

1350

Stadsring 51
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Toelichting: Het aantrekken van de conjunctuur en de inzet op preventie hebben een positief effect
gehad wat we zien in een verlaging van het aantal aanvragen schuldhulpverlening. We
zien door de verschuiving naar preventie bij het Geldloket een toename van 25% van
het aantal hulpvragen. In zijn totaliteit is het aantal aanmeldingen bij Stadsring51 een
kleine 100 toegenomen tot ruim 1900 aanmeldingen.
4.5.h

Schuldregeling succesvol afgerond
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

68

72

83

88

88

75

Bron:

Stadsring 51

Toelichting: Van de opgestarte schuldregelingen wordt in 88% van de gevallen een zogenaamde
‘schone lei’ gerealiseerd. De positieve lijn van de afgelopen jaren zien we ook in 2018.
4.5.i

Gerealiseerde garantiebanen in het kader van het Sociaal Akkoord
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

37

237

44

81

89

97

Werk en Inkomen

Toelichting: De Banenafspraak in het kader van het Sociaal akkoord is een afspraak tussen
werkgevers- , werknemersorganisaties en het Rijk om extra banen voor mensen met
een beperking te realiseren. De landelijke afspraak is vertaald naar de regio. Binnen de
regio Amersfoort hanteren we voor Amersfoort een aandeel van 50% van de regionale
doelstelling. Het realisatiecijfer betreft de groei op basis van de voorlopige stand t/m
het derde kwartaal 2018. Het cijfer van 2017 na drie kwartalen was 81. Inmiddels
weten we dat dit er in Amersfoort 107 zijngeworden. Ook de realisatie in 2018 zal nog
verder groeien. Het realisatiecijfer van 2018 is de stand tot en met Q3 2018. De
verwachting is dat de taakstelling voor 2018, 97 nieuwe garantiebanen banen,
ruimschoots gerealiseerd zal worden. Ten opzichte van de nulmeting in 2012 zijn er
regionaal al ruim 1030 extra banen gerealiseerd. De meerjarige taakstelling is daarmee
ook voor komend jaar al gerealiseerd (meerjarige regionale taakstelling bedraagt 1013
extra banen in 2019).
- In Amersfoort hebben we in 2015 net als landelijk de detacheringen vanuit de WSW
bij de gerealiseerde garantiebanen ondergebracht. Hierdoor lijkt het alsof er in 2015
meer banen zijn gerealiseerd. Feitelijk is het een administratieve wijziging t.o.v. de
andere jaren.
- Er zijn overigens meer banen ontstaan dan in de indicator vermeld staan; het totaal
aantal banen is namelijk het resultaat van aantal gecreëerde banen minus het aantal
verdwenen banen. Dat betekent dat er meer banen gecreëerd zijn dan het jaarlijkse
realisatiecijfer weergeeft, omdat ook de verdwenen banen gecompenseerd moeten
worden. De regionale inspanning onder werkgevers is daarmee dus groter dan het
realisatiecijfer laat zien.

4.5.j

Personen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners
Realisatie cijfers
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Streefcijfers

2014

Bron:

2015

2016

2017

2018

2018

38

39

39

39

39

CBS - Particpatiewet

Toelichting:
Het betreft het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners van 18
jaar en ouder. De bijstandsdichtheid is in Amersfoort in vergelijking met grote
gemeenten van 100.000- 300.000 laag. Bij de andere grote gemeenten is deze
namelijk 48 personen per 1.000 inwoners.
Het betreft een indicator die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording)
verplicht dient te worden opgenomen in de Begroting. Zie ook
www.waarstaatjegemeente.nl.
Verplichte indicatoren
Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren
die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in
de Begroting en Jaarrekening. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook
www.waarstaatjegemeente.nl.
Realisatie cijfers
Indicator

2014

4.5.k % werkloze jongeren

4.5.l Netto
arbeidsparticipatiegraad

2015

2017

2018

1,73

69,1

69,1

4.5.m Aantal lopende reintegratievoorzieningen
per 1000 inwoners
4.5.n Aandeel kinderen in
uitkeringsgezinnen

2016

5,14

Bron
Verwey Jonker
Instituut

70,1

70,6

45

49,6

CBS Arbeidsdeelname
39,9

CBS Participatiewet
Verwey Jonker
Instituut

Toelichting verplichte indicatoren
4.5.k
% werkloze jongeren in de leeftijd van 16-22 jaar op basis van Verwey Jonker Instituut.
Bij grote gemeenten was het realisatiecijfer in 2015 ook 1.73%. Er is geen actueel
cijfer gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.
Het cijfer zegt overigens weinig, omdat ze gebaseerd zijn op WW-registraties bij het
UWV. De meeste werkloze jongeren hebben geen recht op een WW-uitkering en staan
daardoor niet geregistreerd.
We streven naar een sluitende aanpak voor jongeren van 16-27 waarbij we
werkloosheid onder jeugd willen beperken.
Er is nog geen actueel cijfer op deze site geplaatst. Op basis van UWV gegevens weten
we echter wel dat het aantal jongeren dat de WW instroomt fors is gedaald met 20%.
4.5.l

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële
beroepsbevolking. In Amersfoort streven we om iedereen (naar vermogen) te laten
deelnemen op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie in Amersfoort is hoog doordat er
veel tweeverdieners zijn. Bij andere grote gemeenten is dit aandeel namelijk 66.7%. Er
is nog geen cijfer over 2018 bekend bij het CBS/www.waarstaatjegemeente.nl.
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4.5.m

Het CBS telt hiervoor het aantal re-integratievoorzieningen per 1000 inwoners in de
leeftijd 15-64 jaar over een halfjaar. Dit cijfer is niet vergelijkbaar met het cijfer van
andere gemeenten omdat de wijze van registreren verschillend is. Tijdens een traject
worden vaak meerdere activiteiten ingezet. Deze activiteiten registreren we in
Amersfoort als aparte voorzieningen. Bij veel andere gemeenten wordt het traject
vaak als een voorziening geteld.
Het streven is om iedereen naar vermogen te laten deelnemen. Hiervoor krijgen circa
1700 personen ondersteuning middels re-integratie.

4.5.n

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een
bijstandsuitkering moet rondkomen was volgens Verwey Jonker in Amersfoort in 2015
5.14% tegenover 7.86% bij grote gemeenten (100.000-300.000 inwoners). De inzet van
de Gemeente Amersfoort is gericht op participatie van kinderen in armoede. Er is nog
geen cijfer van 2016/2017/2018 gepubliceerd.

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

We realiseren Garantiebanen.

Doorlopend

We begeleiden mensen naar werk

Doorlopend

We richten ons op de preventie en aanpak van fraude.

Doorlopend

We bieden een vangnet.

Doorlopend

We hebben een sluitende aanpak voor alle kwetsbaren in Amersfoort.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
RWA/Amfors
Het RWA voert voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en
Woudenberg de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Formeel is RWA de werkgever van inwoners
van deze gemeenten met een arbeidsbeperking die voor 1 januari 2015 een sw-indicatie hebben
170 van 399 gekregen. De NV Amfors voorziet als opdrachtnemer van RWA in passend werk voor de
sw-ers ofwel in eigen bedrijven ofwel via (groeps)detachering bij andere bedrijven.
Particuliere initiatief.
In het kader van het financiële vangnet stemmen we af met de instellingen
betrokken bij het armoedevraagstuk zoals Pact SamSam, Stichting Leergeld, Sociaal Fonds
Amersfoort, Voedselfocus Amersfoort, Jeugdsport- en cultuurfonds, en andere.
Stadsring 51
In opdracht van de gemeente voert Stadsring 51 de integrale schuldhulpverlening in
Amersfoort uit. Stadsring 51 is samen met veel particuliere initiatieven partner in de bestrijding van
armoede in Amersfoort.
Indebuurt033.
De nieuwe welzijnsorganisatie Indebuurt033, speelt een grote rol bij het vroegtijdig
signaleren van isolement, financiële problemen en armoede en is daarmee een belangrijke partner
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bij onze inzet om mensen te laten participeren en armoede te voorkomen.
Regionaal Werkbedrijf Amersfoort.
Het regionaal Werkbedrijf Amersfoort (Werkbedrijf) is een samenwerkingsverband tussen de
gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort (Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Nijkerk,
Baarn, Bunschoten en Soest), het UWV en werkgevers – en werknemersorganisaties en heeft de vorm
van een netwerkoverleg. Het Werkbedrijf heeft als doel om binnen de arbeidsmarktregio Amersfoort
extra banen in het kader van de banenafspraak uit het Sociaal akkoord te realiseren. Het
Werkbedrijf is verantwoordelijk voor de organisatie en het aanjagen van de matching van mensen
met een arbeidsbeperking met de extra banen. Daarnaast monitort het Werkbedrijf de voortgang
van de regionale samenwerkingsafspraken. Bij de realisatie van de doelstellingen wordt zoveel
mogelijk voortgebouwd op wat regionaal aanwezig is en goed werkt. Dat betekent dat het
Werkgeversservicepunt (WSP) een belangrijke rol heeft in de uitvoering van de afspraken die in het
Werkbedrijf zijn en worden gemaakt.
Wetenschap.
Belangrijk bij het inzetten van interventies en instrumenten binnen Werk en Inkomen
is weten wat werkt. We zijn daarom voortdurend bezig met evaluatie en verbetering. We doen dit
onder meer in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht
en TNO.
Verbonden partijen
Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA)
Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA) /Amfors Holding B.V. Het RWA
voert voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg de Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Formeel is RWA de werkgever van inwoners van deze gemeenten
met een arbeidsbeperking die voor 1 januari 2015 een sw-indicatie hebben gekregen.
Amfors Holding B.V.
De Amfors Holding B.V. voorziet als opdrachtnemer van RWA in passend werk voor de sw-ers ofwel
in eigen bedrijven ofwel via (groeps)detachering bij andere bedrijven.

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
Jongerenloket
Amersfoortse Maatjes voor Wajongers
Talent in goede banen
WerkgeversServicepunt regio Amersfoort
Leerwerkbedrijf Amfors
Startpagina Sociale Zekerheid gemeente Amersfoort
Leerwerkloket
Schuldhulpverlening Stadsring 51
Pact Sam Sam
Stichting Sociaal Fonds Amersfoort
Kindpakket Amersfoort
99 van Amersfoort
Voedselfocus Amersfoort
Stichting Leergeld Amersfoort
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05 ONDERWIJS
Inleiding

Kinderen en jongeren in Amersfoort moeten kunnen opgroeien in een prettige omgeving, waarbij ze
tot hun recht komen en hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Om dit te bereiken voeren wij
een onderwijsbeleid dat hieraan bijdraagt en realiseren we samen met de onderwijsinstellingen
onderwijshuisvesting, die kwalitatief onderwijs en de brede functie van de school ondersteunt.

Het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020 (UPJO) geeft aan op welke wijze partijen
er de komende jaren voor willen zorgen dat het in Amersfoort goed opgroeien en opvoeden is. Dit
programma is in januari 2017 door de Raad vastgesteld.
Op de volgende pagina's staat beschreven welke resultaten zijn behaald.
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Tabel: PF.05.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 ONDERWIJSBELEID

-8.512

-8.512

-8.705

-192

2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN

-12.254

-12.524

-11.117

1.407

TOTAAL LASTEN

-20.766

-21.036

-19.822

1.215

5.631

5.631

6.426

795

38

38

454

416

5.669

5.669

6.880

1.211

-2.882

-2.882

-2.279

603

2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN

-12.216

-12.486

-10.663

1.823

TOTAAL SALDO

-15.098

-15.368

-12.942

2.426

Toevoeging aan reserve

-31

-31

-31

0

Onttrekking aan reserve

6

6

6

0

-25

-25

-25

0

-15.123

-15.393

-12.967

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
1 ONDERWIJSBELEID
2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN
TOTAAL BATEN

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
1 ONDERWIJSBELEID

MUTATIES RESERVES

TOTAAL MUTATIES RESERVES
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Tabel: PF.05.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

05 ONDERWIJS
1 ONDERWIJSBELEID
2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN
9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen
1 ONDERWIJSBELEID

135 van 437

Lasten

Baten

1.215

1.211

-192

795

1.407

416

0

0

Lasten

Baten I / S

2.426

01. Zoals vermeld in de zomerrapportage was de
verwachting bij het opmaken van de begroting 2018-2021,
dat de gemeente in 2018 minder Rijksmiddelen voor
Onderwijsachterstandenbeleid zou krijgen. De definitieve
toekenning van de Rijksmiddelen bleek hoger dan
verwacht, waardoor er minder inzet van gemeentelijke
middelen benodigd was.

359

I

02. Binnen onderwijsbeleid is budget opgenomen voor
combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches. In
programma 4 Sociaal Domein is hiervoor €143.000 aan
lasten verantwoord bij het onderdeel jongerenwerk.
03. De lasten voor de inzet om te voorkomen dat jongeren
van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie het onderwijs
verlaten zijn hoger dan begroot. Hier tegenover staan
inkomensten uit de specifieke uitkering Voortijdig
schoolverlaten (VSV) van het Rijk.

143

I

-766

I

04. We hebben van het Rijk € 766.000 meer baten VSV
ontvangen dan begroot. Hier tegenover staat een gelijke
afwijking in de lasten.
Totaal 1 ONDERWIJSBELEID

766

-264

I

766

2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN
01. In de zomerrapportage hebben we een incidentele
onderbesteding van €1.600.000,- gemeld vanwege
minderverstrekte huurvergoedingen aan het voorgezet
onderwijs, minder lasten vandalisme en minder leegstand
in de pieklokalen in Vathorst.
Bij de jaarrekening is de ondersteding fors lager (€
585.000,-), vanwege de kosten van oonder meer de
juridische overdrachten van schoolgebouwen en extra
capaciteit Axxia Tinne.

585

02. In de zomerrapportage hebben we een incidentele
overschrijding van € 110.000,- gemeld vanwege
asbestverwijdering bij de sloop van het Stedelijk
Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt. Deze lasten zijn
nog niet gemaakt, omdat conform de Verordening
Onderwijshuisvesting vergoeding aan het schoolbestuur
plaatsvindt op basis van de eindafrekening voor
asbestsanering en herstelwerk. Deze verwachten we in
2019.

I

I

03. De kapitaallasten voor de nieuwbouw van de
Vosheuvel scholen zijn begroot voor 2018. Oplevering van
de nieuwbouw Vosheuvel scholen staat gepland voor 1e
kwartaal 2019. Conform de Financiële Verordening start
de afschrijving in 2020.

298

I

04. Als gevolg van een wijziging van het rentepercentage
zijn de rentelasten en daarmee de kapitaallasten lager.
Voor een uitgebreide toelichting hierover verwijzen wij u
naar de paragraaf Financiering’.

423

I
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05. Hogere baten dan begroot uit huuropbrengsten en
medegebruikvergoedingen van multifunctionele
accommodaties (MFA's) over 2018 en voorgaande jaren.

416

Totaal 2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN

1.306

I

416

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

I

Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Totaal 05 ONDERWIJS

1.042

1.182

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Totale
begroting
ná wijziging
na verlaging
van
bijdragen
derden

Rekening

-389

0

Johan van Oldenbarneveldt bouw /
uitbreiding

-9.638

-8.473

Bilal (ver)nieuwbouw

-3.453

-3.285

Modernisering schoolgebouwen

-1.005

-1.005

-10.228

-10.245

Programma

Afwijking Toelichting

05 Onderwijs
Investeringen met een economisch
nut
Kosten jur overdr stek parel
kinderhof

De Vosheuvel nieuwbouw complex
De Vosheuvel 1e inrichting
opl/meub

-291

De Baander

-1.259

Indexering onderwijsinvesteringen

-1.000

Totaal investeringen 05 Onderwijs

-26.972

-1.235

De kosten voor juridische overdracht zijn
-389 overgemaakt aan de schoolbesturen en
verantwoord in de exploitatie .
-1.165 project loopt nog door in 2019
-168 Eindafrekening 2018 raadsvoorstel 5823786
0

Middelen zijn ingezet voor tijdelijke
huisvesting Vosheuvel RIB 2016-122

17 loopt nog door in 2019
Krediet staat in 2019 maar verloop bouw
291 loopt voor op de planning en aanschaf
meubilair was reeds in 2018 nodig.
-24 project is klaar. Kan vrijvallen
-1.000 loopt nog door in 2019

-24.534

Risico's
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-2.438

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
Tabel: PF.05.04 Financiële risico's
Nr.

1

Risico

Beheersmaatregel

Herverdeling onderwijsaanbod ten
gevolge van 'Passend Onderwijs' kan
leiden tot hogere kosten,
bijvoorbeeld als gevolg van:

Overleg met
Samenwerkingsverbanden passend
onderwijs, gekoppeld aan een
gezamenlijke ontwikkelagenda, om
risico's te beheersen. Intensieve
- meer schoolvervoersbewegingen en monitoring en regionale
onvoldoende aanbod in relatie tot
samenwerking.
Jeugdbeleid

Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ x1.000
323

- aanpassing schoolgebouwen voor
leerlingen met een beperking
- regionale verschuivingen binnen
het Speciaal Onderwijs.
2

Door de invoering van Passend
Onderwijs en de Wet Kwaliteit (V)SO
verandert de vormgeving van het
onderwijs en wijzigt de instroom van
leerlingen. De behoefte aan
onderwijs-zorg arrangementen
neemt toe. Dit kan consequenties
hebben voor het benodigd aantal m2
voor de (V)SO-scholen.

Op grond van wettelijke
grondslagen, Wet passend onderwijs
en de Jeugdwet, is er een
verplichting om binnen het regionale
overleg Passend Onderwijs met
elkaar af te stemmen. In dit overleg
hebben we een gezamenlijke agenda
opgesteld waarin ook de aanpalende
onderwerpen zoals
leerlingenstromen, thuiszitters en
huisvesting zĳn opgenomen.

107

3

Het ROC-gebouw aan de
Zangvogelweg 140 (tijdelijke
huisvesting JvO-gymnasium) moet
uiterlijk 31 augustus 2019 leeg
opgeleverd worden. De gemeente
kan tot vier maanden verlengen,
mits dit vóór 28 februari 2019 is
aangezegd. In geval het gebouw niet
tijdig is ontruimd, hetzij 31 augustus
2019, dan wel na verlenging uiterlijk
31 december 2019 is in de
huurovereenkomst een boete
opgenomen van €2.220,- per dag.
Een boete van € 10.000,- per dag is

Strakke projectsturing en management. Het boetebeding is
contractueel doorgelegd aan de
bouwheer en deze heeft het op haar
beurt doorgelegd aan de aannemer.
Als vertraging ontstaat door toedoen
van de aannemer is deze gehouden
de boete te voldoen. Het recht op
verlenging tot 31 december 2019 is
tijdig veilig gesteld. Het veilig
stellen van het recht niet wil zeggen
dat er ook gebruik gemaakt gaat
worden van het recht op verlenging.
Het uitgangspunt is ingebruikname

57
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van toepassing indien we op 1-1-2020
nog niet uit het gebouw op de
Zangvogelweg zijn of niet tijdig de
verlenging hebben aangevraagd.

van de vernieuwbouw van het
Stedelijk gymnasium aan het
Thorbeckeplein op 2 september
2019.

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van
de kwantitatieve risico’s.
Tabel: PF. 05.05

Project

Totaal budget/krediet:

Johan van Oldenbarnevelt

Kosten project

Bijdrage van
derden

Saldo

13.368

3.730

9.638

Realisatie
Lasten/ Baten

8.490

Inhoud

8.490

Planning

Financiën

Ja
Risico
Risico
Stand van zaken cf besluitvorming?
Toelichting: De planning in gebruik name van de school is op 2 september 2019.
Mocht dit in theorie niet gehaald worden is de planning dat de in gebruik name
met de herfstvakantie zal zijn. Bij in gebruik name met de herfstvakantie bedragen
de kosten €1.835,- excl. BTW per dag is circa 50 dagen.
Kwantitatieve risico's
Risicocategorie

Omschrijving risico
1. De realisatie van de nieuwe
school loopt beperkte vertraging
(tot uiterlijk 31 december 2019) op
a.g.v. vertraging in de bouw.
Hierdoor moet de tijdelijke
huisvesting aan de Zangvogelweg
langer gehuurd worden.

Acties
Beperkt mogelijk, omdat de
school bouwheer is. De
mogelijkheid voor verlenging
van het huurcontract wordt
benut. Hierdoor worden de
huurkosten beperkt.
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Vorige rapp

Huidige rapp

Nieuw

2. Aannemer gaat failliet, waardoor
de bouw ernstige vertraging
oploopt (oplevering nieuwe school
na 1 januari 2020). Hierdoor moet
er voor de tijdelijke locatie een
boete betaald worden.

3. Uitspraak van de rechter m.b.t.
de indexatie van de bouwkosten
tijdens de bouw valt negatief uit
voor de gemeente.

Beperkt mogelijk, omdat de
school bouwheer is. Bij zeer
ernstige vertraging
alternatieve huisvesting
onderzoeken.

Nieuw

Indien negatief: hoger beroep
aantekenen.
Nieuw
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1 ONDERWIJSBELEID
Wethouder Fatma Koser Kaya
E-mail: WethouderKoserKaya@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Cultuur
Economie en smart city
Onderwijs en arbeidsmarkt
Onderwijs
Citymarketing
Milieu en grondstoffenbeleid
Circulaire economie
Archief Eemland
Werklocaties
Wijkwethouder: Randenbroek, Schuilenburg en
Stoutenburg-Noord
Wethouder Cees van Eijk
E-mail: wethoudervaneijk@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Werk en inkomen
Jeugd
Jeugdzorg
Diversiteit en toegankelijkheid
Regionale samenwerking
Wijkwethouder: Stadshart, Kruiskamp en Koppel
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Belangrijke gebeurtenissen
Op 17 januari 2017 heeft de Raad het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020 (UPJO)
vastgesteld. Dit programma is samen met de stad tot stand gekomen en beschrijft hoe alle partijen
rondom jeugd en onderwijs ervoor willen zorgen dat het in Amersfoort goed opgroeien en opvoeden
is. Het UPJO is halverwege de looptijd (eind 2018) geëvalueerd. Uit deze tussentijdse evaluatie
blijkt dat we goed op weg zijn om de doelen in 2020 te halen. Om alle mooie voorbeelden waarin
Amersfoortse partners in het onderwijs- en jeugdveld samenwerken voor het voetlicht te brengen,
wordt een Inspiratiemagazine samengesteld.
Het UPJO is een breed programma, dat uitmondt in tal van activiteiten. Hieronder een paar
highlights:
In 2018 is veel aandacht besteed aan preventie kindermishandeling. We willen professionals
optimaal toerusten om adequaat te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Partners in
de stad hebben het initiatief genomen om een stadsbrede bijeenkomst te organiseren, waarin
praktijkervaringen worden gedeeld.
In 2018 is samen met het onderwijs en de regiogemeenten verder vormgegeven aan de
samenwerkingsagenda passend onderwijs en zorg voor jeugd.
Aan alle basisscholen, speciale basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en het MBO zijn
wijkteamleden verbonden. In het primair onderwijs nemen de wijkteamleden sinds 2015 deel aan
de ondersteuningsteams (een team verbonden aan school waarin met ouders gekeken wordt wat
voor extra ondersteuning een kind nodig heeft). Uit de evaluatie in 2018 blijkt dat de teams door
alle professionals als zeer waardevol worden ervaren en dat er behoefte is aan uitbreiding van de
teams met leerplicht, ggd jeugdartsen en kinderopvang in kunnen deelnemen. In 2019 worden de
teams doorontwikkeld naar integrale teams.
In het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn vanaf 2017 brugfunctionarissen vanuit de wijkteams
actief. Op een aantal scholen loopt dit goed en leidt dit tot projecten, zoals de onderschoolse
behandeling op de praktijkschool de Baander. Op een aantal scholen werkt het nog niet optimaal. In
het MBO zijn de brugfunctionarissen gestart met ingang van het schooljaar 2018/2019 en zal een
eerste evaluatie in 2019 volgen. Alle betrokkenen geven aan dat de brugfunctionaris een belangrijke
schakel is voor docenten, leerlingen en ouders (zie voor jeugdzorg in het onderwijs ook programma
4).
Projecten waarbij meer structurele inzet van preventie en vroegtijdige jeugdhulp in het onderwijs
en een betere aansluiting (efficiëntere inzet van middelen gericht op de ontwikkeling van een kind)
tussen kinderopvang, zorgcentra, inzet van specialistische jeugdhulp en scholen voor speciaal
onderwijs in 2018 in Amersfoort zijn:
- Onderschoolse dagbehandeling Michaelschool (sbo)
- Jonge risico kind Kingmaschool (sbo)
- Parkklas van de Van Voorthuysenschool
- Integraal kindcentrum van het Scala
- BSO extra
- Onderschoolse behandeling De Baander
- Onderschoolse behandeling Dr. van der Hoeveschool (sbo)
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is de poortwachtersfunctie dyslexie voor de regio
Amersfoort concreet ingevuld in samenwerking met het primair onderwijs en zorgaanbieders
(Dyslexiezorg regio Amersfoort. In 2018 is in de regio Amersfoort een convenant dyslexie gesloten
waarin het optimaliseren van de keten voor dyslexiezorg tussen onderwijs, zorgaanbieders en
gemeenten centraal staat. Het convenant is opgesteld door de regionale ontwikkeltafel dyslexie die
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bestaat uit vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband primair onderwijs, inkooporganisatie
jeugdzorgregio Amersfoort en gecontracteerde aanbieders van dyslexiezorg. Dit convenant treedt in
werking met ingang van schooljaar 2018-2019.
Thuiszitterspact
Enkele concrete resultaten zijn: In juni 2018 is de aftrap van de nationale thuiszittersweek in
Amersfoort (Aftrap) gehouden en is het regionale Thuiszitterspact naast de regio gemeenten
Amersfoort en de samenwerkingsverbanden ook ondertekend door de GGD Utrecht en het MBO. In
september 2018 is een nieuwe integrale werkwijze gestart voor vrijstellingen van de leerplicht voor
kinderen die vanwege psychische of lichamelijke oorzaken (tijdelijk) niet naar school kunnen, nl de
Beoordelingstafel. Deze aanpak is nieuw in Nederland en is gezamenlijk met de ketenpartners
opgesteld.
Door de invoering van de AVG is de uitvoering van het in beeld brengen van de thuiszitters in 2018
tijdelijk stilgelegd. Landelijk wordt gewerkt aan een oplossing.
Voor het schooljaar 2018/2019 is een tijdelijke voorziening voor hoogbegaafde kinderen in de
leeftijd van 6-12 jaar in Amersfoort die thuiszitten. Zij zijn vastgelopen binnen het onderwijs en
kunnen zo tijdelijk in de zorg worden opgevangen om daarna weer in het onderwijs door te kunnen.
Het streefdoel is om de zorg binnen de Da Vinci Eemland in samenwerking met SWV De Eem een
geïntegreerde zorgklas en ambulante zorg in het gezinssysteem vorm te hebben gegeven, zodat een
aparte zorgvoorziening niet meer nodig is.
Op allerlei fronten is gewerkt aan het versterken van opvoedvaardigheden van ouders. Dit varieert
van het organiseren van laagdrempelige ouderbijeenkomsten op kinderopvang, scholen of in de wijk
tot individuele ondersteuning aan ouders die nieuw in Nederland zijn. Succesvol waren de
vaderschapsdebatten, waarin vijf groepen vaders met een migratieachtergrond een training volgden
over opvoeden in twee culturen.
In 2018 zijn 3 nieuwe Young Leaders groepen gestart. In het kader van Young Leaders krijgen
Amersfoortse jongeren de kans om hun competenties te ontwikkelen en zich in te zetten voor
leeftijdsgenoten in de wijk. Dankzij een landelijke subsidie 'maatschappelijke diensttijd' kan dit
project in 2019 worden gecontinueerd.
In 2018 is het programma ‘Kunst aan de start’ ontwikkeld, om vaardigheden rond taalontwikkeling,
rekenvaardigheid, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren bij peuters van 2-4
jaar via dans, beeldende kunst en muziek.
Binnen de aanpak Voortijdig School Verlaten is in 2018 met name geïnvesteerd in extra begeleiding
van kwetsbare jongeren tijdens hun stage om uitval te voorkomen. Daarnaast zijn op verschillende
manieren jongeren geïnformeerd over wat van hen verwacht wordt op de arbeidsmarkt. Er waren
sollicitatietrainingen en beroepenvoorlichtingen in het voortgezet onderwijs. In het middelbaar
beroepsonderwijs is binnen een pilot een profiel ontwikkeld dat iedere jongere opstelt ten behoeve
van werkgevers. Nu wordt gewerkt aan het opnemen van deze werkwijze binnen het
onderwijscurriculum van verschillende onderwijsstromen.
Het aantal 'bibliotheken op school' is in 2018 gegroeid van 17 naar 20. De samenwerking tussen
bibliotheek en onderwijs breidt zich steeds verder uit. Er zijn gezamenlijke projecten in de
kinderopvang, op basisscholen, in het voortgezet onderwijs en op het mbo.
Key2Jongerenmonitor
De applicatie voor de leer- en kwalificatieplicht [Key2Jongerenmonitor] voldoet niet aan de eisen
en wensen van de gebruikers. Daarom is een aanbestedingstraject gestart voor de vervanging. Na
marktverkenning en het ontvangen van een aantal demo’s is rond de kerst aan drie mogelijke
leveranciers een offerteuitvraag gestuurd. Het doel is om de nieuwe applicatie voor de start van het
volgende schooljaar in gebruik te nemen.
Indicatoren
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Indicatoren
5.1.a

% doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

92

96

95

98

99

Bron:

2018

GGD Utrecht

Toelichting: Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) is de extra ondersteuning van kinderen
in de leeftijd van 2.5 tot 6 jaar in hun (taal)ontwikkeling. Het doel is
(doelgroep)peuters voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters
zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Voorschoolse educatie wordt gegeven in de
peuteropvang en kinderopvang door pedagogische medewerkers die geschoold zijn in
erkende methodes.
Amersfoort voldoet ruim aan de norm van de
onderwijsinspectie die stelt dat 90% van de doelgroepkinderen moet deelnemen aan
voorschoolse opvang. Als gemeente streven we naar een zo hoog mogelijk bereik van
kinderen met een risico op (taal)achterstand. Of kinderen gebruik maken van
voorschoolse educatie blijft uiteindelijk een keuze van de ouders. We zien hierbij dat
99% van de VVE geindiceerde kinderen daadwerkelijk gebruik maakt van de extra
ondersteuning.
5.1.b

% scholen onder basistoezicht van Onderwijsinspectie
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

98

98

98

100

100

Bron:

2018

Onderwijsinspectie

Toelichting: Percentage van de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs dat onder
basistoezicht staat van de onderwijsinspectie. Ieder jaar kijkt de inspectie of er
aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een
risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school
nodig heeft.
We streven naar 100% kwalitatief voldoende onderwijs in Amersfoort.
5.1.c

% voortijdig schoolverlaters
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

1,9

1,8

1,9

1,6

2018

2018

DUO

Toelichting: Voortijdig schoolverzuim proberen we te voorkomen, de verdere daling van het %
schoolverlaters heeft betrekking op het schooljaar 2016-2017. Amersfoort heeft
positief resultaat in vergelijking met andere grote gemeenten waar het gemiddelde
2.1% is. Actuele cijfers over het schooljaar 2017-2018 worden binnenkort gepubliceerd
op www.waarstaatjegemeente.nl.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit
Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

144 van 437

5.1.f

Absoluut verzuim
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

4

1,46

2018

2018

DUO

Toelichting: Het betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per
1000 inwoners van 5-18 jaar. In Amersfoort was dit 1.46 in 2017 en bij andere grote
gemeente 2.51.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de verplichte indicatoren uit
het Besluit Begroting en Verantwoording van het Rijk. Absoluut verzuim (het
ontbreken van een schoolinschrijving) komt over het algemeen voor op
‘overstapmomenten’, dus wanneer een leerling op 5-jarige leeftijd op een school
ingeschreven had moeten worden, bij een verhuizing vanuit het buitenland of wanneer
leerlingen na het behalen van het vmbo-diploma niet ingeschreven zijn bij het mbo. Dit
laatste is een cruciaal punt voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

5.1.g

Relatief verzuim
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

Streefcijfers

2016

2017

25

19

2018

2018

DUO

Toelichting: Deze indicator betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een
school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners 5-18 jaar. Er is sprake van
relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven,
maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Scholen zijn wettelijk
verplicht ongeoorloofd verzuim en schooluitval te melden aan DUO.
We streven naar minimaal verzuim om schooluitval te voorkomen. We doen dit vanuit
het programma VSV.
De indicator staat op www.waarstaatjegemeente.nl bij de indicatoren uit het Besluit
Begroting en Verantwoording die het Rijk verplicht stelt in de Begroting.

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

Wij bieden kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar veiligheid door
verantwoordelijkheid te geven en te nemen & waardering en
betrokkenheid te stimuleren.

Doorlopend
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De jeugd groeit prettig op in een inclusieve samenleving waarbij voldoende
aandacht is voor het ontwikkelen en ontplooien van talenten.

Doorlopend

De komende jaren staat onder meer het verbeteren van de doorgaande
ontwikkelingslijnen centraal.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs wordt uitgevoerd in samenwerking met partners in
de stad, te weten: onderwijs (primair, voortgezet, mbo, hbo, samenwerkingsverband de Eem),
kinderopvang, Indebuurt033, bibliotheek, GGD, Scholen in de Kunst, SRO, SOVEE en Stichting ABC.
Samenwerkingsverband de Eem, Samenwerkingsverband Eemland, Berseba en het reformatorisch
Samenwerkingsverband VO zijn de belangrijkste partners bij de ontwikkeling en uitvoering van de
samenwerkingsagenda passend onderwijs.
Verbonden partijen

Maatregelen

Maatregel

Voortgang

Het verminderen van het budget
(wegens orderuitputting) van
kindplaatsen voor nietgeïndiceerde kinderen voor vve
en kinderen van ouders die geen
recht hebben op
kinderopvangtoeslag.

Uitgevoerd

Bedrag

Gerelateerde links
Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020
Ook jij kan een voorbeeld zijn (filmpje 1)
Ook jij kan een voorbeeld zijn (filmpje 2)
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Toelichting
110 In 2018 gerealiseerd.

2 ONDERWIJSVOORZIENINGEN
Wethouder Fatma Koser Kaya
E-mail: WethouderKoserKaya@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Cultuur
Economie en smart city
Onderwijs en arbeidsmarkt
Onderwijs
Citymarketing
Milieu en grondstoffenbeleid
Circulaire economie
Archief Eemland
Werklocaties
Wijkwethouder: Randenbroek, Schuilenburg en
Stoutenburg-Noord
Wethouder Cees van Eijk
E-mail: wethoudervaneijk@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Werk en inkomen
Jeugd
Jeugdzorg
Diversiteit en toegankelijkheid
Regionale samenwerking
Wijkwethouder: Stadshart, Kruiskamp en Koppel
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Belangrijke gebeurtenissen
Integraal Huisvestingsplan (IHP) en Doordecentralisatie
In 2017 heeft uw Raad besloten tot doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht voor
onderwijshuisvesting. Dit onder de voorwaarde van fiscale neutraliteit.
Wij hebben overleg gevoerd met de Belastingdienst over de fiscale aspecten van de
doordecentralisatie op het gebied van overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting en btw.
Inmiddels hebben wij overeenstemming met de Belastingdienst. Er is geen overdrachtsbelasting
verschuldigd indien de gemeente de economische eigendom van de bestaande gebouwen en
terreinen niet overdraagt aan de coöperaties en hiervoor dus ook geen vergoeding ontvangt. Deze
fiscaal-technische aanpassing van het raadsbesluit van 21 november 2017 houdt in dat de jaarlijkse
bijdrage aan de coöperaties één op één wordt verlaagd met de kapitaallasten van de bestaande
gebouwen en terreinen. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de gezamenlijk vastgestelde
ambities en uitgangspunten; alle afspraken over de uitvoering van de zorgplicht door de coöperaties
blijven inhoudelijk ongewijzigd. Wat betreft de vennootschapsbelasting en btw geldt dat een
beperkt bedrag van circa € 85.000,- per jaar wordt opgelegd aan de coöperaties voor de bijdrage
over de werkelijk gemaakte bureaukosten.
Wat verder ongewijzigd is, is dat nieuwe investeringen in gebouwen en terreinen door de
coöperaties na 1 januari 2019 zullen worden geactiveerd op de balans van de betreffende
coöperatie. De dekking van de hieruit voortkomende lasten, grotendeels kapitaallasten, komt uit de
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage en de eigen bijdrage van de schoolbesturen.
Juridische overdracht drie schoolgebouwen
Met de schoolbesturen van PCBO, CorDeo en KPOA is overeenstemming bereikt over de juridische
overname van de schoolgebouwen De Stek, De Parel en De Kinderhof. Op 1 april 2018 zijn deze
overgegaan naar de schoolbesturen en daarmee vallen ze formeel onder de afspraken rond
doordecentralisatie.
Stedelijk gymnasium Johan van Oldenbarnevelt
De gedeeltelijke sloop van het schoolgebouw aan het Thorbeckeplein 1 is gerealiseerd in 2018,
waarna de vernieuwbouw en uitbreiding van start is gegaan. De planning is gericht op oplevering in
de zomer van 2019 en ingebruikname met ingang van het schooljaar 2019-2020. Dit laatste in
verband met afspraken met de projectontwikkelaar van de locatie Zangvogelweg 140 waar het
Johan van Oldenbarnevelt tijdelijk is gehuisvest. Deze afspraken voorzien in een recht van
verlenging van het gebruik tot uiterlijk 1 januari 2020, mits dit recht tijdig (vóór 1 maart 2019) is
ingeroepen. Het inroepen van het recht stelt de verlenging veilig, maar betekent niet automatisch
dat er ook recht van wordt gemaakt omdat de planning gericht is op ingebruikname aan het begin
van het nieuwe schooljaar.
Op basis van voorafgaand onderzoek is vastgesteld dat er asbest moet worden gesaneerd, zowel in
het te slopen middendeel, als in de zijbeuken die worden gerenoveerd. In dat laatste geval is ook
sprake van herstelwerkzaamheden na asbestsanering; deze lopen door tot in 2019. Met het
schoolbestuur is de afspraak gemaakt dat zij de eindafrekening voor asbestsanering en herstelwerk
na afloop in 2019 vergoed krijgen op basis van de Verordening Onderwijshuisvesting.
Het schoolbestuur van het Johan van Oldenbarneveltgymnasium, de Onderwijsgroep, heeft tegen de
beschikking van 2018, gemaakt n.a.v. het raadsbesluit van 6 juni 2017 tot aanvullend krediet,
beroep ingesteld bij de Rechtbank Utrecht. Het verschil van inzicht gaat over de toepassing van de
index. Naar verwachting wordt de uitspraak in het 2e kwartaal 2019 bekend.
Scholencomplex De Vosheuvel (Koningin Emmaschool, Dr. A. van Voorthuysenschool en
Lasenberg)
De sloop van het schoolgebouw aan de Heiligenbergerweg 185 is gerealiseerd in 2018, waarna de
vervangende nieuwbouw van start is gegaan. De planning is gericht op oplevering begin 2019 en
ingebruikname per 1 maart 2019.
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Praktijkschool De Baander
De uitbreiding van het schoolgebouw aan de Zangvogelweg 152 is gerealiseerd in 2018.
Accommodaties voor bewegingsonderwijs
Het schoolbestuur van de Bilalschool heeft najaar 2017 de vernieuwde school aan de
Fahrenheitstraat 50 in gebruik genomen. Aansluitend heeft SRO voorjaar 2018 de bijbehorende
gerenoveerde gymzaal aan de Woestijgerweg 187a in exploitatie genomen.
Leerlingenvervoer
De gemeenten hebben de taak om het doelgroepenvervoer, waaronder het leerlingenvervoer,
effectief en efficiënt te organiseren en zo goed mogelijk af te stemmen op de beschikbaarheid van
openbaar vervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen in de regio. Uitgangspunten daarbij zijn:
zelfredzaamheid, zorg en onderwijs zo dicht mogelijk bij het kind aanbieden en maatwerk daar
waar openbaar vervoer of kleinschalige mobiliteitsoplossingen niet mogelijk zijn. Sinds de laatste
aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2017 is stevig ingezet op contractmanagement. Er is
onder meer een klachtenprotocol opgesteld en er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt met
scholen. Dit heeft geresulteerd in een betere samenwerking tussen de gemeente en de vervoerders
wat de effectiviteit en efficiëncy van het leerlingenvervoer ten goede komt.
Indicatoren
Indicatoren
5.2.a

Kwaliteit onderwijshuisvesting
Realisatie cijfers
2014

Bron:

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

2018

IHP/DDC

Toelichting: Voor onderwijshuisvesting gelden geen realisatiecijfers en streefcijfers, maar gelden
de afspraken in het kader van Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting.
Dit betekent dat de Coöperaties verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie van de
overeengekomen inhoudelijke prestatie-indicatoren voor onderwijshuisvesting op het
gebied van bouwkundig, functioneel, duurzaamheid en beheer & exploitatie.
De Coöperaties verstrekken de gemeente periodiek informatie over de uitvoering.

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang
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Ons doel is te komen tot kwalitatief goede, energiezuinige, gezonde en
toekomstbestendige onderwijshuisvesting, waarmee het onderwijsveld en
de gemeente gezamenlijk uitvoering kunnen geven aan hun
verantwoordelijkheden op dit terrein.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Wij werken samen met alle 20 schoolbesturen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs aan
functionele, duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen. Het proces zoals wij dat met de
schoolbesturen zijn ingegaan, heeft geleid tot de overtuiging dat de vervangings- en renovatievraag
alleen goed wordt opgelost als schoolbesturen onderling samenwerken en in gezamenlijkheid
verantwoordelijkheid willen nemen voor onderwijskwaliteit en onderwijshuisvesting. De
schoolbesturen voor primair onderwijs werken na implementatie van de doordecentralisatie samen
in de Coöperatie PO en de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de Coöperatie VO.
Sinds de regionale aanbesteding van het leerlingenvervoer in 2017 werken de gemeenten
Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Woudenberg, de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
en het Signaleringsteam Amersfoort samen om dit vervoer te optimaliseren.
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
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06 SPORT
Inleiding

We willen een gezonde, vitale stad zijn waarin zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en
bewegen. Sporters willen we faciliteren in de sport van hun keuze en degenen die nog niet sporten
en bewegen stimuleren om actiever te worden. Sporten en bewegen leveren een belangrijke
bijdrage aan een gezonde leefstijl en heeft een grote maatschappelijke meerwaarde. Om de
positieve aspecten van sport ten volle te benutten werken we samen met andere terreinen zoals
gezondheid, onderwijs en de openbare ruimte. Samen met sterke, brede, florerende
sportverenigingen die effectief en efficiënt zijn in het gebruik van hun voorzieningen, willen we
de ambities uit de sportnota waarmaken.
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Tabel: PF.06.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 SPORT

-8.151

-8.186

-8.001

185

TOTAAL LASTEN

-8.151

-8.186

-8.001

185

1 SPORT

0

0

8

8

TOTAAL BATEN

0

0

8

8

1 SPORT

-8.151

-8.186

-7.993

193

TOTAAL SALDO

-8.151

-8.186

-7.993

193

Toevoeging aan reserve

-2

-67

-67

0

Onttrekking aan reserve

0

309

309

0

-2

242

242

0

-8.153

-7.944

-7.751

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

MUTATIES RESERVES

TOTAAL MUTATIES RESERVES
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

193

Tabel: PF.06.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

06 SPORT

185

8

1 SPORT

185

8

0

0

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten I / S

1 SPORT
01. Zoals gemeld in de zomerrapportage, heeft
opdrachtnemer ASF meer tijd nodig voor het uitvoeren van
het onderzoek toekomst scenario's sportaccommodaties.
ASF werkt hierin samen met SRO en verenigingen. Wij
stellen voor de incidentele middelen die hiervoor bij de
Meerjarenbegroting 2018-2021 beschikbaar zijn gesteld
over te hevelen naar 2019, omdat de uitvoering in 2019
zal plaatsvinden.
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300

I

02. Zoals in de zomerrapportage vermeld, is bij de
Meerjarenbegroting 2018-2021 incidenteel budget
beschikbaar gesteld voor knelpunten in investeringen in
sportaccommodaties. In 2018 zijn deze middelen niet
ingezet. Wij stellen voor de incidentele middelen die
hiervoor beschikbaar zijn gesteld via een
overhevelingsvoorstel beschikbaar te houden en te
betrekken bij de kadernota Sport die in 2019 zal worden
vastgesteld. Dit door middel van overheveling van een
bedrag van € 155.000 naar 2020 en een bedrag van €
300.000 naar 2021.

455

I

03. Zoals in de zomerrapportage gemeld, is de bijdrage in
de exploitatie sportcomplex Amerena hoger dan begroot.
Hier tegenover staan inkomsten huuropbrengsten
zwembaden. Zie programma 7 Ruimtelijke Ontwikkeling
(vastgoed). Per saldo is het resultaat gemeentebreed
budget neutraal.
04. Zoals in de zomerrapportage gemeld, is er sprake van
onderuitputting van de subsidie sport en bewegen als
gevolg van minder toegekende subsidieaanvragen.

-839

I

62

I

05. In de begroting is een stelpost voor incidentele
onverwachte kosten aan accommodaties opgenomen. In
2018 deden zich minder knelpunten voor (reactief inzet
middelen). Tevens ontbrak het aan ambtelijke capaciteit
om aan knelpunten uitvoering te geven (pro-actieve
middelen).
05. In het kader van de oude 1/3de regeling Sport zijn
subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor het doen
van investeringen. Deze regeling liep tot 2017. De
uitbetaling van de toekenning van de subsidies vindt
plaats nadat de voorzieningen zijn gerealiseerd en de
lasten zijn verantwoord. De middelen hiervoor zijn
beschikbaar binnen de reserve Sport en Bewegen. We
stellen voor, conform bestaand beleid, € 68.000 uit de
reserve Sport en Bewegen te onttrekken.

83

I

68

I

06. We stellen voor uit het rekeningresultaat 2018 van het
programma Sport € 250.000,- te storten in de reserve
Evenementen, zodat in de komende jaren één of
meerdere sportevenementen kunnen worden
georganiseerd. De reserve Evenementen is onder meer
bestemd voor het organiseren van sportevenementen. De
middelen in deze reserve worden geheel onttrokken voor
de viering van Koningsdag 2019. Daarmee is de reserve
uitgeput.
Totaal 1 SPORT

I

129

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

I

Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Totaal 06 SPORT

129

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering
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Programma

Totale
begroting
ná wijziging
na verlaging
van
bijdragen
derden

Rekening

Afwijking Toelichting

06 Sport
Zie programma 07 Ruimtelijke
ontwikkeling

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
Tabel: PF.06.04 Financiële risico's
Nr.

Risico

Beheersmaatregel

1

Voor vervroegde vervanging van infill
en/of ondergrond van
kunstgrasvelden, indien er een
gewijzigd advies van RIVM komt, is
er geen budget gereserveerd.

Ontwikkelingen worden gemonitord.
Als het risico zich materialiseert (via
VNG) inzetten op compensatie door
Rijk en bezien of fasering van
vervanging mogelijk is.

388

2

Kortere levensduur infra-onderdelen
van buitensportcomplexen (bijv.
verhoogde slijtage kunstgrasmat) als
gevolg van intensiever gebruik en
vandalisme door openstelling voor
derden buiten de gebruiksuren. In de
begroting is geen rekening gehouden
met het eventueel eerder vervangen
van de infra-onderdelen van de
buitensportaccommodaties.

Sportverenigingen (buitensport)
hebben via de subsidieregeling sport
mogelijkheden om de accommodatie
te beveiligen. Een spelregelbord
(huishoudelijk reglement) kan
worden opgesteld en zichtbaar
gemaakt op het sportcomplex. SRO
monitort staat van infraonderdelen
en rapporteert aan gemeente.

144

3

Tegenvallende exploitatie Amerena
ten opzichte van de goedgekeurde
en gevalideerde
exploitatiebegroting. Er is weinig

Exploitatierisico’s zijn gedeeltelijk
weggenomen d.m.v. contracten met
(markt)partijen. Gemeente overlegt
regelmatig met exploitant SRO en

97
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Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ x1.000

ervaring met sportcomplexen met
een omvang als de Amerena. Op
basis van de bouwtekeningen zijn de
kosten van de exploitatie van de
Amerena geraamd en door een
externe partij gevalideerd. In de
praktijk zullen mee- en tegenvallers
in de exploitatie ontstaan.

andere exploitanten
(horecastichting) over de
exploitatie. Indien nodig opnieuw
laten opstellen/actualiseren van
exploitatiebegrotingen en validatie
hiervan. Monitoring en zo nodig en
mogelijk bijsturing.

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van
de kwantitatieve risico’s.
Tabel: PF. 06.05

Project

Hogewegzone- zwembad
Kosten project

Totaal budget/krediet:

Bijdrage van
derden

Saldo

33.200

33.200

31.425

31.425

Realisatie
Lasten/ Baten

Inhoud

Planning

Financiën

Ja
Risico
Ja
Stand van zaken cf besluitvorming?
Toelichting: Volgens planning zou alles einde onderhoudstermijn, 12 april 2019,
afgerond moeten zijn. Deze datum zal niet worden gehaald. Verwachting is dat dit
minimaal een maand later wordt.
Kwantitatieve risico's
Risicocategorie

Omschrijving risico
1. De gecontracteerde marktpartij
gaat gedurende het D&B traject
failliet

Acties
Het D&B traject is afgerond,
echter heeft een evt
faillissement van de aannemer
ook risico’s in beheerfase bij
eventuele garantiegevallen.
Dus faillissement heeft in
ieder geval tot 10 jaar na in
gebruikname mogelijke
risico’s in zich.
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Vorige rapp

Huidige rapp

2. De exploitatie van het
sportcomplex (inclusief horeca en
parkeren) past niet binnen de
beschikbare middelen.

Periodiek toetsen van
voorliggende ontwerpen of
deze passen binnen eerder
gemaakte afspraken met
exploitant. Exploitatierisico’s
d.m.v. tijdige contracten met
(markt)partijen wegnemen.

3. Het sportcomplex blijkt niet
Huurders en gebruikers zo veel
volledig te voldoen aan de wensen mogelijk betrekken bij de
/ verwachtingen van de huurders en planuitwerkingen
/ of gebruikers.
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1 SPORT
Wethouder Hans Buijtelaar
E-mail: WethouderBuijtelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Mobiliteit en luchtkwaliteit
Sport
Stationsgebied, inclusief Trapezium
Kop van Isselt
Vathorst
Gebiedsgericht werken
Wijkwethouder Vathorst en Hooglandervee
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Belangrijke gebeurtenissen
Opening sportcomplex De Amerena
In 2018 is het multifunctionele sportcomplex Amerena geopend. Exploitatie vindt plaats op basis van
een nieuw samenwerkingsmodel, waarmee een effectief en efficiënt gebruik van een
sportvoorziening (openstelling & activiteitenaanbod) wordt gerealiseerd.

Evaluatie sportbeleid
In 2018 heeft de evaluatie van het aflopende sportbeleid Amersfoort F!T plaats gevonden. In een
serie van activiteiten werden het bestuur, onze uitvoeringspartners en partijen uit de stad in de
resultaten van het uitvoeren van het beleid meegenomen: presentatie. Dat bleef niet alleen bij
papier en woorden, we trokken ook de stad in, sportief op de fiets: impressie.[link video toevoegen]
In het Cijferboekje Sport kunnen alle resultaten nog eens worden nagelezen.
Sportgala
Het Amersfoorts sportgala is inmiddels een traditie. Sportkampioenen zijn gehuldigd en
sportverenigingen zijn in contact gebracht met Amersfoortse bedrijven om te komen tot
samenwerkingen. Tegelijkertijd heeft met Amersfoortse bedrijven en de sport een succesvolle
matchbeurs plaatsgevonden.

Indicatoren
Indicatoren
6.1.a

% jongeren (10 t/m 17 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

2018

88
Bron:

Jongerenstadspeiling, O&S

Toelichting: Cijfers zijn gebaseerd op de vraag: 'Hoe vaak doe je in je vrije tijd aan sport buiten
schooltijd?'. Deze vraag is gesteld aan alle respondenten die aangaven in het afgelopen
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jaar wel eens aan sport te hebben gedaan. De antwoordcategorieën waren (vrijwel)
dagelijks, een paar keer per week, ongeveer een keer per week, een paar keer per
maand, ongeveer een keer per maand en een paar keer per jaar. Het cijfer is
herberekend zodat ook degenen die het afgelopen jaar niet hebben gesport in het
cijfer zijn meegenomen. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De
toename in 2015 is niet statistisch significant. Dit wordt opnieuw gemeten in 2019. Zie
ook www.amersfoortincijfers.nl.

6.1.b

% volwassenen (18 t/m 64 jaar) dat minstens 1x per week aan sport doet
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

72
Bron:

2018
72

Stadspeiling, O&S

Toelichting: Cijfers zijn gebaseerd op de vraag: 'Hoe vaak sport u?'. Deze vraag is gesteld aan alle
respondenten die aangaven in het afgelopen jaar wel eens aan sport te hebben gedaan.
De antwoordcategorieën waren (vrijwel) dagelijks, een paar keer per week, ongeveer
een keer per week, een paar keer per maand, ongeveer eens per maand en één of een
paar keer per jaar. Het cijfer is herberekend zodat ook degenen die het afgelopen jaar
niet hebben gesport in het cijfer zijn meegenomen. Het betreft hier een cijfer
gebaseerd op een steekproef. De toename in 2014 is statistisch significant. Dit wordt
opnieuw gemeten in 2018. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl en de Vrijetijdsmonitor.

6.1.c

% senioren die voldoen aan de beweegnorm
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

73
Bron:

2018
66

Gezondheidsmonitor GGD

Toelichting: We streven er naar dat 66% van de senioren voldoet aan de beweegnorm in alle wijken.
Op stadsniveau realiseren we de beweegnorm al, maar we willen dit ook in alle wijken
afzonderlijk realiseren. De doelstelling van 66% laten we daarom staan waarbij we een
vooruitgang willen realiseren in de wijken waar nog niet tenminste 66% van de senioren
voldoet aan de beweegnorm. Alleen in het Soesterkwartier werd dit percentage in 2016
nog niet bereikt.
De beweegnorm: gedurende 5 dagen in de week minimaal een half uur matig intensief
bewegen. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De toename in 2016
is statistisch significnant. Dit wordt in 2020 opnieuw gemeten. Zie ook:
www.amersfoortincijfers.nl.

6.1.d

Aantal sterke en brede sportverenigingen
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

5

7

8

11

11

10

Sportnota Amersfoort F!t 2013
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Toelichting: Het gaat hier om verenigingen met een bestuurlijke continuïteit en een gezonde
financiële huishouding. Ze onderscheiden zich van traditionele verenigingen door
kenmerken zoals toegankelijk voor niet-leden, aanbod voor doelgroepen met een
achterstand in sportdeelname, werken samen met scholen, de wijk en andere
sportverenigingen.

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

Zoveel mogelijk Amersfoorters zijn aan het sporten en bewegen.

Doorlopend

We willen sterke en brede sportverenigingen.

Doorlopend

We zetten in op efficiënt en effectief gebruik van sportverenigingen,
faciliteiten en locaties.

Doorlopend

We denken sportinclusief.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen
NV SRO
De inzet van SRO is gericht op het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen van het
Amersfoortse sportbeleid. Doelstelling is om zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen
voor een gezonde, vitale stad.

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
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07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Inleiding

Wij willen een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier dat veerkrachtig is voor de
veranderingen van het klimaat. In de stad streven wij naar een goede functiemenging van wonen,
werken en voorzieningen.
Een levendig en vitaal Stadshart met een compact stedelijk leefmilieu met meer woningen en een
gevarieerd en passend voorzieningenaanbod is daarbij van belang. Ook werken wij aan de identiteit
van Amersfoort.
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Tabel: PF.07.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-2.842

-3.185

-4.321

-1.135

2 GRONDEXPLOITATIES

-27.539

-33.497

-42.379

-8.882

3 VASTGOED

-15.685

-15.918

-17.961

-2.043

TOTAAL LASTEN

-46.066

-52.601

-64.661

-12.060

82

82

627

545

27.488

33.326

44.263

10.937

7.152

7.152

16.111

8.959

34.721

40.559

61.000

20.441

-2.760

-3.103

-3.694

-590

-51

-171

1.884

2.055

-8.534

-8.767

-1.850

6.917

-11.344

-12.041

-3.660

8.381

Toevoeging aan reserve

0

-440

-440

0

Onttrekking aan reserve

0

1.683

1.683

0

TOTAAL MUTATIES RESERVES

0

1.243

1.243

0

-11.344

-10.798

-2.417

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
2 GRONDEXPLOITATIES
3 VASTGOED
TOTAAL BATEN

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
2 GRONDEXPLOITATIES
3 VASTGOED
TOTAAL SALDO
MUTATIES RESERVES

SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Tabel: PF.07.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-12.060

20.441

1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-1.135

545

2 GRONDEXPLOITATIES

-8.882

10.937

3 VASTGOED

-2.043

8.959

0

0

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen
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Lasten

Baten I / S

8.381

1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
01. Gemeente Amersfoort werkt samen in het Platform
Water Vallei en Eem aan klimaatadaptatie. Binnen dat
kader hebben we gezamenlijk opdrachten en onderzoeken
laten uitvoeren, met Gemeente Amersfoort (lid van het
platform) als projectleider. Deze kosten zijn doorbelast
aan het Waterschap Vallei en Veluwe, Zij beheert de
financiële administratie voor dit platform.

-47

02. Bijdrage Waterschap Vallei en Veluwe aan de kosten
voor Platform Water Vallei en Eem.

I

47

I

03. Het project Grebbelinie kan met een voordeel van €
325.000 worden afgesloten. Een langlopend project dat al
enige tijd is opgeleverd. In afwachting van de definitieve
subsidiebeschikkig van de provincie, is voorgefinancieerd
vanuit de reserve Groen Blauw. Nu de subsidie is
vastgesteld en gebleken dat er geen te verrekenen posten
meer zijn, kan het voordelig saldo vrijvallen.

325

I

04. Het Project Park Randenbroek, met betrekking tot
investeringen in de deelgebieden Heiligenbergerbeek,
Park Randenbroek en Metgensbleek, Vosheuvel en de
Sportstrook kan met een voordeel van afgerond € 345.000
worden afgesloten. De inkomsten voor de investeringen
bestaan uit gemeentelijke middelen, subsidies van o.a. de
provincie Utrecht en het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat en subsidie o.b.v. Besluit rijkssubsidiering
instandhouding monumenten (Brim 2011) voor het
"complex historische buitenplaats Randenbroek". In 2018 is
deze laatste subsidie definitief vastgesteld. Het voordeel
binnen het project is met name ontstaan doordat
onderhoud van het park niet binnen het project is
verantwoord maar in de gewone dienst in de afgelopen
jaren (v.a. 2014 e.v.).

345

I

05. Amersfoort Vernieuwt (AV) projecten:
Dit betreft een bijdrage per woning aan de Alliantie voor
het woonrijp maken van AV –projecten. In 2018 is €
1.500.000 besteed voor een drietal projecten. Dit komt
ten laste van de hiervoor gereserveerde middelen in de
reserve Sociale Woningbouw. Hiervoor zal een
bestemmingsvoorstel worden ingediend.

-1.500

I

06. Voor 2018 is een incidenteel bedrag van € 100.000
beschikbaar gesteld voor recreatieve ontwikkeling
Vathorst-Noord. Deze middelen zijn in 2018 nog niet
besteed. Wij stellen voor (via een overhevelingsvoorstel)
dit bedrag in 2019 voor recreatieve ontwikkeling Vathorst
Noord beschikbaar te houden.

100

I

07. In 2018 is een incidenteel bedrag van € 750.000
beschikbaar gesteld voor de implementatie van de
omgevingswet. Dit bedrag is niet volledig besteed. Wij
stellen voor (via een overhevelingsvoorstel) dit bedrag in
2019 voor de implementatie beschikbaar te houden.

462

I
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08. In 2018 zijn voor € 186.000 uitgaven gedaan voor
binnenstedelijke ontwikkeling aan o.a. studies voor
ontwikkeling Kop van Isselt, inclusief stedenbouwkundige
bijdrage aan business case Rova verplaatsing en
voorbereiding langs Eem en Spoor. Voorgesteld wordt een
bedrag van € 186.000 te onttrekken aan de Reserve
Binnenstedelijke Ontwikkeling.

-186

09. Via raadsvoorstel 5621650 Programma Stadshart, d.d.
12-12-2017, is besloten akkoord te gaan met de besteding
van de consignatiegelden parkeerfonds voor de
bewegwijzering binnen programma Stadshart. Dit bedrag
is in 2018 vrijgevallen en heeft geleid tot een incidentele
baat. Hiertegenover staan de bijdragen aan de gemaakte
kosten binnen Programmaplan Stadshart (zie indicenteel
nadeel, gemeld bij de lasten).
10. De bijdrage aan de gemaakte kosten binnen
Programmaplan Stadshart bedragen in 2018 € 898.000. In
deze begroting is € 309.000 aan budget beschikbaar. Het
incidenteel tekort bedraagt € 589.000.

I

389

-589

I

I

Dit tekort wordt als volgt gedekt:
1) de vrijgevallen consignatiegelden parkeerfonds ad €
389.000 (zie incidenteel voordeel gemeld bij de baten);
2) in de begroting 2019 is een incidenteel budget
beschikbaar van € 377.000 vanuit overgehevelde
incidentele middelen jaarrekening 2017. Voorgesteld
wordt om van dit bedrag € 200.000 over te hevelen naar
2018.
Totaal 1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-1.090

436

2 GRONDEXPLOITATIES
01. Als gevolg van verbeterde resultaten kan een deel van
de verliesvoorzieningen van de Lichtenberg (€ 575.000) en
de gehele verliesvoorziening van Vathorst bedrijven (€
701.000) vrijvallen. Zie voor een toelichting van de
voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2018.
02. De verliesvoorzieningen voor de onderstaande
grondexploitaties zijn verhoogd ten opzichte van de
jaarrekening 2017. Zie voor een toelichting van de
voortgang per grondexploitatie het MPG per 1/11/2018.
- Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) € 710.000
- Wieken Vinkenhoef € 765.000
- De Birkt € 21.000
- De Geer € 21.000
- Engweg 9 € 72.000
- Zwembad Liendert € 120.000
03. Als gevolg van de door het BBV vastgestelde methode
voor tussentijdse winstneming is bij diverse
deelgrondexploitaties van BSG tussentijdse winst
genomen.
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1.276

-1.709

I

I

1.736

I

04. Als gevolg van de door het BBV vastgestelde methode
voor tussentijdse winstneming is bij diverse
deelgrondexploitaties van BSG tussentijdse winst genomen
(zie ook toelichting op de baten). Deze winst is geheel
gebruikt om de boekwaarde van BSG te verlagen, dit
levert een nadeel op van € 1.736.000.
05. Als gevolg van de door het BBV vastgestelde methode
voor tussentijdse winstneming is bij de volgende
(deel)grondexploitaties een tussentijdse winst genomen
van in totaal € 2.498.000.
- Wieken Zuid: € 245.000 (Als gevolg hiervan stijgt het
tekort op hoofdgrondexploitatieniveau. Hierdoor moet
deze tussentijdse winst volledig gebruikt worden voor het
ophogen van de verliesvoorziening Wieken Vinkenhoef.)
- Hogewegzone (Amersfoort Vernieuwt): € 676.000
- ABC school (Amersfoort Vernieuwt): € 821.000
- De Schans: € 58.000
- Neptunusplein: € 216.000
- Laan naar Emiclaer: € 482.000
06. De gemeente faciliteert een aantal initiële projecten
van particuliere initiatiefnemers waarvan de kosten
worden verhaald op derden. Dit levert in 2018 een last op
van € 691.000.
07. De gemeente faciliteert een aantal initiële projecten
van particuliere initiatiefnemers waarvan de kosten
worden verhaald op derden. Dit levert in 2018 een baat op
van € 677.000.

-1.736

08. De grondexploitaties Engweg 9, Kavels over de Laak en
Zwembad Liendert zijn in 2018 vastgesteld. Daarom zijn
deze niet opgenomen in de begroting 2018 en levert dit
een verschil op aan de lastenkant.

-1.788

I

09. Mede in het kader van de komst van het CCNL naar de
Vathorst Podium locatie zijn er kosten gemaakt die niet
begroot waren.

-238

I

10. In het kader van de ontwikkeling van Vathorst worden
de gronden van de grondbank door het OBV afgenomen op
het moment dat deze gronden daadwerkelijk aan een
derde partij geleverd worden. Deze mutaties leveren in
2018 ten opzichte van de begroting een nadeel op van €
1.663.000 aan de lastenkant. Hier staat tegenover een
voordeel van hetzelfde bedrag aan de batenkant. Er zijn
meer gronden in 2018 geleverd dan in de begroting
rekening mee is gehouden.

-1.663

I

2.498

-691

165 van 437

1.663

-126

I

I

677

11. In het kader van de ontwikkeling van Vathorst worden
de gronden van de grondbank door het OBV afgenomen op
het moment dat deze gronden daadwerkelijk aan een
derde partij geleverd worden. Deze mutaties leveren in
2018 ten opzichte van de begroting een voordeel op van €
1.663.000 aan de batenkant. Hier staat tegenover een
nadeel van hetzelfde bedrag aan de lastenkant. Er zijn
meer gronden in 2018 geleverd dan in de begroting
rekening mee is gehouden.
12. De afwikkeling van een schadegeval in een reeds
afgesloten BSG project heeft geleid tot een nadeel van €
126.000.

I

I

I

I

13. Diverse afwijkingen in de gerealiseerde lasten van de
grondexploitaties ten opzichte van de begroting 2018. Het
betreft dan voornamelijk een andere fasering van de
kosten. Zie voor een toelichting van de voortgang per
grondexploitatie het MPG per 1/11/2018.
14. Diverse afwijkingen in de gerealiseerde baten van de
grondexploitaties ten opzichte van de begroting 2018. Het
betreft dan voornamelijk een andere fasering van de
baten. Zie voor een toelichting van de voortgang per
grondexploitatie het MPG per 1/11/2018.

647

15. De voorraadmutatie van de grondexploitaties betreft
het verschil tussen de lasten en de baten in een jaarschijf
welke naar de balans worden gemuteerd per
hoofdgrondexploitatie. De in 2018 gerealiseerde
voorraadmutatie aan de lastenkant is hoger dan begroot.

-1.578

-1.961

16. De voorraadmutatie van de grondexploitaties betreft
het verschil tussen de lasten en de baten in een jaarschijf
welke naar de balans worden gemuteerd per
hoofdgrondexploitatie. De in 2018 gerealiseerde
voorraadmutatie aan de batenkant is hoger dan begroot.
Totaal 2 GRONDEXPLOITATIES

I

I

5.048

-8.882

I

I

10.937

3 VASTGOED
01. A De kapitaallasten zijn lager dan begroot. Dit komt
hoofdzakelijk doordat de Amerena is opgeleverd in 2018
(in plaats van 2017) en daardoor de afschrijving pas start
in 2019, terwijl deze wel voor 2018 was geraamd.

1.009

I

01.B Als gevolg van een wijziging van het rentepercentage
zijn de rentelasten en daarmee de kapitaallasten lager.
Voor een uitgebreide toelichting hierover verwijzen wij u
naar de paragraaf Financiering.
02. MFA de Laak:
In 2017 was een stelpost voor groot onderhoud
opgenomen. Dit groot onderhoud is niet uitgevoerd in
2017, maar zat in de nieuwe opdracht voor het groot
onderhoud van de jaarschijf 2018. In 2017 was de stelpost
dus onterecht opgenomen, waardoor deze in 2018 is
vrijgevallen.

1.072

I

159

I

03. Voor 2018 hebben wij voor de gebruikers van MFA
Eemhuis de lasten voor rioolbelasting en OZB (gebruikers)
en energie lasten betaald, terwijl deze niet waren
begroot. Deze kosten zijn doorbelast aan de gebruikers
(zie ook voordeel op de baten).

-265

I

04. Niet geraamde baten voor doorbelasting rioolbelasting
en OZB en energielasten aan de gebruikers MFA Eemhuis
(zie ook nadeel op de lasten).
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265

I

05. De lasten voor MFA de Veencampus zijn voor 2018 niet
begroot op programma 7. Werkelijke lasten leiden
daardoor tot overschrijding. Deze overschrijding wordt
gedekt uit onderbesteding binnen programma 5
(onderwijs).

-77

I

06. De lasten voor de brandweerkazernes zijn voor 2018
niet op programma 7 begroot. Werkelijke lasten leiden
daardoor tot overschrijding van € 66.000. Een bedrag van
€ 63.000 heeft betrekking op onderhoudskosten.
Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de
reserve onderhoud gebouwen brandweer.

-66

I

07. De meerjarenonderhoudsplannen (mjop’s) van de
Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) zijn in 2018
geactualiseerd aan de hand van een herinspectie. Zoals
gemeld in de zomerrapportage resteert er per saldo een
tekort in 2018. Dit wordt met name veroorzaakt door de
marktsituatie in de bouw, strengere wet- en regelgeving
en een beter inzicht in het toekomstige, noodzakelijke
onderhoud. Daarnaast was voor een aantal MFA’s nog geen
of een zeer beperkte voorziening ingesteld.

-90

I

08. In navolging van het raadsbesluit van 21 november
2017 over doordecentralisatie onderwijshuisvesting is in
2018 besloten tot de juridische overdracht aan de
schoolbesturen van drie gebouwen die nog in eigendom
waren van de gemeente (zijnde De Kinderhof, De Stek en
De Parel). Bij deze overdracht is aan de schoolbesturen
een bijdrage gegeven, zodat de gebouwen op een
voldoende kwaliteitsniveau gebracht konden worden door
het schoolbestuur. Het hier vermelde bedrag betreft het
aandeel binnen het programma-onderdeel vastgoed.

-183

I

09. Voor 2018 en 2019 is binnen het programma-onderdeel
Vastgoed budget beschikbaar gesteld voor het
toegankelijker maken van gemeentelijk openbaar
vastgoed (wijkcentra, sporthallen en multifunctionele
gebouwen). Zoals vermeld in de Raadsinformatiebrief
2018-112 Amersfoort Toegankelijk zal begin 2019 worden
gestart met het aanpassen van het gemeentelijk vastgoed.
Wij stellen voor (via een overhevelingsvoorstel) de in 2018
niet bestede (€ 353.000), maar wel deels reeds verplichte
middelen over te hevelen naar 2019, zodat er in 2019
voldoende middelen zijn voor het toegankelijker maken
van gemeentelijk openbaar vastgoed.

353

I

10. Conform vermelding in de zomerrapportage betreft dit
niet geraamde huuropbrengsten parkeergarage Amerena.
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192

I

11. Niet geraamde huuropbrengsten zwembad. Hier
tegenover staan in programma Sport niet geraamde lasten
in verband met de verstrekte exploitatiebijdrage voor
Amerena. Per saldo is dit dus, zoals reeds gemeld in de
zomerrapportage, een budgetneutrale post.

839

I

12. Door vertraging van de oplevering van zwembad
Amerena is de levering van de grond van Sporthal
Schuilenburg vertraagd naar 2018. De verkoopopbrengst is
een incidentele baat in 2018, welke niet geraamd is in dit
jaar. Zoals reeds gemeld in de zomerrapportage.

3.500

I

13. Lagere huurinkomsten welzijnsportefeuille als gevolg
van herontwikkeling gemeentelijke locaties ad € 153.000
en het niet kunnen realiseren van beoogde huurverhoging
van gemeentelijke panden als gevolg van de voorwaarden
in lopende huurcontracten, waarvoor extra baten zijn
geraamd voor begroting 2018 e.v. van € 85.000
(herstelmaatregel begroting 2015-2018). Zoals reeds
gemeld in de zomerrapportage.

-238

I

14. Op grond van wijziging BBV mogen de baten van
erfpacht niet meer opgenomen worden binnen de
grondexploitatie. Dit levert in programma 7 een voordeel
op in de exploitatie van € 95.000 hoger dan begroot. Hier
tegenover staan in programma 12 extra rentelasten. Zoals
reeds gemeld in de zomerrapportage.

95

I

15. De exploitatie van het gronddepot aan de
Nijkerkerstraat heeft in de afgelopen jaren 2015-2018 een
voordeel opgeleverd. Dit totaal voordeel valt verplicht vrij
in deze jaarrekening. Indien het gronddepot in de
toekomst wordt ontmanteld brengt dit mogelijk een
nadeel met zich mee.
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16. Zoals vermeld in de zomerrapportage zal een aantal
panden dat gerubriceerd staat onder de voorraad
strategisch vastgoed naar verwachting niet op korte
termijn verkocht worden. Deze panden dienen daarom te
worden overgeheveld naar de materiële vaste activa. Al
deze panden hebben een individuele (restant) boekwaarde
onder de € 100.000 en worden conform de financiële
verordening niet geactiveerd, maar direct afgeschreven.
Dit levert bij de jaarrekening 2018 een incidenteel nadeel
op van € 350.000.

-350

I

17. Door de verkoop van de boerderij aan de Laan naar
Emiclaer is de restant boekwaarde van € 142.000
afgeboekt. Hier staat tegenover dat er een baat van €
776.000 is gerealiseerd.

-142

I
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18. In de begroting is geen budget opgenomen voor
planontwikkelingskosten voor het strategisch vastgoed. In
2018 is voor € 1.082.000 aan planontwikkelingskosten
gerealiseerd. In de reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI)
is voor 2018 rekening gehouden met € 1.250.000
planontwikkelingskosten. Voorgesteld wordt het bedrag
van € 1.082.000 te onttrekken aan de RRI.

-1.082

19. In 2018 zijn diverse opbrengsten gerealiseerd in het
kader van verkoop/verhuur van panden welke vallen onder
het strategisch vastgoed. Ten opzichte van de begroting
levert dit in totaal een voordeel op van € 1.865.000 aan
de batenkant. Het betreft hier onder andere:
- Verkoop Elleboogkerk (incl. ontvangen
verzekeringsuitkering)
- Verkoop Liendertseweg 101a
- Verkoop Laan naar Emiclaer (boerderij)
- Diverse (huur) opbrengsten

20. Diverse balansmutaties op de voorraad strategisch
vastgoed welke per saldo geen effect hebben op het
jaarrekeningsaldo, maar wel via de baten en lasten
worden verantwoord.

1.865

-2.236

21. Diverse balansmutaties op de voorraad strategisch
vastgoed welke per saldo geen effect hebben op het
jaarrekeningsaldo, maar wel via de baten en lasten
worden verantwoord.
Totaal 3 VASTGOED

I

I

2.236

-1.898

I

I

8.990

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden

I

Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Totaal 07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-11.870

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering
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20.363

Totale
begroting
ná wijziging
na verlaging
van
bijdragen
derden

Rekening

Toplaag kunstgras Nieuwland

-251

-241

-10

Veld is al in gebruik genomen, laatste termijn
moet nog worden voldaan.

Toplaag kunstgras Hoogland

-251

-241

-10

Veld is al in gebruik genomen, laatste termijn
moet nog worden voldaan.

2 Toplagen HC Eemvallei

-422

-372

-50

Veld is al in gebruik genomen, laatste termijn
moet nog worden voldaan.

Toplaag kunstveld VOP

-332

-299

-33

Veld is al in gebruik genomen, laatste termijn
moet nog worden voldaan.

Trainingsfaciliteiten altis / AV
Triathlon

-400

-300

-100

-2.060

-2.137

-743

-732

-4.459

-4.321

Programma

Afwijking Toelichting

07 Ruimtelijke ontwikkeling
Investeringen met een economisch
nut
Sport:

Werkzaamheden nog niet afgerond. Project loopt
door in 2019.

Cultuur:

Flehite, renovatie / vervanging

Flint

Werkzaamheden nog niet afgerond. Project loopt
77 door in 2019. De subsidie voor instandhouding van
een rijksmonument moet nog worden ontvangen.
-11 Werkzaamheden zijn gereed.

Monumentenzorg:
Onderhoud Onze Lieve Vrouwe
Toren
Totaal investeringen 07 Ruimtelijke
ontwikkeling

-138

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
Tabel: PF.07.04 Financiële risico's
Nr.

1

Risico

Beheersmaatregel

Grondexploitatie Bestaand Stedelijk
Gebied - Divers

Binnen de door de raad vastgestelde
kaders sturen wij zoveel mogelijk op
het behalen van de planning en het
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Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ x1.000
3.985

beperken van de kosten,
respectievelijk het verhogen van de
opbrengsten.
2

Grondexploitatie Lichtenberg

Binnen de door de raad vastgestelde
kaders sturen wij zoveel mogelijk op
het behalen van de planning en het
beperken van de kosten,
respectievelijk het verhogen van de
opbrengsten.

3.773

3

Grondexploitatie Vathorst
Bedrijventerrein

Binnen de door de raad vastgestelde
kaders sturen wij zoveel mogelijk op
het behalen van de planning en het
beperken van de kosten,
respectievelijk het verhogen van de
opbrengsten.

3.671

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van
de kwantitatieve risico’s.
Tabel: PF. 07.05

Project

Elisabethlocatie
Kosten project

Bijdrage van
derden

Saldo

18.850

350

18.500

16.664

3.122

13.542

Inhoud

Planning

Financiën

Totaal budget/krediet:
Realisatie
Lasten/ Baten

Ja
Ja
Ja
Stand van zaken cf besluitvorming?
Toelichting: De hogere baten betreft met name de vergoeding voor de hogere
asbestkosten bij de sloop van het Elisabethziekenhuis. Tegenover de hogere baten
staan hogere lasten, deze worden nog gerealiseerd.
Kwantitatieve risico's
Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp
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Huidige rapp

1. Hogere kosten in voorbereiding a. Gemeentelijke kosten tot
en uitvoering sloopwerkzaamheden minimum beperken
b. Meerkosten asbest verhalen
op Meander Medisch Centrum
(MMC)
2. Hogere inrichtingskosten

Duidelijke financiële kaders
(taakstellend)

3. Archeologische vondsten

Aanpassen ontwerp

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van
de kwantitatieve risico’s.
Tabel: PF. 07.06

Project

Totaal budget/krediet:

Over de Laak

Kosten project

Bijdrage van
derden

Saldo

8.561

2.150

6.411

1.641

1.999

-358

Inhoud

Planning

Financiën

Realisatie
Lasten/ Baten

Ja
Ja
Ja
Stand van zaken cf besluitvorming?
Toelichting: Bovenstaande informatie met betrekking tot de Laak heeft betrekking
op de investeringsprojecten Waterrijk, Speelpolder en 't Hammetje.
Kwantitatieve risico's
Risicocategorie

Omschrijving risico
Acties
1.Uitwerking ontwerp levert hogere Ontwerpen en haalbaarheid
uitvoeringskosten op.
gelijk op laten lopen
2. Invulling resterend gebied
(mogelijke zonnevelden) levert
vertraging
op voor het gehele project

Afhankelijkheden inzichtelijk
maken

3. Het resultaat uit de grex Kavels
over de Laak valt lager uit.

Jaarlijkse actualisatie

Vorige rapp

Huidige rapp

Nieuw

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van
de kwantitatieve risico’s.
Tabel: PF. 07.07
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Project

Totaal budget/krediet:

De Hoef

Kosten project

Bijdrage van
derden

Saldo

1.048

82

966

1.048

82

966

Inhoud

Planning

Financiën

Realisatie
Lasten/ Baten

Ja
Ja
Ja
Stand van zaken cf besluitvorming?
Toelichting: Er is afgelopen jaren gewerkt aan het ontwikkelkader voor De Hoef.
Deze zal begin 2019 worden afgerond en vastgesteld. Dit zal alle betrokkenen de
kaders bieden voor verdere planontwikkeling. In 2019 zal ook gewerkt worden aan
de ontwikkelstrategie en een start gemaakt worden met het faciliteren van
plannen en deze publiekrechterlijk mogelijk maken. Kosten zijn tot vaststellen
juiste kostenverhaalsinstrument gedekt uit de reserve sociale woningbouw en de
RRI. Voor 2019 worden de kosten gedekt uit het initiële plankostenbudget.
Kwantitatieve risico's
Risicocategorie

Omschrijving risico
1. Kostenverhaal nog niet
definitief, niet alle bijdragen van
derden komen tot stand (terwijl er
wel al geinvesteerd is)

Acties
Kostenverhaal conform
experiment 7V gaan regelen,
tot die tijd niet of beperkt
investeren.

Vorige rapp

nieuw

2. Te weinig woningbouw, daarmee Genoeg mogelijkheden bieden
te weinig interesse ontwikkelaars, in ontwikkelkader.
kostenverhaal niet voldoende
3. Verplaatsen P&R en
fietsparkeren

Huidige rapp

nieuw

Opnemen in kostenverhaal en
evt bijdrage aan start derden
in business case.

nieuw

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van
de kwantitatieve risico’s.
Tabel: PF. 07.08

Project

Omgevingswet

Kosten project
Totaal budget/krediet:

3.850

Realisatie
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Bijdrage van
derden

Saldo
3.850

Lasten/ Baten

Stand van zaken cf besluitvorming?

275

-

275

Inhoud

Planning

Financiën

Ja

Ja

Ja

Toelichting:

Kwantitatieve risico's
Risicocategorie

Omschrijving risico
1. Gemeentebreed zaaksysteem is
niet tijdig ingevoerd (dit is een
basis voor het werken met Digitaal
Stelsel Omgevingswet)
2. Landelijk Omgevingsloket (met
alle koppelingen aan lokale
systemen) is niet tijdig gereed
3. Budget is onvoldoende om het
DSO te realiseren

Acties

Vorige rapp

Concrete risico's worden
continu in beeld gebracht en
geminimaliseerd door de
vakafdeling.
Contact houden met het Rijk
en VNG. Actie is aan hun.
Periodiek toetsen of uitgaven
passen binnen eerder
gemaakte afspraken. Inzet
post onvoorzien en evt.
aanvullende financiering.
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Huidige rapp

Nieuw

Nieuw

Nieuw

1 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Wethouder Astrid Janssen
E-mail: Wethouderjanssen@amersfoort.nl

Verantwoordelijk voor:
Duurzaamheid
Omgevingswet
Energietransitie
Ruimtelijke ordening
Wagenwerkplaats
Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en
Leusderkwartier,
Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier
Wethouder Willem-Jan Stegeman
E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Financiën en belastingen, inclusief
deelnemingen en PPS
Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Wethouder Hans Buijtelaar
E-mail: WethouderBuijtelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Mobiliteit en luchtkwaliteit
Sport
Stationsgebied, inclusief Trapezium
Kop van Isselt
Vathorst
Gebiedsgericht werken
Wijkwethouder Vathorst en Hooglanderveen

175 van 437

Belangrijke gebeurtenissen
Versterken van een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier, door een goed netwerk van
voorzieningen en groene verbindingen.
Wij werken samen met de stad aan de Groenkaart als uitwerking van de Groenvisie. In 2019 stellen
wij deze kaart vast. De Groenkaart brengt het stads- en buurtgroen in beeld. De waarden, het
beleid en de opgaven. Het is input voor bescherming en ontwikkeling in omgevings- en wijkplannen.
In 2019 werken wij in het kader van de Groenvisie het beleid uit voor groencompensatie.
Acties uitgevoerd in het kader van de Omgevingswet:
- Het bestemmingsplan met verbrede Reikwijdte voor Kattenbroek en Amersfoort Zuid is
vastgesteld door de raad. Dit was een pilot in het kader van de Omgevingswet.
- De Beleidswaardengenerator is opgeleverd. Dit is een database van al het bestaande beleid en
regels in het fysieke domein.
- Er is gestart met een aantal ICT-projecten die nodig zijn om straks te kunnen werken met het
Digitaal Stelsel Omgevingswet. Zo is bijvoorbeeld gestart met de aanbesteding voor de
digitalisering van de bouwdossiers en RUD dossiers.
- Er is een programmamanager aangesteld voor de implementatie van de Omgevingswet.
- Wij hebben een bijdrage geleverd aan de organisatie van de provinciale omgevingswetdag.
- Wij hebben inbreng geleverd in het koersdocument voor de Provinciale Omgevingsvisie en
meegedacht over de eerste aanzet voor de Nationale Omgevingsvisie.
- Wij hebben verdiepingssessies over de Omgevingswet georganiseerd voor collega’s en sessies
met de raad.
- In 4 sessies van kernteam, afdelingsmanagers, college en raad hebben wij de keuzen die nog
gemaakt moeten worden over het ambitieniveau verkend. Daarbij gaat het om vragen als: wat
laten wij los als gemeente en waarvoor houden wij regels?
- Wij hebben het Implementatieplan opgesteld (dat in februari 2019 is vastgesteld door het
College).
Westelijke Ontsluiting
In 2018 is het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting onherroepelijk geworden, na de afwijzing van
de ingestelde beroepen.
Vastgestelde bestemmingsplannen
Verschillende bestemmingsplannen om ontwikkelingen (zoals (sociale) woningbouw), mogelijk te
maken zijn vastgesteld, zoals De Amerberg en Utrechtseweg 102, Uitwerkingsplan Mozartweg 40,
bestemmingsplan Laan van Duurzaamheid, uitwerkingsplan Laak 2 B Laakse Tuinen, Supermarkt
Wiekslag). In totaal zijn er 21 bestemmingsplannen (inclusief uitwerkingsplannen,
Waboprojectbesluiten en voorbereidingsbesluiten) vastgesteld.
Programma Stadshart:
Autoluwe binnenstad:
Met behulp van de methode “design thinking” is een proces met bewoners en ondernemers uit de
binnenstad georganiseerd over de problemen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van verkeer in
de binnenstad. Dat proces leverde drie aandachtspunten: Autoluwe binnenstad; fietsparkeren in
binnenstad en vrachtverkeer voor de bevoorrading van winkels en horeca
Er is een kentekenonderzoek uitgevoerd naar de binnenstad. Op basis daarvan zijn twee sluiproutes
in beeld gekomen en maatregelen opgesteld. Na inloopavond in binnenstad voor deze maatregelen
is gekozen voor een gesloten verklaring voor binnenstad.
Verschillende bijeenkomsten voor de bevoorrading in de binnenstad samen met partijen op zoek
naar oplossingen om leefbaarheid te verbeteren en overlast te verminderen.
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Lichtplan
In dit lichtplan schetsen wij kaders voor het gewenste licht in de binnenstad van Amersfoort. Het
kunstlicht in Amersfoort gaat verder dan de openbare verlichting, wij hebben steeds meer te maken
met etalageverlichting, beeldschermen in etalages, particuliere initiatieven en met het aanlichten
van gebouwen. Dit plan moet antwoord geven op actuele vragen uit de stad, bijvoorbeeld over
aanlichten, verlichte reclames en beeldschermen. Er zijn verschillende excursies georganiseerd om
inwoners en ondernemers te betrekken bij het opstellen.
Bewegwijzering voetgangers
Er is in samenwerking met stakeholders uit het stadshart (VVV, bewoners, ondernemers en
cultuurinstellingen) een analyse van de bewegwijzering in het stadshart gemaakt. Op basis van deze
analyse is een plan gemaakt voor het plaatsen van totems met plattegronden en verwijsborden.
De totems en verwijspalen zijn geplaatst in het stadshart.
Herinrichting van entree van de kamp
De entree van de Kamp ter hoogte van de brug bij de Stier is in samenwerking met de Vrienden van
de kamp heringericht. In november is de entree feestelijk geopend door de Vrienden van de Kamp.
Stationsgebied
Voor het ontwerpen van het Stationsplein zijn drie spoorcafés georganiseerd voor stakeholders en
omwonenden. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een fietstunnel als entree voor
de fietskelder.
De Nieuwe Stad
Het ambitiedocument 2.0 voor De Nieuwe Stad is vastgesteld in de raad. De kavels zijn verkocht aan
de ontwikkelaar (behalve kavel 3; Zandfoort ad Eem). Voor De Nieuwe Stad is een plan voor de
openbare ruimte opgesteld.
De bouw van een nieuw kantoor aan de Oliemolenhof is gestart.
De ontwikkelaar heeft een plan gemaakt voor de woningbouwontwikkeling (ca 600 woningen) in De
Nieuwe Stad en dit met een maquette gepresenteerd.
Hoogbouwvisie
Er is een concept Hoogbouwvisie vastgesteld. In deze concept hoogbouwvisie hebben wij gebieden
aangewezen waarin wij hoogbouw willen aanmoedigen en gebieden waarin wij voorzichtig zijn met
hoogbouw. Tevens wordt een hoogbouw effect rapportage voorgesteld waarmee plannen voor
hoogbouw zorgvuldig beoordeeld kunnen worden op de invloed die ze op de omgeving hebben en de
toegevoegde waarde die de plannen voor hoogbouw voor de stad kunnen hebben.

Indicatoren

Zichtbare resultaten
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Zichtbaar resultaat

Voortgang

We streven naar een levendig en vitaal stadshart met een compact
stedelijk leefmilieu met meer woningen en een gevarieerd
voorzieningenaanbod.

Doorlopend

We stimuleren diversiteit in de wijken en werken aan voldoende
doorstroming, in levensloopbestendige wijken met voldoende woonruimte
voor alle doelgroepen.

Doorlopend

We versterken onze identiteit, waarin de combinatie van moderne
hoogwaardige architectuur en onze cultuurhistorie en monumenten een
belangrijke rol speelt.

Doorlopend

We versterken een aantrekkelijk leefklimaat voor mens en dier, door een
goed netwerk van voorzieningen en groene verbindingen.
We werken aan een goede functiemenging van wonen, werken en
voorzieningen.

Doorlopend

We stimuleren en geven ruimte aan initiatieven om onze stad verder te
ontwikkelen.

Doorlopend

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
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2 GRONDEXPLOITATIES
Wethouder Willem-Jan Stegeman
E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Financiën en belastingen, inclusief
deelnemingen en PPS
Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg
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Belangrijke gebeurtenissen
De Nieuwe Stad: In De Nieuwe Stad is de grond van Kamer 1 eerder geleverd dan vooraf was
geraamd. De grond waar de paviljoens op staan werd eerst door de ontwikkelaar gehuurd van de
gemeente en is nu in eigendom van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar zal op termijn verdere
plannen maken voor deze plot. Het is een organische ontwikkeling, op dit moment is dan ook nog
niet duidelijk wat de exacte functies en bouwvolumes zullen worden.
Eemplein: Op het Eemplein is in 2018 een start gemaakt met de bouw van Eemerald, Blok 3. De
grond is medio 2018 geleverd, waarna bijna direct gestart is met de eerste bouwwerkzaamheden.
Het wordt een gebouw met 36 appartementen en twee penthouses. In de plint op de begane grond
komen andere functies. Na de bouw (ca. 1,5 tot 2 jaar) wordt het openbaar gebied rondom dit
bouwblok definitief ingericht.
Bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef: In het Entreegebied van bedrijventerrein De Wieken,
langs de A28 en vlakbij de A1, ontwikkelt Reggestede Ontwikkeling BV een foodcourt met vier
restaurantpaviljoens: McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Shabu Shabu en Subway inclusief
bijbehorende parkeergelegenheid. De gemeente heeft voor deze ontwikkeling in 2018 1,17 ha
grond verkocht en geleverd. Start bouw heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarnaast is er nog een
perceel aan de Hogeweg geleverd aan Kroeks ten behoeve van de ontwikkeling van een
bedrijfsverzamelgebouw.
Indicatoren

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

We ondersteunen ontwikkelingen met grondbeleid op maat.

Doorlopend

Bij gebiedsontwikkeling zoeken wij naar de (maatschappelijke)
waardecreatie.

Doorlopend

We hebben een goed beeld van de ontwikkelingen die van invloed zijn op
de grondexploitaties, beheersen de risico’s en stappen in projecten op het
moment dat er ontwikkelingskansen zijn.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Rijk
Provincies Utrecht en Gelderland
Regio’s Amersfoort en Food Valley
Waterschap
Natuurorganisaties
Marktpartijen/ondernemers
Woningcorporaties
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Maatschappelijke instellingen/stichtingen
Inwoners
Verbonden partijen
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.
Het Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. neemt deel in het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst OBV
CV en ook in de VOF-Podium.
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV
De gemeente werkt voor de realisatie van ruimtelijke doelen in een aantal verschillende verbanden
samen met het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV). OBV Beheer BV is de beherend vennoot van
OBV CV. Beide ondernemingen zijn opgericht om het nieuwe stadsdeel Vathorst in Amersfoort te
realiseren. Het OBV zorgt, naast de woningbouw in Vathorst, voor de levering van bouwrijpe kavels
bij Vathorst Bedrijven en maakt dit gebied ook woonrijp. Daarnaast levert zij bouwrijpe grond aan
het VOF-Podium en maakt dit gebied ook woonrijp.

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
Nota Grondbeleid 2014
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3 VASTGOED
Wethouder Willem-Jan Stegeman
E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Financiën en belastingen, inclusief
deelnemingen en PPS
Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg
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Belangrijke gebeurtenissen
Verkoop en (her-)ontwikkeling gemeentelijk vastgoed
In 2018 is het eigendom van diverse gemeentelijke panden (o.a. Elleboogkerk en de boerderij en
grond aan de Laan naar Emiclaer 2/2a) overgedragen aan de nieuwe eigenaren. Diverse objecten
(o.a. de Lichtenberglocatie van Meander, Zwembad Liendert en de onderwijslocatie Vosheuvel) uit
de gemeentelijke vastgoedportefeuille zijn gesloopt, waarna herontwikkeling kan plaatsvinden.
Beheer gemeentelijk vastgoed
De gemeente en SRO hebben voor de periode 2015 – 2019 een raamovereenkomst gesloten voor het
beheer en onderhoud van een groot deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Gemeente
Amersfoort heeft daarmee het vastgoedbeheer op regiebasis uitbesteed met bijbehorende
prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden jaarlijks herijkt en geactualiseerd. Eind 2018 is
de samenwerking geëvalueerd. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in de nieuwe
raamovereenkomst die zal gelden vanaf 2020.
De Nota Vastgoedbeheer 2017-2020 met hierin de strategische uitgangspunten in de vorm van 14
kaders is de leidraad voor de verdere doorontwikkeling en professionalisering voor het gemeentelijk
vastgoedbeheer. In de periode 2017-2020 worden de uitgangspunten verder uitgewerkt en
geïmplementeerd in de beheerprocessen. Het collegebesluit om de sportaccommodaties
kostendekkend te verhuren aan SRO is één van de maatregelen die hieruit voortkomt.
In 2018 is sportcomplex Amerena opgeleverd en direct verhuurd aan SRO. De parkeergarage onder
de Amerena is verhuurd aan Parkeren Amersfoort BV. Het is een fraai en duurzaam sportcomplex
geworden. Door de oplevering kunnen drie locaties (Zwembad Liendert, Sportfondsenbad en
sporthal Schuilenburg) herontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw. Na oplevering van het
sportcomplex zijn er nog diverse aandachtspunten naar voren gekomen die in overleg met de
aannemer en SRO worden opgepakt.
Rijksmonument Flehite is gerestaureerd en de omliggende kade is gerenoveerd. Naast het
achterstallig onderhoud aan het exterieur van het museum en het omzetten van de
noodmaatregelen na verzakking van de kade naar een permanente situatie, hebben we ook
geïnvesteerd in verduurzaming door het dak volledig te isoleren en er zijn voorzetramen geplaatst.
Indicatoren

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

We verduurzamen onze vastgoedportefeuille.

Doorlopend

Onze vastgoedportefeuille wordt optimaal ingezet.

Doorlopend

We werken aan een efficiënt beheer met een zo hoog mogelijk financieel
en/of maatschappelijk rendement.

Doorlopend
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We creëren in het gemeentelijk vastgoed ruimte voor (burger-)initiatieven
en zetten het vastgoed in als aanjager bij gebiedsontwikkeling.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen
NV SRO
De gemeente werkt voor het beheer van haar vastgoed samen met SRO. Voor de gehele
gemeentelijke vastgoedportefeuille is SRO verantwoordelijk voor het technisch beheer en
onderhoud. Ook is zij voor de binnen- en buitensportaccommodaties en diverse welzijns- en
culturele accommodaties verantwoordelijk voor de verhuur en exploitatie. De raamovereenkomst
Onroerende zaken 2015-2019 loopt eind 2019 af. Er is gestart met de evaluatie van de huidige
overeenkomst, zodat de nieuwe overeenkomst in 2019 vormgegeven kan worden. In de evaluatie
wordt onder meer teruggekeken op de prestatie- en kwaliteitsverbetering in de dienstverlening van
SRO en wordt vooruit gekeken hoe de samenwerking met SRO in de toekomst vorm kan worden
gegeven. Kernbegrippen in deze dienstverlening zijn veiligheid, gezondheid en
gebruikerstevredenheid.

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
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08 WIJKEN EN WONEN
Inleiding

Amersfoort heeft vitale buurten en wijken, waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. We
werken gebiedsgericht samen met bewoners, ondernemers en andere partijen aan de leefbaarheid.
Het woonklimaat in onze stad is hoogwaardig, gevarieerd en toekomstvast en biedt voldoende
variatie in woonmilieus.
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Tabel: PF.08.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 WIJKEN

-1.361

-1.361

-1.356

4

2 WONEN

-2.645

-2.645

-2.161

483

TOTAAL LASTEN

-4.005

-4.005

-3.518

487

1 WIJKEN

0

0

1

1

2 WONEN

309

309

421

111

TOTAAL BATEN

309

309

421

112

1 WIJKEN

-1.361

-1.361

-1.356

5

2 WONEN

-2.335

-2.335

-1.741

594

TOTAAL SALDO

-3.696

-3.696

-3.096

599

Toevoeging aan reserve

0

-3.467

-3.467

0

Onttrekking aan reserve

50

885

835

-50

TOTAAL MUTATIES RESERVES

50

-2.582

-2.632

-50

-3.646

-6.278

-5.728

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

MUTATIES RESERVES

SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

549

Tabel: PF.08.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

487

62

1 WIJKEN

4

1

2 WONEN

483

111

0

-50

08 WIJKEN EN WONEN

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten I / S

1 WIJKEN
De afwijkingen zijn kleiner dan € 0,1 mln. en worden
derhalve niet toegelicht.
Totaal 1 WIJKEN
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I

2 WONEN
01. Stimulering sociale woningbouw. In de strategie
sociale woningbouw is een stimuleringsbijdrage
opgenomen voor woningbouw tot 2021. In 2018 is het
budget van € 1 miljoen niet volledig besteed. De lasten
2018 betreffen plankosten, inclusief gebiedsontwikkeling
de Hoef, en een bijdrage aan de grondexploitatie Engweg.
Voorgesteld wordt om conform staand beleid het restant
budget toe te voegen aan de reserve sociale woningbouw.

474

02. Betreft ontvangen uitkeringen van de overwinst bij
verkoop van sociale woningbouw en een afrekening van
een subsidie. Beiden waren niet begroot.
Totaal 2 WONEN

I

126

474

I

126

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
De afwijkingen zijn kleiner dan € 0,1 mln. en worden
derhalve niet toegelicht.

I

Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Totaal 08 WIJKEN EN WONEN

474

126

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale
begroting
ná wijziging
na verlaging
van
bijdragen
derden

Rekening

Afwijking Toelichting

08 Wijken en wonen
Programma 08 Wijken en wonen
heeft geen investeringen

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
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Tabel: PF.08.04 Financiële risico's
Nr.

Risico

Beheersmaatregel

1

Er wordt aanspraak gemaakt op onze
achtervangpositie door het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Met als gevolg jaarlijkse
rentederving op te verstrekken
renteloze leningen als er aanspraak
gedaan wordt op de
achtervangpositie.

Tegenover de leningen staat de
waarde van de desbetreffende
woningen; de borgstelling betreft
uitsluitend de betaling van de
eventuele restschuld na gedwongen
verkoop; het Stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen
(WEW) beschikt over een
fondsvermogen voor het kunnen
opvangen van de verliezen.

82

2

Er wordt aanspraak gemaakt op onze
achtervangpositie, voor de
verstrekte hypotheken onder
Nationale Hypotheekgarantie, door
de Stichting Waarborgfonds Eigen
Woningen met als gevolg jaarlijkse
rentederving op te verstrekken
renteloze leningen.

Tegenover de leningen staat de
waarde van de desbetreffende
woningen; de borgstelling betreft
uitsluitend de betaling van de
eventuele restschuld na gedwongen
verkoop; het Stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen
(WEW) beschikt over een
fondsvermogen voor het kunnen
opvangen van de verliezen.

5

3

N.V.T

Projecten

Niet van toepassing
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Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ x1.000

1 WIJKEN
Wethouder Hans Buijtelaar
E-mail: WethouderBuijtelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Mobiliteit en luchtkwaliteit
Sport
Stationsgebied, inclusief Trapezium
Kop van Isselt
Vathorst
Gebiedsgericht werken
Wijkwethouder Vathorst en Hooglanderveen
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Belangrijke gebeurtenissen
Met onze gebiedsgerichte aanpak willen we als gemeente beter aansluiten bij onze inwoners en
vragen en opgaven oppakken zoals zij ze in hun leefomgeving ervaren, op het juiste schaalniveau
(gebied). Gebiedsgericht werken gaat over communicatie en samenwerking met de stad, op het
snijvlak tussen sociaal, fysiek en veilig.
Vathorst en Hooglanderveen: verbetering veiligheidsgevoel en betrokkenheid met integrale
aanpak Brinkcluster
Het Brinkcluster is een voorbeeld van een integrale aanpak voor 12+ jeugd (fysiek, sociaal én
veilig). Er zijn meerdere nieuwe voorzieningen gekomen voor 12+ jeugd in de openbare ruimte en er
zijn verschillende activiteiten voor oudere jeugd binnenin het voormalige jongerencentrum. Het
project heeft geleid tot betrokkenheid van de gebruikers en bewoners voelen zich veiliger.
Initiatiefnemers voor de activiteiten binnen zijn een voormalige hangjongere en twee moeders uit
de
wijk. Zij organiseren de activiteiten samen met het jongerenwerk.

Liendert en Rustenburg: jongerenparcours
Een voorbeeld van een initiatief van actieve bewoners om hun buurt te verbeteren is Jongeren
Parcours Liendert. Op het afgelopen jaar gerealiseerde parcours aan de Lageweg kunnen jongeren
naar hartenlust gratis freerunnen, maar ook leren zelf training te geven. Ook worden er
jeugdevenementen georganiseerd. Doel is met behulp van sport jongeren stimuleren bij hun
persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Dit heeft een positief effect op de
wijk.
Meridiaan in de wijk Koppel: integrale aanpak met voorbereiding opknappen openbare ruimte
Bij de Meridiaan in de wijk Koppel vormde de gang van zaken rond oud en nieuw 2016 aanleiding
voor een integrale aanpak van het gebied. Naast de gezamenlijke organisatie van oud
en nieuw, zetten we met de buurt ook in op sociale activiteiten (ontmoeting,
huiswerkbegeleiding) en het opknappen van de openbare ruimte (onder meer vergroenen,
nieuw voetbalveld en ontmoetingsplekken voor ouders en jeugd).
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Buurtbudget
In 2018 hebben de diverse stichtingen weer Buurtbudget aangevraagd en besteed aan initiatieven
die de leefbaarheid en sociale cohesie in de gebieden versterken. De regeling voorziet erin dat
prioriteitswijken naar verhouding wat meer budget tot hun beschikking krijgen. We noemen enkele
voorbeelden van activiteiten die hiermee het afgelopen jaar mogelijk zijn gemaakt.
Bijdrage aan de Voedselbank in de Immanuel-kerk
Vrijwilligers stellen in de Immanuel-kerk iedere week 130 voedselpakketten samen. De
voedselpakketten zijn bedoeld voor de bewoners uit Liendert/Rustenburg en andere wijken.
Ondersteuning van aanschaf AED voor Stichting EHBO Hoogland
Deze stichting bestaat uit een groep vrijwilligers die EHBO-hulpverlening geeft bij evenementen in
Hoogland (bijvoorbeeld bij carnaval, Dorpsfeest Hoogland en Dweilland) en biedt daarnaast EHBOcursussen aan. De evenementen worden groter en de veiligheidseisen strenger, dit vraagt om
steeds meer investeringen in opleidingen en materialen, waaronder nu een automatische externe
defibrillator.

Wijkfeest Amersfoort Zuid: Gezondheid, creativiteit en saamhorigheid
In 2018 kwamen bijna 1.000 bezoekers naar het wijkfeest waarbij 50 standhouders een podium
kregen op het gebied van muziek, gezondheid, voeding, sport, creativiteit, kunst, ontmoeting,
natuur en duurzaamheid. Het doel van het feest is behalve gezelligheid ook bevorderen van de
leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijken.
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Bijdrage aan organisatie benefietconcert 4FUN voor War Child
Dit concert bij het Icoon-theater werd mede georganiseerd door de bewoners uit Vathorst. Het doel
van de avond was om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor WAR Child.
Indicatoren
Indicatoren
8.1.a

Rapportcijfer buurt/woonomgeving
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

2017

7,3
Bron:

Streefcijfers
2018

2018

7,4

Stadspeiling, O&S

Toelichting: De indicator is gebaseerd op een steekproef uit de Stadspeiling, onderdeel
Leefbaarheid en Veiligheid. Deze wordt in de oneven jaren in het najaar gehouden
onder Amersfoorters van 18 t/m 84 jaar.
"Wat is het oordeel over uw buurt / woonomgeving? Geef dit aan met een rapportcijfer
van 1 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed)." De toename in 2017 is statistisch significant.
Dat wil zeggen dat de kans dat de toename door toeval komt kleiner is dan 5%.
Voor meer informatie, zie de Stadspeiling Leefbaarheid en Veiligheid 2017 of de
Wijkatlas.
8.1.b

Schaalscore sociale cohesie (0-10)
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

2017

6,4
Bron:

Streefcijfers
2018

2018

6,3

Stadspeiling, O&S

Toelichting: De Stadspeiling, onderdeel Leefbaarheid en Veiligheid wordt in de oneven jaren in het
najaar gehouden onder Amersfoorters van 18 t/m 84 jaar.
Het betreft een schaalscore (geen rapportcijfer!) dat aangeeft in welke mate sprake is
van sociale samenhang in de buurt. De score is gebaseerd op vier stellingen:
- ik voel me thuis bij de mensen in deze buurt
- ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid
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- de mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks
- de mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om
Om een indruk te krijgen van dit cijfer: met de eerste stelling ('ik voel me thuis bij de
mensen in deze buurt") was 68% het eens en 9% het oneens in 2017. De rest is neutraal
of weet het niet. De afname in 2017 is statistisch significant.
Voor meer informatie, zie de Stadspeiling Leefbaarheid en Veiligheid 2017 of de
Wijkatlas.
8.1.c

% betrokkenheid bij buurt
Realisatie cijfers
2014

2015

2016

2017

35
Bron:

Streefcijfers
2018

2018

34

Stadspeiling, O&S

Toelichting: De Stadspeiling, onderdeel Leefbaarheid en Veiligheid wordt in de oneven jaren in het
najaar gehouden onder Amersfoorters van 18 t/m 84 jaar.
Percentage Amersfoorters dat het eens is met de stelling 'de bewoners in deze buurt
voelen zich betrokken bij de buurt' op het totaal van de antwoorden (helemaal) eens
(=22% in 2017), neutraal (=43%), (helemaal) oneens (=33%) en 'weet niet/geen mening'
(=2%). De afname in 2017 is niet statistisch significant.

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

We nodigen bewoners uit om meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid
te laten zien bij elkaar en bij hun directe leefomgeving.

Doorlopend

We nodigen bewoners uit om meer zeggenschap te nemen over hun directe
(fysieke en sociale) leefomgeving.
Op basis van de wensen, behoeften en initiatieven van bewoners en
ondernemers bepalen we de inzet van de gemeente in straat, buurt en/of
wijk.

Doorlopend

We verbinden onze doelen met die van bewoners, instellingen en
ondernemers en laten ons waar mogelijk door hun initiatieven leiden.

In uitvoering

In uitvoering

Samenwerking
Samenwerkingspartners

We werken samen aan de leefbaarheid en sociale cohesie in straat, buurt en wijk met
bewoners(groepen), ondernemers, onderwijsinstellingen, Indebuurt033, politie, woningcorporaties,
(sport)verenigingen, kerken en moskeeën.
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Om goed te kunnen inspelen op kansen en bedreigingen voeren we regie op het gebiedsgericht
samenwerken aan sociale, fysieke en veiligheidsopgaven. We organiseren in- en externe netwerken.
Daarnaast zijn we aanwezig bij netwerkbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten die door
wijkpartners worden georganiseerd.
Verbonden partijen

Maatregelen

Maatregel

Voortgang

Bedrag

De gemeente schaft gefaseerd het Uitgevoerd
budget voor investeringsbudget
wijken (programmakosten) af.
De gemeente heft het restant van In uitvoering
de reservering voor Amersfoort
vernieuwt op.

Gerelateerde links
Bewoners 033
Landelijk samenwerkingsverband actieve bewoners
Landelijk platform voor wijkgericht werken
Indebuurt033
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Toelichting
56 Inmiddels is bij de begroting 2019
weer een bedrag voor dit doel
opgenomen.
Uiterlijk in 2020 heft de
gemeente het restant van de
reservering voor Amersfoort
Vernieuwt op.

2 WONEN
Wethouder Menno Tigelaar
E-mail: wethoudertigelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Wonen
Sociale basisinfrastructuur
Wijkteams
Zorg en ondersteuning
Communicatie en Samenwerking
Wijkwethouder: Kattenbroek, Valleipoort,
Hoogland en
Buitengebied-West

Amersfoort is een mooie stad, waarin het prettig is om te wonen. De vraag naar woningen in onze
stad is groter dan het aanbod dat er is. Samen met woningcorporaties en marktpartijen spannen wij
ons in om de woningvoorraad te vergroten. Ruimte voor nieuwbouw zoeken wij vooral in de
bestaande stad.
Het gaat ons niet alleen om aantallen. We vinden het belangrijk dat de woningen ook voldoende
kwaliteit hebben en aansluiten bij de behoefte van de inwoners. Een passende woning voor alle
doelgroepen is onze ambitie. Extra aandacht hebben wij voor voldoende sociale huurwoningen en
voor woningaanbod voor de middeninkomens.
Daarbij is het van belang om de kwaliteit van de woonomgeving te blijven borgen. Door
bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende ruimte voor groen en oog te hebben voor een goede
bereikbaarheid van de wijken. Hierdoor houden we de leefbaarheid van de stad op peil.
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Belangrijke gebeurtenissen
Naar actualisering woonbeleid
In 2018 hebben we diverse stappen gezet om te komen tot een actualisatie van het woonbeleid. De
huidige Woonvisie dateert uit 2011 en is aan actualisatie toe. Zo hebben we met de corporaties
gesproken over de knelpunten rondom sociale huurwoningen. Met betrekking tot betaalbare
woningen voor middeninkomens heeft bureau Stec voor ons de knelpunten in beeld gebracht en
mogelijke maatregelen die we als gemeente kunnen nemen. Met diverse partijen werken we aan de
verdere uitwerking van het gezamenlijk statement ‘wonen en zorg’. En op basis van het
adviesrapport van Companen werken we aan de woningbouwprogrammering en de vraag welke
woningen voor welke doelgroepen nodig zijn. Al deze bouwstenen komen in 2019 samen in een
integrale actualisatie van het woonbeleid.
Wonen en zorg
In 2018 hebben ruim twintig organisaties een gezamenlijk statement opgesteld waarin zij uitspreken
samen te werken aan oplossingen voor huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen in
Amersfoort. Woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente Amersfoort hebben eind 2017 begin
2018 gezamenlijk de vraagstukken rondom passende huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen
verkend. Alle betrokken organisaties zetten zich er voor in om zelfstandig thuis wonen mogelijk te
maken, waarbij iedere partij zijn eigen rollen en verantwoordelijkheden zal invullen.
Huisvestingsverordening
De gemeenteraad heeft in 2018 de nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Daarin zijn
aangescherpte criteria opgenomen voor mensen die een urgentieverklaring voor een woning
aanvragen en is directe bemiddeling als toewijzingsinstrument opgenomen.
Prestatieafspraken
De gemeente Amersfoort maakt jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties en hun
huurdersbelangenorganisaties. Het gaat om afspraken over verschillende thema’s binnen de sociale
huurvoorraad, zoals het aanbod sociale huurwoningen, de betaalbaarheid van de sociale
huurwoningen en duurzaamheid en leefbaarheid. Hiermee werken partijen aan de volkshuisvesting
in Amersfoort. In 2018 zijn de afspraken voor 2019 opgesteld. In 2018 is de voortgang van de
afspraken, zoals die voor 2018 zijn opgesteld gemonitord op voortgang. Daar waar ze nog niet
volledig zijn gehaald, zijn ze meegenomen naar de prestatieafspraken 2019. In de
prestatieafspraken 2019 is onder meer afgesproken dat er in 2019 en 2020 in Amersfoort in totaal
netto bijna 300 sociale huurwoningen bij komen. Daarbij is ook afgesproken dat gemeente en
corporaties de mogelijkheden onderzoeken voor extra uitbreiding van de sociale
huurwoningvoorraad door het toevoegen van tijdelijke woningen.
Woningbouwprojecten
In 2018 zijn diverse woningbouwprojecten opgeleverd. Zo zijn er 80 sociale huurwoningen
opgeleverd in het project Keerkring. Afgelopen jaar is ook een aantal voormalige kantoorpanden
getransformeerd naar woongebouwen en zijn de eerste appartementen opgeleverd zoals:
voormalige Van Randwijckhuis (ca135 appartementen), Utrechtseweg 102, (11 appartementen),
voormalige kantoor van de Amersfoortse Verzekeringen (eerste deel van ca 260 appartementen),
Blekerssingel 1-5, (24 appartementen), kantoor portaal (22 appartementen).
Naast de projecten waar de eerste woningen zijn opgeleverd, zijn we volop bezig met allerlei
woningbouwprojecten, variërend van de onderzoeksfase tot aan het bouwrijp maken.
Er is een digitale kaart ontwikkeld met alle woningbouwlocaties waar aan gewerkt wordt. Deze
kaart is voor iedereen te raadplegen.
Housing First
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Sinds september 2018 biedt de tussenvoorziening Housing First aan. Housing First is bedoeld voor
dakloze mensen met meervoudige problemen en een langdurige hulpverleningshistorie. Zij krijgen
eerst een woning aangeboden en daarnaast intensieve, integrale ondersteuning bij hun verdere
herstel. Een eigen huis is een belangrijke stap in hun zelfredzaamheid, hun deelname aan de
maatschappij en de kwaliteit van leven. Ook wordt hiermee dakloosheid verminderd. De gemeente,
de woningcorporaties en de Stichting de tussenvoorziening werken hierin samen omdat wij het
belangrijk vinden dat Amersfoort een thuis voor iedereen biedt
Taakstelling vergunninghouders
Na het inlopen van een achterstand in 2017 hebben we in 2018 onze taakstelling nagenoeg bereikt.
Hiermee hebben we met oog voor alle doelgroepen op de woningmarkt ook de doelgroep
vergunninghouders passend gehuisvest.
Startersleningen
Om in een markt, waarin de koopprijzen hoog zijn, starters in staat te stellen een woning te kopen,
heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld, waaruit startersleningen verstrekt kunnen
worden. In 2018 zijn er 9 startersleningen verstrekt. De regeling en de beschikbaarheid van het
budget lopen door in 2019. In 2018 is besloten om niet langer een bijdrage te vragen van de
verkopende partij om zo het bereik van de regeling te vergroten.

Indicatoren
Indicatoren
8.2.a

Jaren wachttijd als woningzoekende
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

5,4

5,9

6,3

7,4

7,4

6,3

Bron:

Woningnet; bewerking O&S

Toelichting: Het aantal jaren dat een woningzoekende gemiddeld stond ingeschreven bij Woningnet
bij acceptatie van een woning. Sociale huurwoningen worden toegewezen op basis van
wachttijd. De aangeboden woning gaat naar de woningzoekende die het langst staat
ingeschreven. De gemiddelde wachttijd die nodig is om voor een woning in aanmerking
te komen, zegt daarmee iets over de krapte op de sociale huurwoningmarkt.
Het streven is om de wachttijden terug te dringen door meer woningen toe te voegen
in het sociale segment.

8.2.b

Kernvoorraad
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

17863

17822

18166

17645

17943

18200

BAG/WOZ/Corporaties; bewerking O&S

Toelichting: De kernvoorraad bestaat uit de goedkopere huurwoningen die eigendom zijn van een
sociale verhuurder. De maximale huur voor de kernvoorraad is gelijk aan de
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huurtoeslaggrens: € 710,68 (2017). De kernvoorraad is primair bedoeld voor het
huisvesten van de doelgroep. Door het stimuleren van nieuwbouw, transformaties van
kantoren, beperken van sloop, verkoop en liberalisaties van corporatiewoningen wordt
gepoogd de omvang van de kernvoorraad uit te breiden. (streefcijfer kernvoorraad van
18.200 wordt als minimum beschouwd)
De gemeente rekent woningen met een huur tot de liberalisatie grens (€ 710,68 ) als
een sociale huurwoning. Woningen die door inkomensafhankelijke huurverhoging boven
de liberalisatie grens zijn gestegen, tellen dan niet mee. Corporaties definiëren een
sociale huurwoning als woningen met een sociaal huurcontract bij aanvang huur.
Wanneer de huur van zo’n woning boven de liberalisatiegrens is gestegen en op een
gegeven moment opnieuw verhuurd wordt, daalt de huur in de regel weer onder die
liberalisatiegrens. In de toekomst gaat de gemeente ook als definitie voor sociale
huurwoningen (en kernvoorraad) het sociaal huurcontract hanteren. Dit betekent dan
ook dat de cijfers voor de omvang van de kernvoorraad anders zullen zijn.

8.2.c

% toewijzing aan urgenten
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

38

40,6

35,3

29,3

21,8

45

Bron:

Woningnet; bewerking O&S

Toelichting: Aandeel sociale huurwoningen dat is toegewezen aan urgent woningzoekenden op het
totaal van woningzoekenden. (streefcijfer 45% wordt als maximum beschouwd).
8.2.d

Nieuwbouw
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

390

259

579

549

365

518

Bron:

BAG /CBS; bewerking O&S

Toelichting: Nieuwbouw en sloop hebben betrekking op zowel koop- als huurwoningen.
Huurwoningen bestaan voor het grootste deel uit woningen van corporaties maar ook
van particuliere verhuurders.
Naast nieuwbouw worden er ook door transformatie van bijvoorbeeld kantoren nieuwe
woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Voor 2018 betrof dat 496 woningen.
8.2.e

Sloop
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

163

78

123

2

169

94

BAG /CBS; bewerking O&S

Toelichting: Nieuwbouw en sloop hebben betrekking op zowel koop- als huurwoningen.
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Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

Er zijn voldoende sociale huurwoningen beschikbaar voor inwoners die hier
gezien hun inkomen en gezinssituatie voor in aanmerking komen.

In uitvoering

We optimaliseren de woonruimteverdeling.

Uitgevoerd

We voeren de huisvesting van vergunninghouders uit conform de
taakstelling van het Rijk.
We blijven inzet plegen op de gevolgen van de scheiding van wonen en
zorg.

Uitgevoerd

We zetten de wijkaanpak binnen Amersfoort Vernieuwt voort tot 2020.

In uitvoering
In uitvoering

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Voor de sociale huur zijn de woningcorporaties de vanzelfsprekende partners. We maken jaarlijks
prestatieafspraken met de corporaties en met de huurdersvertegenwoordiging om de te bereiken
resultaten gezamenlijk overeen te komen.
Daarnaast dragen ook marktpartijen bij aan het realiseren van zowel sociale huurwoningen als
woningen voor de middeninkomens.
De zorginstellingen, corporaties en gemeente zetten zich in om zelfstandig thuis wonen mogelijk te
maken voor iedereen met een woningvraag met zorg.

Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
Kaart overzicht woningbouwlocaties
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09 MOBILITEIT
Inleiding

Door de economische groei en de groei van de stad neemt de mobiliteitsvraag toe. Het bezit van
voertuigen neemt nog steeds toe. Samen met onze partners in de regio hebben we in 2018 gewerkt
aan een bereikbare én leefbare stad. Dat kunnen grote projecten zijn zoals de Westelijke
Ontsluiting, Knooppunt Hoevelaken, en de reconstructie van rotonde Holkerweg-Paladijnenweg om
de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Maar ook kleine projecten dragen bij aan een betere
bereikbaarheid en/of leefbaarheid van de stad. Iedere ingreep in de infrastructuur, of het nu gaat
om de aanleg van een verkeersdrempel of om het invoeren van parkeervergunningen, raakt de
inwoners van onze stad. Dat vraagt om zorgvuldige processen en veel overleg met
belanghebbenden. Hierdoor kan het wel eens zijn dat iets minder snel wordt gerealiseerd of wordt
ingevoerd dan gewenst.
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Tabel: PF.09.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 MOBILITEIT

-6.936

-6.936

1.154

8.090

TOTAAL LASTEN

-6.936

-6.936

1.154

8.090

1 MOBILITEIT

2.984

2.984

3.217

233

TOTAAL BATEN

2.984

2.984

3.217

233

1 MOBILITEIT

-3.951

-3.951

4.371

8.323

TOTAAL SALDO

-3.951

-3.951

4.371

8.323

Toevoeging aan reserve

-3.500

-3.500

-3.500

0

Onttrekking aan reserve

1.540

1.540

0

-1.540

TOTAAL MUTATIES RESERVES

-1.960

-1.960

-3.500

-1.540

SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

-5.911

-5.911

871

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

MUTATIES RESERVES

Tabel: PF.09.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

09 MOBILITEIT

8.090

-1.307

1 MOBILITEIT

8.090

233

0

-1.540

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen
1 MOBILITEIT
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Lasten

Baten I / S

6.783

01. De kapitaallasten zijn lager dan begroot, omdat de
huidige investeringen met betrekking tot
bereikbaarheidsprojecten en VERDER nog passen binnen
de beschikbaargestelde kredieten 2016 (als gevolg van
vertraging in eerdere jaren). Kredieten 2017 en 2018
worden dus nog niet benut.

806

I

02. Op 29 september 2017 nam uw raad de motie
'Nachtnet ook in 2019 en 2020', 2017-149M aan.
Voorgesteld wordt de uitgaven nachtnet voor 2018 (€
45.000) te dekken uit de reserve Openbaar Vervoer.
Hiervoor zal een bestemmingsvoorstel worden ingediend.

-45

I

03. In 2018 zijn uitgaven gedaan van € 63.000 voor
realisatie bushalte Emiclaer. Hiermee was in de begroting
geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt deze
onverwachte kosten te dekken uit de reserve Openbaar
Vervoer. Hiervoor zal een bestemmingsvoorstel worden
ingediend.

-63

I

04. Het voordeel op het product parkeren heeft meerdere
oorzaken, waaronder: kostenbesparende maatregelen,
minder onderhoud en vandalisme met betrekking tot
selectieve toegang; een verlaging servicecontract
Coöperatie Parkeersevice, onderuitputting van het budget
voor de exploitatie van de fietsenstallingen o.a. door de
nog te realiseren fietsenstalling station Amersfoort.

450

I

05. Om op termijn aan onze financiële verplichting voor
knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks €
600.000 gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De
dekking van deze storting komt deels uit OZB-verhoging (€
300.000) en deels uit verkeersbudgetten (€ 300.000). Deze
laatste is in 2018 als stelpost opgenomen en wordt
gecompenseerd door incidentele voordelen.

-300

I

Maatregelen met betrekking tot het verbeteren van de
verkeersveiligheid Leusderweg zijn niet uitgevoerd omdat
er op dit moment én aankomende jaren veel
werkzaamheden zijn gepland in het Leusderkwartier.
Daarnaast saneert Stedin aankomende jaren het gasnet in
het Leusderkwartier. Dit vraagt om een goede afstemming
en fasering van alle werkzaamheden om het
Leusderkwartier bereikbaar te houden voor auto, bus en
fiets. Het juiste moment van uitvoering voor de
Leusderweg moet nog worden bepaald.
Er is sprake van een lagere investering selectieve toegang
(dit is financieel aangepast met ingang van begroting 2019
e.v.). Voor voortgang op de projecten VERDER zie
tabellen.
Als gevolg van een wijziging van het rentepercentage zijn
de rentelasten en daarmee de kapitaallasten lager. Voor
een uitgebreide toelichting hierover verwijzen wij u naar
de paragraaf Financiering.
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06. De baten van het maaiveldparkeren zijn in 2018 €
195.000 hoger dan begroot. De positieve economische
ontwikkelingen hebben daar een belangrijke invloed op.
07. De VOV is gestart in 2000. Voor de Amersfoortse
projecten heeft de provincie Utrecht een eenmalige
bijdrage gedaan en een garantstelling (nagenoeg volledig
binnen). Bijna alle werken van de VOV zijn afgerond met
uitzondering van de reconstructie van de
Amersfoortsestraat, de parallelwegen van de
Amersfoortsestraat en Nijkerkerstraat, en de aanplant van
bomen langs diverse trajectonderdelen. Vanwege de
samenhang met Knooppunt Hoevelaken, het Rijksdeel van
de VOV, wordt de reconstructie van de Amersfoortsestraat
integraal met Knooppunt Hoevelaken ontworpen en deels
ook door RWS aangelegd. Over het ontwerp is in grote
lijnen een akkoord met RWS bereikt. Over de
kostenverdeling moeten nog afspraken worden gemaakt.
Medio 2019 wordt meer duidelijkheid hierover verwacht.
Binnen de VOV is nog een budget van circa € 6.900.000
beschikbaar. Voorgesteld wordt om een bedrag van €
6.250.000 beschikbaar te houden voor genoemde
werkzaamheden conform aangegane verplichtingen binnen
de VOV (overhevelen naar Reserve Stedelijke
Vernieuwing).

195

I

6.974

I

224

I

Voor een bedrag aan € 440.000 zijn al verplichtingen
aangegaan. Het betreft aanplant bomen Hogeweg/
Amersfoortsestraat/ Nijkerkerstraat, bestemmingsplan
Amersfoortsestraat 11 t/m15 en dekking project Nieuwe
Poort. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar
2019.
De overige middelen van € 210.000 vallen vrij binnen het
programma.
08. Bij de jaarrekening 2014 is voorgesteld een bedrag van
€ 2 mln vanuit de RSV te storten in de Reserve Knooppunt
Hoevelaken, omdat voor projecten OV Vathorst een lagere
bijdrage benodigd was vanwege o.a. provinciale subsidie.
Inmiddels zijn alle projecten afgerond en is er nog sprake
van een voordeel van € 224.000. Voorgesteld wordt,
conform eerder besluit, dit voordelig saldo eveneens te
doteren aan reserve Knooppunt Hoevelaken. Hiertoe zal
een bestemmingsvoorstel worden ingediend.

Totaal 1 MOBILITEIT

8.046

195

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
01. De huidige investeringen met betrekking tot
bereikbaarheidsprojecten en VERDER passen binnen de
beschikbaar gestelde kredieten 2016 (als gevolg van
vertraging in eerdere jaren). Kredieten 2017 en 2018
worden dus nog niet benut. Derhalve is een onttrekking
uit de reserve VERDER voor het investeringskrediet 2018
niet nodig.
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-1.500

I

02. De vrijval uit de reserve toekomstige
vervangingsinvesteringen voor dekking kapitaallasten
Fietsplan 2017 heeft niet plaatsgevonden daar de
kapitaallasten starten met ingang van 2019: als gevolg van
vertraagde investering.

-40

Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

I

-1.540

Totaal 09 MOBILITEIT

8.046

-1.345

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Totale
begroting
ná wijziging
na verlaging
van
bijdragen
derden

Rekening

-1.500

0

Vervanging verkeersregelinstallaties
(2017)

-307

-307

Vervanging verkeersregelinstallaties

-532

-331

-201

Fietsplan

-1.000

0

-1.000

Totaal investeringen 09 Mobiliteit

-3.339

-638

-2.701

Programma

Afwijking Toelichting

09 Mobiliteit
Investeringen met een economisch
nut

Projecten Verder

-1.500

Investeringen met betrekking tot
verderprojecten zijn vergraagd. Zodoende
is er nog geen aanspraak gemaakt op het in
2018 beschikbaar gestelde krediet.

0 Werkzaamheden zijn gereed.
Werkzaamheden nog niet afgerond. Project
loopt door in 2019.
Investeringen met betrekking tot fietsplan
zijn vertraagd. Zodoende is er nog geen
aanspraak gemaakt op het in 2018
beschikbaar gestelde krediet.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
Tabel: PF.09.04 Financiële risico's
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Nr.

1

Risico

Beheersmaatregel

Project Fietsparkeren Station
Amersfoort

Tijdens aanbestedingstraject
monitoren en eventueel aanbesteden
op basis van budgetplafond.

601

Bij vormgeving tunnel expliciet
aandacht besteden aan de
technische haalbaarheid en kosten.

298

Aanbestedingsrisico,
aanbestedingsmarkt is veranderd.
Kortingen op aanneemsom zijn niet
meer te verwachten. Ook splitsen
van aanbesteding kelder en tunnel
kan tot meerkosten leiden.
2

Project Fietsparkeren Station
Amersfoort
Vormgeving tunnel ligt nog niet vast.
Hier wordt nog over geparticipeerd.
Dit kan tot meerkosten leiden.

3

Project Fietsparkeren Station
Amersfoort
BTW risico over realisatiekosten
fietskelder. Hier is (landelijk) nog
geen structurele oplossing voor.

Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ x1.000

Tijdens aanbestedingstraject
monitoren en evt aanbesteden obv
budgetplafond.

154

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de
kwantitatieve risico’s.
Tabel: PF. 09.05

Project

Westelijke ontsluiting
Kosten project

Totaal budget/krediet:

Bijdrage van
derden

Saldo

68.342

68.342

-

19.137

2.255

16.882

Inhoud

Planning

Financiën

Ja

Ja

Ja

Realisatie
Lasten/ Baten

Stand van zaken cf besluitvorming?
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Toelichting:

Kwantitatieve risico's
Risicocategorie

Omschrijving risico
1. Diepgang ontwerp mbt
fundering en uitvoeringswijze
onvoldoende

Acties
1. Conservatief ontwerp en
kostenraming.
2. Aanvullend onderzoek
uiterlijk voor
aanbestedingsdossier uitvoeren.
3. Aanvullend onderzoek door
aannemer laten uitvoeren
na aanbesteding.

2. Niet of niet tijdig aan kunnen
brengen van constructies in de
ondergrond.

1. Gerichte analyse door
geotechnisch specialist op
omvang risico ter plaatse van de
aan te brengen constructies in
de grond.
2. Alternatieve
uitvoeringsmethodieken
beschouwen in ontwerp en
beoordelen op ‘robuustheid’ op
aantreffen onvoorziene
objecten/harde (grind)lagen.
3. Uitvoeringsmethodieken
contractueel voorschrijven of
uitsluiten.
4. Extra TVP's reserveren om
tegenvallers in het aanbrengen
van constructies in de
ondergrond op te vangen
5. Voorschrijven heiproef in
contract (uit te voeren door
ON).
6. Nader onderzoek nodig.

3. Tegenstanders grijpen alle
procedures aan wegens
weerstand tegen de bomenkap.

1. Duidelijk verwachtingen
afstemmen met de betrokken
partijen over de te kappen
bomen.
2. Zorgvuldig vergunningproces
doorlopen.
3. Aannemer: goed plan,
boete/compensatie, gunnen op
kwaliteit, controle
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Vorige rapp

Huidige rapp

Nieuw

Nieuw

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van
de kwantitatieve risico’s.
Tabel: PF. 09.06

Project

Totaal budget/krediet:

Fietsparkeren
Kosten project

Bijdrage van
derden

Saldo

12.398

12.398

0

2.254

1.810

444

Inhoud

Planning

Financiën

Ja

Ja

Ja

Realisatie
Lasten/ Baten

Stand van zaken cf besluitvorming?
Toelichting:

Kwantitatieve risico's
Risicocategorie

Omschrijving risico
1. BTW risico over realisatiekosten
fietskelder. Hier is (landelijk) nog
geen structurele oplossing voor.

Acties
1. Landelijk heeft dit nog niet
tot BTW terugbetalingen
geleid. Dit wordt in de
realisatieovereenkomst met
ProRail / NS geregeld.

2. Aanbestedingsrisico,
aanbestedingsmarkt is veranderd.
Kortingen op aanneemsom is niet
meer te verwachten. Ook splitsen
van aanbesteding kelder en tunnel
kan tot meerkosten leiden

2. Tijdens
aanbestedingstraject
monitoren en evt aanbesteden
obv budgetplafond

3. Vormgeving tunnel ligt nog niet
vast. Hier wordt nog over
geparticipeerd. Dit kan tot
meerkosten leiden

3. Tijdens participatietraject
en daarop volgende
besluitvorming sturen op
budget
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Vorige rapp

Huidige rapp

1 MOBILITEIT
Wethouder Hans Buijtelaar
E-mail: WethouderBuijtelaar@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Mobiliteit en luchtkwaliteit
Sport
Stationsgebied, inclusief Trapezium
Kop van Isselt
Vathorst
Gebiedsgericht werken
Wijkwethouder Vathorst en Hooglanderveen

208 van 437

Belangrijke gebeurtenissen
De fiets staat centraal
Vanuit het Fietsplan “Amersfoort Fietst” werken we aan een fietsvriendelijke stad. We willen
daarmee bereiken dat de fiets een belangrijke bijdrage levert aan het opvangen van de
mobiliteitsgroei waar we als groeiende stad mee te maken hebben. Meer fiets betekent ook een
bijdrage aan een schone en leefbare stad met vitale inwoners. Meer fiets bereiken we via de
zogeheten “Bike Five”: een goed fietsnetwerk, goede fietsvoorzieningen, stimuleren van innovatie
en distributie per fiets, vergroten veiligheid en vitaliteit en fiets in de hoofdrol. Bij het uitvoeren
van ons Fietsplan werken we samen met partners en stakeholders binnen en buiten de stad zoals de
Provincie Utrecht , onze buurgemeenten binnen de Regio Amersfoort, afdeling Amersfoort van de
Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.
Op acht kruispunten in de stad zijn verbeteringen aangebracht door betere detectie bij
verkeerslichten, het vergroten van de opstelruimtes, het aanbrengen van wachttijdvoorspellers en
het toevoegen van twee richtingen oversteekmogelijkheden. De drukke fietsoversteek Het BroekHet Masker, onderdeel van de fietsroute Kattenbroek, is veiliger gemaakt. De rotonde HolkerwegPaladijnenweg is opnieuw ingericht waardoor de verkeersveiligheid en het comfort voor de fietsers
is verbeterd. Delen van de parallelweg Ringweg Kruiskamp en de Weg van de Vrijheid zijn ingericht
als fietsstraat of fietspad. De planvorming voor fietsparkeren bij station Amersfoort is verder
uitgewerkt, op de Kamp is een proef uitgevoerd om extra fietsenstallingen aan te bieden op een
parkeerplaats, en op drukke fietsparkeerlocaties zijn fietsstewards ingezet. Ook is besloten om een
fietstunnel aan te leggen in Hooglanderveen als onderdeel van de fietsroute Amersfoort Centrum Vathorst - Nijkerk. Samen met de provincie Utrecht is de planvorming gestart voor de snelfietsroute
Amersfoort-Utrecht. Hiermee wordt ook het fietsverkeer op de middellange afstanden bediend.
Initiatieven uit de stad worden ondersteund zoals het Keistadfestival en Fietscommunity
033opdefiets.
Ieder ongeval is er één te veel
Bij de (her)inrichting van wegen werken we volgens het concept Duurzaam Veilig. Op dit moment
zijn er gelukkig geen Black Spots. Een Black Spot is een plaats waar gedurende drie tot vijf jaar
tien ongevallen (of vijf vergelijkbare ongevallen) zijn gebeurd. Naast een goede inrichting van de
weg hebben we in 2018 ook ingezet op educatie en voorlichting om verkeersdeelnemers zich veiliger
te laten bewegen in het verkeer. Voor ‘nieuwe Nederlanders’ zijn fietslessen georganiseerd. Voor
senioren zijn fietsinformatiedagen gehouden gericht op veilig fietsen en opfriscursussen waarbij de
kennis van verkeersregels aan de orde is geweest. Samen met het ministerie van Infrastructuur en
Milieu is het programma Doortrappen doorontwikkeld welke onder meer is gericht op veilig fietsen
door senioren. Door de toename van het aantal elektrische fietsen zijn dergelijke cursussen
noodzakelijk.Daarnaast is samen met Veilig Verkeer Nederland een pilot op basisscholen in de
wijken Liendert en Rustenburg uitgevoerd om de uitvoering van praktische verkeersexamens voor
basisscholen laagdrempeliger te maken.
Leefbaarheid en duurzaamheid
In het kader van programma Stadshart is samen met bewoners en ondernemers uit de binnenstad
gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Hierbij zijn drie aandachtsgebieden. Een autoluwe
binnenstad, fietsparkeren in de binnenstad en vrachtverkeer voor de bevoorrading van de winkels
en de horeca. In 2018 is de basis gelegd, in 2019 mogen maatregelen worden verwacht. Op de Hof is
voor vrachtwagens een ‘Stop ’n Drop’ aangelegd waar vrachtwagens de koelunit tijdens het laden
en lossen kunnen aansluiten zodat de motor uit kan. In het kader van schoner en efficiënter
bevoorraden van de binnenstad is de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek getekend. Het
verplaatsen van de taxistandplaats naar het Stadhuisplein loopt nog. Op basis van
kentekenonderzoek zijn twee sluiproutes door de binnenstad in beeld gebracht en maatregelen met
belanghebbenden besproken om het sluipverkeer tegen te gaan. Samen met onze regionale partners
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en het Rijk is onder de noemer Korte Termijn Aanpak gewerkt aan een programma aan maatregelen
gericht op het stimuleren van alternatieven voor de auto. Dit wordt programma wordt in 2019 aan
de gemeenteraad voorgelegd. Ook is de aanzet gegeven aan het omvormen van vergunninggebieden
naar betaald parkeren en het invoeren van vergunningparkeren in een aantal buurten welke in 2019
tot besluitvorming en maatregelen gaan leiden.
Indicatoren
Indicatoren
9.1.c

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat
Realisatie cijfers
2014

2015

Streefcijfers

2016

2017

6,5
Bron:

2018

2018

6,4

Stadspeiling, O&S

Toelichting: Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat. Het betreft een steekproef. De
afname van 6,5 naar 6,4 is statistisch significant.
Wordt een keer per twee jaar in de oneven jaren gemeten. We streven voor de
komende jaren naar een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren. Zie ook
www.amersfoortincijfers.nl.
9.1.d

% inwoners dat (zeer) tevreden of neutraal is over parkeergelegenheid in de buurt
Realisatie cijfers
2014

2015

Streefcijfers

2016

2017

79
Bron:

2018

2018

79

Stadspeiling, O&S

Toelichting: Betreft het aandeel '(zeer) tevreden' of 'neutraal' is op het totaal van de antwoorden,
exclusief 'weet niet/ n.v.t.'.
De cijfers zijn gebaseerd op een steekproef en worden een keer per twee jaar gemeten
in de oneven jaren.
We streven voor de komende jaren naar hetzelfde niveau of een kleine verbetering
ten opzichte van eerdere jaren.

Tabel PF.09.04: VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering

Proj. Omschrijving

9

Fietsroute Afrt-Centr - Nrd

Budget

Lasten
< 2018

Lasten
2018

1.167

167

0

Afspraken (beTotaal
stuurs)
lasten
overeenkomst
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167

0

Saldo

Soort
Stand van Zaken
maatregel

1.000 No Regret

Scope van het project
is uitgebreid en in
voorbereiding

10

Fietsnetwerk LeusdenAmersfoort-Soest

11

Aanbesteding
snelfietsroute deel
A'damseweg in 2019

2.868

1.227

-757

470

0

2.398 No Regret

Fietsroute LeusdenAmersfoort Noord-Baarn

12

11

1

12

0

0 No Regret

12

Fietsroute HoevelakenAmersfoort Noord-Soest

451

232

0

232

0

219 No Regret

Ingeruild
(uitvoeringsprogramma
fietsplan)

16

Fietsverbinding
Dorresteinseweg A'rt Leusden

130

180

0

180

0

-50 Basis

Afgerond

26

Stedelijke Distributie

91

17

0

17

0

40

Capaciteitsverbetering
Westelijke Ontsluiting
Amersfoort

60.000

8.940

5.988

14.928

0

88

Uitbr.
fietsparkeervoorzieningen bij
Stations A'frt / A'frt
Schothorst en A'frt Vathorst

112
114
115
116
123a
131c
159
184
191

192
199
v11
V12

Fietsverbinding Amersfoort Nijkerk
Aanleg en uitbr.
fietsenstalling A'frt Centrum
Aansluiten Heideweg op
Ringweg oost
Ontw. Station Amersfoort tot
regionale OV-knoop
Aanleg (H)OV A'frt Station Centrum - A'frt Vathorst
Ongelijkvloerse verbinding
N199
Stimuleren gebruik deelauto's
Ontsluiting Vathorst-West op
A1
Fietsverbinding Hoevelaken /
Amersfoort Centrum via
Hogeweg
Fietsroute tussen
Amersfoort-Vathorst en
Bunschoten
Kortsluiting Energie Outputweg
Doorstroming
Bergenboulevard Vathorst
Aansluiten Danzigtunnel
Vathorst

75 No Regret

Afgerond

In uitvoering

45.072 Aanvullend In voorbereiding

3.700

150

0

150

0

3.550 Basis

Deels afgerond
(Schothorst), deels
ingeruild (Vathorst),
deels in voorbereiding
(Station A'foort) op
aanbesteding in 2019

2.970

378

307

685

0

2.285 Basis

In voorbereiding

311

311

0

311

0

0 Basis

466

466

0

466

0

0 Aanvullend Afgerond

2.093

1.887

10

1.897

0

P&R afgerond, bussluis
196 Aanvullend Laak 3 in
voorbereiding

2.200

1.649

0

1.649

0

551 Aanvullend Afgerond

160

160

0

160

0

0 Aanvullend Afgerond

108

108

0

108

0

0 Aanvullend Afgerond

7.500

186

209

395

0

870

870

0

870

0

0 Aanvullend Afgerond

550

550

0

550

0

0 Aanvullend Afgerond

20.255

6.253

2

6.255

14.000

0 Aanvullend Afgerond

3.688

61

151

212

0

3.476 Aanvullend In voorbereiding

3.105

50

100

150

0

2.955 Aanvullend In voorbereiding

Afgerond

7.105 Aanvullend In voorbereiding

V13

Vrouwenpolder

250

28

259

287

0

-37 Aanvullend Uitgevoerd

V14

Pilot fietsverkeerslicht
rotonde 6

242

13

188

201

0

41 Aanvullend Uitgevoerd

V15

Kruispunt Heideweg-Caraiben

150

13

45

58

0

92 Aanvullend Uitgevoerd

550

0

114

114

0

436 Aanvullend In voorbereiding

350

0

0

0

0

350 Aanvullend In voorbereiding

1.050

0

72

72

0

978 Aanvullend In voorbereiding

1.000

0

0

0

0

1.000 Aanvullend In voorbereiding

116.286

23.907

6.689

30.596

14.000

V18
V19
V20
V21
TOTAAL

reistijdwinst fietsers
verkeerslichten
Nieuwe schakels in het
fietsennetwerk
Verkeersveiligheid
verbeteren
Verbeteren doorstroming ov
Julianaplein

Tabel PF.09.04.02: Totaal VERDER Amersfoort, bevoegd gezag
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71.691

Lasten
2018

Totaal
lasten

Afspraken
(bestuurs)
overeenkomst

Saldo

Omschrijving

Budget

Lasten <
2018

Amersfoort bevoegd gezag in uitvoering

112.736

23.907

6.689

30.596

14.000

68.141

3.550

0

0

0

0

3.550

116.286

23.907

6.689

30.596

14.000

71.691

Amersfoort bevoegd gezag in planning
Totaal VERDER

Tabel PF.09.04.03: Amersfoort uitvoerder, VERDER partner

Proj. Omschrijving

28

DVM

97

Buslijn Leusden - Amersfoort
Noord

102

Mobiliteitsmanagement

Afspraken (beTotaal
stuurs)
lasten
overeenkomst

Budget

Lasten
< 2018

Lasten
2018

658

658

0

658

0

0 No Regret

58

58

0

58

0

0 Aanvullend Afgerond

269

240

0

240

0

29 Basis

985

956

0

956

0

29

TOTAAL

Saldo

Soort
maatregel

Stand van Zaken

Afgerond

In uitvoering

Tabel PF.09.05: Projecten Beter Benutten

Project Omschrijving

Bijdrage excl. Goedgekeurde
BTW
verschuiving

Bijdrage excl.
BTW na
verschuiving

Uitgaven t/m
2018

MNBB45 Fietsparkeren stations

2.773

250

3.023

1.804

MNBB46 Westelijke Ontsluiting

4.202

0

4.202

4.202

MNBB49 Groene Golf

1.297

-226

1.071

1.063

MNBB48 Doorstroming Hogeweg

904

-200

704

704

MNBB74 Busstation Schothorst

745

176

921

905

9.921

0

9.921

8.678

TOTAAL

Tabel PF.09.06.01: Verkeersovereenkomst Vathorst
Conform afspraken met de provincie was 2017 het laatste jaar waarover verantwoording is afgelegd
via de VOV-tabel.
We zullen geen aanspraak maken op het resterende bedrag. Hiermee sluiten we formeel de
Verkeersovereenkomst Vathorst af, conform gemaakte afspraken.
Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

We werken gebiedsgericht.

Doorlopend

We werken verder aan verbeterde bereikbaarheid van Amersfoort.

Doorlopend

We waarborgen verkeersveiligheid.

Doorlopend

212 van 437

We verbeteren leefbaarheid.

Doorlopend

Duurzaamheid in mobiliteit.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Provincie Utrecht, regio Amersfoort, de Fietsersbond, politie en hulpdiensten, het Rijk,
Rijkswaterstaat, belangengroeperingen en bewonersgroepen.
Verbonden partijen
Parkeren Amersfoort BV
Parkeren Amersfoort BV beheert en exploiteert parkeergarages. Het gaat om de garages
Stadhuisplein, Koestraat en Flintplein. De gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van de BV.
ParkeerService Coöperatie UA
Coöperatie ParkeerService voert voor de gemeente het parkeerbeleid uit. Denk daarbij aan het
verstrekken van parkeervergunningen, maar ook aan het onderhouden van parkeerautomaten,
fietsenstallingen en het geven van informatie over parkeergerelateerde onderwerpen. Daarnaast
wordt kennis gedeeld tussen de aangesloten gemeenten en voeren we innovaties door in het
makkelijker maken van parkeren voor bewoners en bezoekers van de stad.

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
Fietsplan 'Amersfoort Fietst'
Uitvoeringsplan Fietsplan 2017-2020
Verkeer- en Vervoerplan 2030
www.ikgaverder.nl
fietseninkeistad.blogspot.nl
Verkeers- en Parkeerbeleid
Verkeersovereenkomst-Vathorst.pdf
Projecten-Beter-Benutten.pdf
Reserves-RSV-bereikbaarheid.pdf
Bijdrage-Amersfoort-aan-het-programma-Verder.pdf
LTC Wegwerkzaamheden & Evenementen
www.rover.nl/lokaal/item/amersfoort
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10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID
Inleiding

Wij zorgen voor vitale werklocaties, waarbij voldoende en passende ruimte is voor groei en vestiging
van bedrijven. Wij hebben oog voor het huidige bedrijfsleven en trekken nieuwe bedrijven aan om
de werkgelegenheid te behouden en versterken. Wij trachten de aansluiting tussen het onderwijs en
de arbeidsmarkt in onze regio te verbeteren waar zowel jongeren als werkgevers van profiteren.
Tevens
versterken wij het regionale innovatieklimaat gericht op een groene, gezonde en slimme regio
(smart city).
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Tabel: PF.10.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 ECONOMIE

-4.152

-4.152

-4.034

118

2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

-1.154

-1.154

-1.119

35

TOTAAL LASTEN

-5.305

-5.305

-5.152

153

507

507

452

-55

0

0

63

63

507

507

515

8

1 ECONOMIE

-3.645

-3.645

-3.581

64

2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

-1.154

-1.154

-1.056

98

TOTAAL SALDO

-4.799

-4.799

-4.638

161

Toevoeging aan reserve

-250

-250

-250

0

Onttrekking aan reserve

250

250

190

-60

0

0

-60

-60

-4.799

-4.799

-4.698

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
1 ECONOMIE
2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE
TOTAAL BATEN

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

MUTATIES RESERVES

TOTAAL MUTATIES RESERVES
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

101

Tabel: PF.10.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

153

-52

1 ECONOMIE

118

-55

35

63

0

-60

2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE
9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten I / S

1 ECONOMIE
01. De bezetting van de markten en standplaatsen zijn
lager dan verwacht.
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-55

I

02. De afwikkeling van de liquidatie van het
recreatieschap Utrechtse Heuvelrug is in 2018 afgerond en
levert een financieel voordeel op.

114

Totaal 1 ECONOMIE

114

I

-55

2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE
01. De toekenning van de bijdrage aan
duurzaamheidsprojecten ten laste van het toekomstfonds
duurzame ontwikkeling is afhankelijk van de voortgang
van het project. Dit verloopt vaak trager dan verwacht.
De verrekening over de jaren verloopt via de reserve
toekomstfonds duurzame ontwikkeling.

60

02. Betreft ontvangen bijdragen voor Smart-City
projecten. Er was in 2017-2018 € 500.000 beschikbaar. De
aanbesteding voor een Smart City Grid is gezien de
onzekerheid over de uitrol van 5G opgeschort. In het
daarvoor genomen besluit is opgenomen dat de optie
wordt opengehouden. Een partner is namelijk wel
doorgegaan met de activiteit. Voorgesteld wordt het
overschot van het budget, veroorzaakt door hogere
inkomsten, over te hevelen naar 2019 om eventueel
alsnog aan te sluiten.
Totaal 2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE

I

63

60

I

63

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
01. De fasering van de duurzaamheid-projecten leidt tot
een lagere onttrekking uit de reserve.

-60

Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

-60

Totaal 10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

174

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale
begroting
ná wijziging
na verlaging
van
bijdragen
derden

Rekening

10 Economie en duurzaamheid
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Afwijking Toelichting

-52

I

Programma 10 Economie en
duurzaamheid heeft geen
investeringen

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
Tabel: PF.10.04 Financiële risico's
Nr.

1

Risico

N.V.T.

Beheersmaatregel

N.V.T.

2
3

Projecten

Niet van toepassing
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Benodigde weerstandscapaciteit in € mln.

N.V.T.

1 ECONOMIE
Wethouder Fatma Koser Kaya
E-mail: WethouderKoserKaya@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Cultuur
Economie en smart city
Onderwijs en arbeidsmarkt
Onderwijs
Citymarketing
Milieu en grondstoffenbeleid
Circulaire economie
Archief Eemland
Werklocaties
Wijkwethouder: Randenbroek, Schuilenburg en
Stoutenburg-Noord
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Belangrijke gebeurtenissen
Werkgelegenheid is van groot belang voor het algehele woon-, werk- en leefklimaat. Om de balans
tussen wonen en werken op peil te houden en zo een vitale stad te blijven, zetten we via meerdere
lijnen in op het versterken van het economisch klimaat. Economische groei is geen automatisme,
daar moeten we samen met partners aan werken. Onze Economische Agenda voor 2018 kende drie
sporen:
 Rode Loper: marketing, acquisitie, accountmanagement en dienstverlening
 Werklocaties: vestigingsbeleid en aanpak leegstand
 Regionale Stimulering: aanpak innovatie & duurzaamheid, aanpak onderwijs-arbeidsmarkt
en stimulering toerisme
In 2018 zijn diverse resultaten geboekt. Per spoor lichten we er een paar uit:
Rode Loper: Opnieuw stijging aantal banen en ontvangst diverse buitenlandse delegaties
Het ambassadeursprogramma van het Amersfoort Business Team is in 2018 verder uitgebreid. Er
waren in 2018 twee goed bezochte bijeenkomsten om de band met de stad en tussen bedrijven
onderling te versterken. Ook de jaarlijkse regionale Rodeloperdag voor ondernemers was zeer goed
bezocht. Het Business Team is daarnaast regelmatig ingezet om ambities van de gemeente uit te
dragen richting ondernemers en instellingen. Een voorbeeld daarvan is de verbinding die is gelegd
tussen ondernemers en sportverenigingen. In 2018 hebben we verder meerdere delegaties
ontvangen uit China en ook is er een delegatie uit Zuid-Duitsland op bezoek geweest. De thema’s
die daarbij centraal stonden waren Mobiliteit en Smart City.
Amersfoort is in 2018 op de kaart gezet als dé erfgoedstad van Nederland. Zo was onze stad in 2018
host van het Nationaal Monumenten Congres. Amersfoort huisvest een groot aantal
erfgoedbedrijven en –organisaties. We hebben ons ingezet om de stad positief in beeld te brengen
bij andere instellingen binnen de erfgoedsector, zodat zij aan Amersfoort denken bij toekomstige
verhuisplannen.
Werklocaties: Daling kantorenleegstand zet verder door
De daling van de kantorenleegstand zet door. De leegstand is in 2018 gedaald naar bijna 15% (19% in
2017). Deels is dit te wijten aan transformatie naar woningen, maar ook aan een aantrekkende
kantorenmarkt. Wel bestaat er een mismatch tussen vraag en aanbod op de markt; het bestaande
aanbod is vaak kwalitatief ondermaats en staat op minder courante plekken. Hierdoor dreigt op
aantrekkelijke locaties schaarste te ontstaan. Transformatie naar woningbouw is daar dan ook
minder gewenst. Op minder aantrekkelijke locaties is het nog steeds zaak om leegstand terug te
dringen. Hierbij spelen zowel transformatie naar andere functies als acquisitie en marketing om
bedrijven aan te trekken een rol. Bij de grote transformatie- en herontwikkelingsopgaven is de
economische dynamiek van groot belang gebleken.
Bij de bedrijventerreinen is sprake van een fors aantrekkende markt. Bron van zorg is hier het
beperkte en snel dalende aanbod van functioneel en modern-functionele bedrijventerreinen als ook
het tijdelijk gebruik als bouwterrein voor de vernieuwing van het knooppunt Hoevelaken. Om een
aantrekkelijke werkstad te zijn en blijven dient er immers voldoende ruimte voor economische
groei te zijn. De stedelijke ambitie om in 2030 CO2-neutraal en circulair te zijn (afvalloze stad)
heeft zich vertaald in een concreet plan van aanpak voor het CO2 neutraal maken van het
Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Op 8 november 2018 is de Samen Duurzaam Deal CO2 neutraal
bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef ondertekend door de parkmanagementorganisatie De Wieken
Vinkenhoef, Stedin en de gemeente. Voor deze duurzaamheidsaanpak is vanuit andere werklocaties
veel belangstelling.
Regionale stimulering: Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs in de regio versterkt en meer
buitenlandse investeringen
219 van 437

Om de regionale arbeidsmarkt te versterken werken we samen met werkgevers en
onderwijsinstellingen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de praktijk. We
organiseerden verschillende netwerkbijeenkomsten en voor het derde jaar op rij stelde de
gemeente subsidie beschikbaar vanuit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt. Daarmee zijn
inmiddels 27 projecten gesubsidieerd waarin scholen en bedrijven intensief samen optrekken om
jongeren op te leiden (8 projecten in 2018). Het Toekomstfonds gaf een impuls tot het starten van
nieuwe initiatieven en de afgelopen jaren zijn veel positieve en aansprekende resultaten bereikt.
Tientallen onderwijsinstellingen en bedrijven werken samen binnen de projecten en in bijna alle
gevallen wordt dit voortgezet na de subsidieperiode.
Met de Economic Board Utrecht werken we samen aan het versterken van de innovatiekracht van de
regio. In juli maakte de commissie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
bekend bijna 9 miljoen euro te reserveren voor een nieuw fonds voor MKB ondernemers in de
Utrecht Region (Amersfoort maakt onderdeel uit van de Utrechtse regio). Het fonds is bedoeld voor
bedrijven die nieuwe diensten en producten willen ontwikkelen op het gebied van Gezond Stedelijk
Leven (Healthy Urban Living).
Buitenlandse investeerders zijn van belang voor de regio. Het levert nieuwe banen op, draagt bij
aan de economie en versterkt de aansluiting op internationale netwerken. Om de slagkracht op het
gebied van internationaal zaken doen te vergroten werken de provincie Utrecht en de gemeenten
Amersfoort en Utrecht de afgelopen jaren steeds meer samen. In 2018 is daartoe het Team Trade en
Invest opgericht, dat zich richt op de acquisitie van buitenlandse bedrijven met een focus op
‘gezond stedelijk leven’. Het aantal investeringen van buitenlandse bedrijven in de regio Utrecht is
in 2018 gestegen met 25 procent ten opzichte van 2017. Het gaat hierbij om 12 miljoen euro aan
investeringen en 1050 banen.
Najaar 2018 hebben we met onze partners en de gemeenteraad de Economische Agenda
geëvalueerd om te komen tot nieuwe economische speerpunten voor de komende jaren.

Indicatoren
Indicatoren
10.1.a

Ontwikkeling van de werkgelegenheid Amersfoort (2009=100)
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

101,6

99,2

98,5

99,3

103

2018

Lisa, bewerking O&S

Toelichting: In de lokale economie zijn er vier doelstellingen die zijn weergegeven in de opgenomen
indicatoren.
We streven naar een ontwikkeling van de werkgelegenheid in Amersfoort die gunstiger
is dan het gemiddelde van Nederland en het gemiddelde van de 100.000+ gemeenten
(exclusief de vier grote steden). We willen onze gunstige economische uitgangssituatie
benutten (o.a. centrale ligging, bereikbaarheid, moderne werklocaties, aantrekkelijk
woon- en leefklimaat, goed opgeleide beroepsbevolking, kenniseconomie). Het betreft
banen vanaf 1 uur per week. We streven naar een ontwikkeling voor Amersfoort die
sterker is dan die in Nederland en de 100.000+ gemeenten. De tabel toont het
indexcijfer, waarbij de situatie van 2009 op 100 is gesteld. De jaren hebben betrekking
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op de situatie in april. Vanaf april 2017 groeit de economie weer, wat goed te zien is in
de groei van de werkgelegenheid. Actuele cijfers over Nederland en de 100.000+
gemeenten komen begin maart beschikbaar.
10.1.b

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in Nederland (2009=100)
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

98,2

98,7

100,4

101,9

2018

2018

Bron:

Lisa, bewerking O&S

10.1.c

Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 100.000+ gemeenten (2009=100)
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

98,1

98,3

99,5

101,5

Bron:

2018

2018

Lisa, bewerking O&S

Toelichting: De ontwikkeling van de 100.000+ gemeenten is berekend op 26 100.000+ gemeenten.
De 4 grootste gemeenten en Westland zijn daarin niet meegenomen.
10.1.d

Rapportcijfer tevredenheid ondernemersklimaat
Realisatie cijfers

2014

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

6,7
Bron:

2018
7

Lexnova

Toelichting: In de tweede plaats willen we een blijvend hoge tevredenheid bij ondernemers met de
kwaliteit van het ondernemersklimaat. Deze indicator laat ons zien of we onze
economische randvoorwaarden op orde hebben, zodat ondernemerschap kan bloeien.
De tevredenheid met het ondernemersklimaat zegt ons veel over de impact van onze
eigen inzet.
In het onderzoek van 2018 gaven de ondernemers die geen accountmanager bij de
gemeente gemiddeld een 6,8. Gezien de geringe respons moet dit cijfer als indicatief
worden beschouwd. Het is daarom niet opgenomen in 2018.
10.1.e

Aantal banen per 1000 inwoners van 15-64 jaar
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

2018

841

811

800

801

825

800

Lisa, bewerking O&S

Toelichting: In de derde plaats willen we een balans tussen wonen en werken. Het cijfer geeft het
aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar. Deze
indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling
voldoende bijhoudt. We streven naar een verhouding van minimaal 800 banen per 1000
inwoner van 15-64 jaar. Dit werd in 2018 ruimschoots gehaald dankzij de groei van het
aantal arbeidsplaatsen. Zie Dashboard economie en arbeidsmarkt
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(www.amersfoortincijfers.nl). NB de indicator is ook opgenomen als verplichte
indicator in het kader van de BBV, maar dan met een iets andere definitie (banen per
1000 inwoners van 15-74 jaar).
10.1.f

Positie op de sociaal-economische index
Realisatie cijfers

Bron:

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

5

4

4

4

3

2018

Atlas voor gemeenten

Toelichting: In de vierde plaats willen we sociaal-economisch een blijvende toppositie in
Nederland. Het cijfer is gebaseerd op een benchmark van de 50 grootste gemeenten
van Nederland. Dit laat ons zien hoe vitaal Amersfoort is op aspecten als
werkgelegenheid, opleidingsniveau, werkloosheid en bijstand, in vergelijking met
andere grotere gemeenten. Het cijfer van 2018 is gepubliceerd in 2018, maar gaat
vooral over cijfers van 2017.
Streefcijfers: ‘top 5 positie’. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.
Verplichte indicatoren
Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren
die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in
de Begroting. Er zijn geen streefcijfers voor benoemd. Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.
Realisatie cijfers
Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

10.1.g Aantal vestigingen per
1000 inwoners van 15-74
jaar

122,5

126,3

130,1

132,4

Lisa

10.1.h% functiemenging

56,6

55,9

55,5

55,3

Lisa

10.1.j Demografische druk in %

65,2

65,2

65,7

66

66

Bron

CBS

Toelichting verplichte indicatoren
10.1.g
Betreft aantal vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en
met 74 jaar. In Amersfoort is het aandeel relatief hoog in vergelijking met de steden
van 100 - 300 duizend inwoners dat gemiddeld 111 vestigingen telt per 1000 inwoners
van 15-74 jaar. De indicator is van rijkswege opgenomen onder programma 'sociaal
domein'.
10.1.h
De functiemengingsindex geeft de verhouding weer tussen het aantal banen en
woningen en varieert van 0 (alleen wonen) tot 100 (alleen werken). Bij een waarde van
50 zijn er evenveel woningen als bedrijven. De indicator geeft ook iets weer van een
balans tussen wonen en werken. Amersfoort zit met de index op hetzelfde niveau als
de gemeenten met 100 tot 300 duizend inwoners, maar iets hoger dan Nederland
gemiddeld (=52,4%).
10.1.j
Het totaal aantal inwoners onder de 20 en vanaf 65 jaar in verhouding tot de inwoners
van 20 tot 65 jaar. Dit is de som van de 'groene' en 'grijze' druk. Het cijfer geeft een
indicatie van de druk op de arbeidsmarkt. Hoe hoger het cijfer, des te meer inactieve
jongeren en ouderen in verhouding tot de beroepsbevolking. De demografische druk is
in Amersfoort relatief hoog in vergelijking met de gemeenten met 100 - 300 duizend
inwoners, door een hoog aandeel jongeren.
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Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

Bovengemiddelde groei van werkgelegenheid.

Doorlopend

Vitaliteit: we streven naar een economie waarin (duurzaam)
ondernemerschap kan bloeien.

In uitvoering

Balans tussen wonen en werken.

In uitvoering

Economische koploper in Nederland.

Uitgevoerd

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Voor ons economisch beleid zijn de inbreng van ondernemers en economische partners cruciaal. We
stemmen beleid af en wij voeren onze activiteiten altijd uit in samenwerking met veel partijen in
de stad en in de regio, zoals de Economic Board regio Utrecht (EBU) en het Team Trade & Invest
van de Utrecht Region (gericht op internationale samenwerking). We werken met andere gemeenten
samen (in Regio Amersfoort en binnen de provincie) én met onderwijsinstellingen, bedrijvenkringen,
binnenstadpartijen, winkeliersverenigingen en vertegenwoordigers van diverse sectoren, zoals
horeca, toerisme en de 'maak-industrie'. We werken vraaggericht en proberen partijen met elkaar
te verbinden.
We zijn verbonden met Stichting Citymarketing Regio Amersfoort. Deze stichting organiseert met
andere partners marketingcampagnes voor ondernemen, zakelijk en vrijetijdstoerisme en wonen.
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
Onderzoek naar vitale bedrijvenclusters (2012)
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2 DUURZAAMHEID EN INNOVATIE
Wethouder Astrid Janssen
E-mail: Wethouderjanssen@amersfoort.nl

Verantwoordelijk voor:
Duurzaamheid
Omgevingswet
Energietransitie
Ruimtelijke ordening
Wagenwerkplaats
Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en
Leusderkwartier,
Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier
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Belangrijke gebeurtenissen
Smart City programma
Het Smart City-programma pakt maatschappelijke vraagstukken op en zoekt oplossingen waarin
technologie en data een rol spelen. In 2018 startten de pilots ‘geluid meten’ en ‘luchtkwaliteit
meten’ met sensoren, waardoor continue en real-time data beschikbaar kwamen. Inwoners worden
betrokken bij het meten van luchtkwaliteit via ‘Meet je Stad’.
Op het open data-platform www.dataplatform.nl is het aantal datasets verder uitgebreid. Inwoners
en bedrijven hebben hiermee eenvoudig toegang tot de open data van de gemeente. De gemeente
ziet het belang van data bij het opstellen van beleid (‘datagestuurd werken’).
Ook is in 2018 samen met de gemeente Hilversum en de Economic Board Utrecht (EBU) onderzocht
of een netwerk van ‘slimme lantaarnpalen’ (het smart city platform) kon worden aangelegd. Dit
concept bleek technisch en organisatorisch haalbaar, maar vanwege verwachte hoge investeringen
en risico’s heeft het College van B&W besloten het netwerk voorlopig niet aan te besteden.
In november was Amersfoort samen met de G5 (grote steden) in Barcelona op de Smart City World
Expo om deel te nemen aan beurs en congres. De beurs is een belangrijke ontmoetingsplaats voor
steden, landen en bedrijven die kennis willen uitwisselen over het toepassen van technologie.
Energieneutraal renoveren
Financiering VvE's
In maart 2018 heeft de gemeente een intentieverklaring ondertekend om de verduurzaming van
VvE-complexen te versnellen door hiervoor een vorm van gebouwgebonden financiering te
ontwikkelen. Dit in samenwerking met het Nederlands Investerings Agentschap (NIA), Economic
Board Utrecht (EBU), het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), verschillende provincies en
gemeenten, en de regio Eemland. Om ervoor te zorgen dat de woonlasten niet of beperkt stijgen, is
er behoefte aan leningen met een langere looptijd. Dit bleek alleen te lukken met volledige
garantstellingen vanuit lokale en regionale overheden. Dit stond opschaling in de weg. Onder regie
van NIA/Invest-NL is een rapport opgesteld waarin een oplossingsrichting is uitgewerkt, die is
opgenomen in het Klimaatakkoord. Dit heeft in januari 2019 geleid tot een uitbouw van het NEF met
de mogelijkheid voor VvE’s (met meer dan 10 appartementen) om een 30-jarige lening af te sluiten.
Circulaire Economie
Maart 2018 heeft de Raad het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2018 vastgesteld en zijn
wij aan de slag gegaan om samen met ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties te bouwen aan een Circulaire Economie in Amersfoort. Zo is voor de KeiStadLoods op
Wieken-Vinkenhoef begin 2018 een consortium van bedrijven geselecteerd die in potentie
synergievoordeel kunnen behalen. De komende tijd zal deze plek uitgroeien tot een broedplaats
waar de principes van de circulaire economie in de praktijk worden gebracht met initiatiefnemers
zoals De Stadswormerij en de Keistadhout.
Verder is de gemeente Amersfoort toegetreden tot Cirkelstad. Cirkelstad is een landelijk platform
op het gebied van bouw, demontage en facilitaire dienstverlening waarbij deelnemers aan de hand
van praktijkprojecten kennis en ervaring uitwisselen over circulair en inclusief bouwen. Dit proces
wordt door Cirkelstad gefaciliteerd door het opzetten van de Kenniskring Circulaire Bouwagenda. Er
is in 2018 een goede voedingsbodem gecreëerd voor ondernemers die aan de slag willen met
circulair bouwen. De kenniskring is in de tweede helft van dit jaar gestart en telt nu al 14 actieve
deelnemers in de verschillende schakels van de bouwkolom variërend van architect tot
woningcorporatie, van projectontwikkelaar tot ingenieursbureau.
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Indicatoren
Indicatoren
10.2.a

Aandeel werkgelegenheid Amersfoortse Ruit
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

40,2

41,3

43,1

42,6

Bron:

2018

2018

PAR

Toelichting: De Amersfoortse Ruit bestaat uit de clusters Advies, Bouw, ICT en Zorg. Uit het
clusteronderzoek door Universiteit Utrecht / Erasmus Universiteit Rotterdam bleken
deze sectoren de sterkste potentie voor innovatie en ontwikkeling te hebben. In 2015
was de Amersfoortse Ruit 41,3% van alle werkgelegenheid in Amersfoort. We willen dat
de sectoren uit de Amersfoortse Ruit een substantieel onderdeel blijven van onze
economie. Ons streefcijfer is dan ook dat het aandeel in de totale werkgelegenheid
rond de 40 a 50% blijft.
10.2.b

Innovatieve bedrijven
Realisatie cijfers

2014

2015

2016

67
Bron:

Streefcijfers
2017

2018

2018

70
Panteia

Toelichting: Het aantal bedrijven dat in enige mate innovatief is, is gemeten met enquêtes onder
bedrijven op verschillende aspecten. Deze methode staat bekend als de
Innovatiepiramide, ontwikkeld door onderzoeksbureau Panteia. Binnen de categorie
innovatief kan verder onderscheid worden gemaakt naar koploper, ontwikkelaar,
toepasser en volger. De innovatiescore is een gemiddelde van alle gemeten factoren
van de Innovatiepiramide. De Amersfoortse score van 2,35 is de op één na hoogste
score van de provincie (alleen Utrecht scoort hoger met 2,43). Het streven voor de
komende jaren is dat het % innovatieve bedrijven en de innovatiescore hoger moet
komen te liggen.
10.2.d

Innovatiescore Amersfoort
Realisatie cijfers

2014

2015

2,22
Bron:

2016

Streefcijfers
2017

2018

2018

2,35
Panteia

Toelichting: Het aantal bedrijven dat in enige mate innovatief is, is gemeten met enquêtes onder
bedrijven op verschillende aspecten. Deze methode staat bekend als de
Innovatiepiramide, ontwikkeld door onderzoeksbureau Panteia. Binnen de categorie
innovatief kan verder onderscheid worden gemaakt naar koploper, ontwikkelaar,
toepasser en volger. De innovatiescore is een gemiddelde van alle gemeten factoren
van de Innovatiepiramide. De Amersfoortse score van 2,35 is de op één na hoogste
score van de provincie (alleen Utrecht scoort hoger met 2,43).
Het streven voor de komende jaren is dat het % innovatieve bedrijven en de
innovatiescore hoger moet komen te liggen.
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Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

We sluiten aan bij initiatieven uit stad en regio.

Doorlopend

Vanuit een faciliterende, stimulerende en soms initiërende rol versterken
wij het regionale innovatieklimaat en de beweging naar een duurzame
economie.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
De overheid heeft bij (duurzame) innovaties een faciliterende en stimulerende rol. Ondernemers,
(onderwijs)instellingen, bewoners en organisaties in de stad en regio zijn immers de dragers en
trekkers van de concrete projecten. Hierbij wordt vanzelfsprekend nauw samengewerkt met deze
ondernemers, instellingen, bewoners en organisaties met relevante netwerken zoals de Economic
Board Utrecht en Cirkelregio. Maar ook binnen Europa werken wij aan innovatie-gerichte
samenwerkingsverbanden.
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
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11 CULTUUR
Inleiding

Kinderen en jongeren in Amersfoort brengen we in contact met kunst- en cultuur. Wij hebben een
aantrekkelijk cultureel klimaat met een divers en toegankelijk aanbod voor iedereen.
De ontwikkeling van het cultuuraanbod in Amersfoort moet meegroeien met de
bevolkingsontwikkeling en verdere verstedelijking en draagt bij aan Amersfoort als aantrekkelijke
stad om te wonen, werken en recreëren. Samen met de stad dragen wij zorg voor ons (onroerend en
ruimtelijk) erfgoed en voor de kwaliteit van het stadsbeeld als totaal. Cultuurhistorische waarden
vormen een waardevolle inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen.
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Tabel: PF.11.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 ARCHIEF EEMLAND

-1.153

-1.153

-1.196

-43

-989

-989

-1.140

-151

3 KUNST EN CULTUUR

-17.401

-17.536

-16.976

560

TOTAAL LASTEN

-19.543

-19.678

-19.311

366

172

172

206

33

2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE

0

0

3

3

3 KUNST EN CULTUUR

3

3

5

2

176

176

214

38

1 ARCHIEF EEMLAND

-981

-981

-990

-10

2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE

-989

-989

-1.137

-148

3 KUNST EN CULTUUR

-17.398

-17.533

-16.970

563

TOTAAL SALDO

-19.367

-19.502

-19.097

405

Toevoeging aan reserve

-75

-75

-75

0

Onttrekking aan reserve

90

450

450

0

TOTAAL MUTATIES RESERVES

15

375

375

0

-19.352

-19.127

-18.722

2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
1 ARCHIEF EEMLAND

TOTAAL BATEN

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

MUTATIES RESERVES

SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Tabel: PF.11.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

11 CULTUUR

366

38

1 ARCHIEF EEMLAND

-43

33

-151

3

560

2

0

0

2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE
3 KUNST EN CULTUUR
9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen
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Lasten

Baten I / S

405

1 ARCHIEF EEMLAND
De afwijkingen zijn kleiner dan € 0,1 mln. en worden
derhalve niet toegelicht.

I

Totaal 1 ARCHIEF EEMLAND

2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE
01. Door de verhuizing van afdeling archeologie naar het
nieuwe onderkomen in de Observant konden er minder
direct produktieve uren worden gemaakt. Daardoor was
sprake van een nadeel van € 80.000.

-80

Totaal 2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE

-80

I

3 KUNST EN CULTUUR
01. Incidentele middelen Cultuurvisie
In de begroting 2018-2021 zijn incidentele budgetten
opgenomen voor de Cultuurvisie 2030.Voor 2018 is € 1,4
miljoen beschikbaar en in 2019 en 2020 respectievelijk €
1,0 en € 0,9 miljoen. De besteding van de middelen in
2018, conform de in oktober 2017 vastgestelde
uitvoeringsagenda loopt achter op de planning. Dit is
reeds gemeld bij de zomerrapportage.
Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen over te
hevelen naar 2019 (€ 100.000) en 2020 (€ 200.000)
waardoor over de gehele periode een gelijke inzet is.

300

I

02. Het uitvoeringsprogramma evenementen verloopt
trager dan geraamd. Voor 2019 is een evenementen
coördinator aangesteld.
We stellen voor om het incidentele budget 2018 ad €
100.000 over te hevelen naar 2020 voor de continuering
van de inzet van de coördinator.

111

I

03. De bijdrage aan de WAR voor de ontwikkeling van het
broedplaatsen beleid is afhankelijk gesteld van de
aanstaande verhuizing.
Wij stellen voor, via een overhevelingsvoorstel, dit bedrag
ad € 135.000 in 2019 beschikbaar te houden. In 2019 zal
dit bedrag aangewend worden indien aan de voorwaarden
wordt voldaan.

135

I

Totaal 3 KUNST EN CULTUUR

546

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.

I

Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Totaal 11 CULTUUR

466
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Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale
begroting
ná wijziging
na verlaging
van
bijdragen
derden

Rekening

Afwijking Toelichting

11 Kunst en Cultuur
Zie programma 07 Ruimtelijke
ontwikkeling

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
Tabel: PF.11.04 Financiële risico's
Nr.

Risico

Beheersmaatregel

1

Exploitatie gesubsidieerde
instellingen staat onder druk. Deze
druk neemt mogelijk verder toe als
gevolg van inhoudelijke
beleidsambities voor het realiseren
van een aanbod bij de groeiende
stad.

Monitoring via dashboard subsidies
en rapportage subsidiecyclus.
Uitvoeren audits en doorlichting.
Inzet Reserve calamiteiten
budgetsubsidiëring.

97

2

Door ontevredenheid over de
kwaliteit van dienstverlening en/of
incidenten en/of wijzigingen in het
beleid kunnen we niet voldoen aan
de gesloten
Dienstverleningsovereenkomsten
waardoor begrote inkomsten
misgelopen worden.

Periodiek overleg en monitoring om
vroegtijdig te signaleren en waar
mogelijk bij te sturen.

3

3

Door calamiteiten, diefstal van
unieke stukken of onzorgvuldig

Er wordt gebruik gemaakt van
bruikleenovereenkomsten en

3
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Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ x1.000

handelen van mensen bij het
bezichtigen bestaat de mogelijkheid
dat stukken gerestaureerd moeten
worden of vervangen.

verzekeringen. Daarnaast wordt er
toezicht gehouden op
tentoongestelde stukken.

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van
de kwantitatieve risico’s.
Tabel: PF. 11.05

Project

Totaal budget/krediet:

Koningsdag
Kosten project

Bijdrage van
derden

Saldo

1.250

750

500

13

53

-40

Inhoud

Planning

Financiën

Ja

Ja

Ja

Realisatie
Lasten/ Baten

Stand van zaken cf besluitvorming?
Toelichting:

Kwantitatieve risico's
Risicocategorie

Omschrijving risico
1. overschrijding budget

Acties
Wekelijkse sturing en
monitoring per werkgroep op
(geplande) kosten en baten

2. Feest gaat niet door als gevolg
van nationaal tragedie

Mogelijkheden
Evenementenverzekering
onderzoeken. In opdrachtformulering aan andere
partijen zo veel mogelijk
(redelijke) voorbehouden
opnemen.

Nieuw

3. Druk op planning

Wekelijkse monitoring
planning en tijdig opschalen
indien nodig.

Nieuw
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Vorige rapp

Huidige rapp
Nieuw
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1 ARCHIEF EEMLAND
Wethouder Fatma Koser Kaya
E-mail: WethouderKoserKaya@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Cultuur
Economie en smart city
Onderwijs en arbeidsmarkt
Onderwijs
Citymarketing
Milieu en grondstoffenbeleid
Circulaire economie
Archief Eemland
Werklocaties
Wijkwethouder: Randenbroek, Schuilenburg en
Stoutenburg-Noord
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Belangrijke gebeurtenissen
Overbrenging archieven Soest
In maart verhuisde 460 meter archief van Soest naar Archief Eemland. Daarmee was Soest de laatste
Eemlandse gemeente die zijn archief overbracht. In de archiefbewaarplaats van Archief Eemland
wordt 7 km archief bewaard en beheerd.
Publieksbereik en AVG
Op 25 mei werden de nieuwe regels van kracht voor de bescherming van privacy in de Europese Unie
(AVG). Op onze website lieten we zien wat met persoonsgegevens gebeurt en wat de gevolgen zijn
van de nieuwe privacywetgeving. Zo kunnen bezoekers bepaalde delen van de collectie zoals de
gezinskaarten niet meer raadplegen en zijn er zijn afspraken vastgelegd over de registratie van
persoonsgegevens van bezoekers.

Gemeentearchivaris
Half mei werd Natasja Pels benoemd tot nieuwe gemeentearchivaris. De gemeentearchivaris van
Amersfoort toetst de kwaliteit van het archiefbeheer van de gemeente Amersfoort en de
regiogemeentes op de naleving van de Archiefwet. De gemeentearchivaris is een strategische
gesprekspartner die toezicht houdt op de kwaliteit van het archiefbeheer bij de aangesloten
gemeenten, binnen de grenzen van de rol als toezichthouder.
Nieuwe website
In juni ging de nieuwe website live. De look en feel van de website is aangepast en de zoekfunctie is
verbeterd. Daardoor kunnen bezoekers makkelijker in alle collecties zoeken. Het verbeteren van de
toegankelijkheid is onder andere te zien aan de veel geraadpleegde bronnen die prominent op de
homepage staan.
Bij Archief Eemland vind je een uitgebreide collectie bronnen:
- ruim 54.000 foto’s en afbeeldingen
- meer dan 39.000 historische kranten
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- een uitgebreide collectie van meer dan 13.000 boeken
- ruim 5.000 bouwdossiers en bouwtekeningen
- 4.400 film- en geluidmateriaal
- 600 kaarten en tekeningen

Schatten van Amersfoort
Afgelopen jaar vierden de Oudheidkundige Vereniging Flehite en Museum Flehite hun 140-jarig
bestaan met de tentoonstelling ‘Schatten van Amersfoort’. Het museum onderging een ingrijpende
renovatie en was gesloten voor publiek. Daarom was de tentoonstelling ‘Schatten van Amersfoort’
te zien bij Archief Eemland in het Eemhuis. Deze samenwerking is een goed voorbeeld van waar
Archief Eemland voor staat: van, voor en door de stad. “We willen verschillende mensen in het
archief ontvangen. Door met gastcuratoren en erfgoedpartners samen te werken hopen we mensen
te inspireren die niet zo snel een archief zouden bezoeken. Die verbinding maken is een van de
mooie resultaten van samenwerken.”

Samenwerking in het Eemhuis
In het Eemhuis werken de bibliotheek Eemland, Schoten in de Kunst, Kunsthal KadE en Archief
Eemland intensief met elkaar samen. Met lezingen, tentoonstellingen, cursussen, workshops en
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meer laten we bezoekers zien wat we allemaal doen in het Eemhuis. Een mooi voorbeeld daarvan is
het bezoek van Koning William Alexander en Koningin Maxima in oktober vorig jaar. Na een
optreden van het Amersfoorts Jeugd Orkest en leerlingen van Scholen in de Kunst spraken de koning
en koningin met oude en nieuwe inwoners van Amersfoort. Ook de vele bezoekers van onder andere
de Kinderboekenweek, de collegetour over buitenaards leven van Govert Schilling, de
Kunstkijkroute, de educatieve Escaperoom in het Eemhuis en de Maand van de Geschiedenis, laten
zien dat het Eemhuis dé culturele hotspot is van Amersfoort.
Indicatoren
Indicatoren
11.1.a

Bekendheid Archief Eemland
Realisatie cijfers

2014

2015

Streefcijfers

2016

2017

2018

49
Bron:

2018
55

Stadspeiling O&S

Toelichting: In 2014 verhuisde het Archief naar het nieuwe Eemhuis. Dit heeft mede geleid tot een
grotere bekendheid. Het onderzoek onder inwoners van 18-84 jaar is gebaseerd op een
steekproef. Wordt in 2018 opnieuw gemeten.
11.1.b

Aantal bezoekers en deelnemers activiteiten Archief Eemland
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

4000

4300

8000

8447

8750

Bron:

2018

Archief Eemland

Toelichting: Het betreft de som van het dagelijks aantal bezoekers en deelnemers aan activiteiten.
Betreft een schatting van het Archief.
11.1.c

Digitale bezoekers via www.archiefeemland.nl
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

174000

174500

166000

147162

Bron:

2018

2018

Archief Eemland

Toelichting: We hebben een nieuwe website gerealiseerd. Per pagina kunnen de bezoekersaantallen
achterhaald worden. Met name de homepage, foto's, archieven en bouwtekeningen zijn
de meest bezochte onderdelen. Het bezoekerscijfer van de homepage overstijgt de
510.000. Dit cijfer is echter niet meer vergelijkbaar met de cijfers uit de eerdere jaren
en kan door verandering van het soort website niet meer achterhaald worden.
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Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

Archief Eemland bewaart de lokale en regionale historie, maakt deze
toegankelijk en stelt deze beschikbaar.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen
Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.)
Archief Eemland is gevestigd in het Eemhuis en verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
wettelijke taak met betrekking tot duurzaam beheer van archieven van: Amersfoort, Leusden,
Woudenberg, Renswoude, Soest, Baarn, Eemnes en toezicht op het archief Bunschoten/Spakenburg.
In de wet is vastgelegd dat overheidsarchieven na 20 jaar worden overgedragen naar een
archiefbewaarplaats onder toezicht van een gemeentearchivaris. Daarnaast beheren wij particuliere
archieven o.a. voor Stichting De Armen de Poth, Pieters Blokland en Kamp Amersfoort. Met
bewoners en organisaties in de stad organiseren wij tentoonstellingen "van, voor en door de stad"
over aansprekende onderwerpen. We werken nauw samen met erfgoedorganisaties in de stad.
TArchief Eemland is met de Bibliotheek, Scholen in de Kunst en Kunsthal Kade deelnemer in de
Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.).

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
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2 MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE
Burgemeester Lucas Bolsius
E-mail: Burgemeester@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Algemeen bestuur
Juridische zaken
Public affairs
Veiligheid
Dierenwelzijn
Archeologie
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Belangrijke gebeurtenissen
Verhuizing naar Westsingel 46
Een belangrijke gebeurtenis voor het Centrum voor Archeologie was de verhuizing van Langegracht
11 naar Westsingel 46. Vooral het uitpakken en opnieuw administreren van de vondsten en het
inrichten van de expositie was een grote klus. De opening van de nieuwe huisvesting op 12 juni door
burgemeester Lucas Bolsius en de Open Dag op 13 juni waren feestelijke en druk bezochte dagen.
Ook bij de Open Monumentendagen in september en de Archeologiedagen in oktober was de
belangstelling voor het Centrum voor Archeologie overweldigend.

Het hoekpand en het pand links daarvan (voormalig gymnasium): de nieuwe huisvesting van de
gemeentelijke afdeling archeologie
Opgraving Boldershof
De opgraving aan de Boldershof, voorafgaand aan de herinrichting van dit gebied, bood inzicht in de
bewoningsgeschiedenis van deze plek. Al in de 'IJzertijd' woonden hier boeren. Heel spectaculair en
onverwachts was de vondst diep onder de grond van een ‘kernvoetkling’, een stukje gereedschap
gemaakt van vuursteen. Het is de oudste archeologische vondst uit de binnenstad van Amersfoort en
dateert van circa 10.000 voor Christus.

240 van 437

De oudste vondst van Amersfoort (10.000 vC) gevonden op de Boldershof
Opgraving buitenplaats Kouwenhoven
Het onderzoek naar buitenhuis Kouwenhoven, gelegen in Hoogland-west, vond plaats in de hete
zomer van 2018 en trok honderden geïnteresseerden op de Open Dag die de gemeentelijke
archeologen organiseerden. Om het buitenhuis bevond zich een gracht. Monumentale bruggen
voerden onder andere naar de tuin met vijvers en fonteinen. De vele vondsten geven inzicht in het
leven van de bewoners van dit buiten.
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Veel belangstelling op de Open dag bij de opgraving van buitenplaats Kouwenhoven
Beoordeling bouwplannen monumentale panden
In 2018 werden er bijna 300 bouwplannen voor monumentale panden beoordeeld door
Monumentenzorg en de CRK Subcommissie Erfgoed. Daarnaast werden er tientallen adviezen
gegeven aan eigenaren voor onder meer verduurzaming en (ver)bouwplannen.

Indicatoren

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang
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Samen met de stad dragen wij zorg voor ons (onroerend én archeologisch)
erfgoed en voor de kwaliteit van het stadsbeeld als totaal.

Doorlopend

Monumentenzorg.

Doorlopend

Archeologie.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Voor een goede erfgoedzorg werken wij nauw samen met de stad en met onze ‘erfgoedpartners’.
Monumentenzorg en Archeologie kennen een breed draagvlak in de samenleving en de waardering
voor de historische stad is groot. Om onze doelstellingen op dit gebied te bereiken is een goede en
intensieve samenwerking met inwoners en partijen uit de stad noodzakelijk. Initiatieven vanuit de
stad die aansluiten bij onze doelstellingen willen we waar mogelijk omarmen en faciliteren.
De monumenteneigenaren in de stad ondersteunen wij bij de instandhouding van hun erfgoed met
informatie, adviezen en procesbegeleiding, gericht op de historische, bouwtechnische, procedurele
en financiële aspecten en mogelijkheden. Betrokken en goed geïnformeerde monumenteneigenaren
vormen de basis voor een aantrekkelijke historische stad.
Regelmatig voeren wij overleg met externe erfgoedpartners, zoals de Stichting Archeologie
Amersfoort, de AWN (amateurs in de archeologie), Siesta, de Oudheidkundige Vereniging Flehite,
Stadsherstel Midden-Nederland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Monumentenwacht
Utrecht, Nationaal RestauratieFonds (NRF), provincie Utrecht, Federatie Grote
Monumentengemeenten (FGM), Steunpunt Monumentenzorg & Archeologie Utrecht (STAMU)
enzovoort. Binnen de gemeente werken de erfgoedpartners nauw samen in de Erfgoedconnectie.
Archeologie werkt samen met gemeenten in de regio op het gebied van beleid en uitvoering. Dit
gebeurt op basis van samenwerkingsovereenkomsten. Nu al hebben wij een overeenkomst met
Leusden, Soest en Bunschoten. Wij streven naar uitbreiding van het aantal buurgemeenten waar we
zo’n overeenkomst mee hebben.
Door samenwerking met de stad bevorderen wij participatie. Denk hierbij aan amateurverenigingen,
vrijwilligers en organisaties als de Waterlijn en het Gilde.
Door het bevorderen van de kennis bij deze instanties (publicaties als 'Kroniek', Jaarboek Flehite,
het boek over Zuiderhoek, en ook lezingen, deelname aan de Open Monumentendagen en aan de
jaarlijkse Erfgoedweek voor middelbare scholieren) worden de aantrekkelijkheid en de historische
waarden van Amersfoort breed uitgedragen.
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
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3 KUNST EN CULTUUR
Wethouder Fatma Koser Kaya
E-mail: WethouderKoserKaya@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Cultuur
Economie en smart city
Onderwijs en arbeidsmarkt
Onderwijs
Citymarketing
Milieu en grondstoffenbeleid
Circulaire economie
Archief Eemland
Werklocaties
Wijkwethouder: Randenbroek, Schuilenburg en
Stoutenburg-Noord
Wethouder Astrid Janssen
E-mail: Wethouderjanssen@amersfoort.nl

Verantwoordelijk voor:
Duurzaamheid
Omgevingswet
Energietransitie
Ruimtelijke ordening
Wagenwerkplaats
Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en
Leusderkwartier,
Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier
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Belangrijke gebeurtenissen
Voortgang cultuurvisie
De gemeenteraad heeft 10 oktober 2017 de ‘Cultuurvisie Amersfoort 2030’ vastgesteld. Het huidige
college heeft de Cultuurvisie omarmd, en er is structureel extra geld gekomen om de doelen te
realiseren. Het doel van de Cultuurvisie is om met partijen in de stad het culturele klimaat in
Amersfoort te versterken. De rol van de gemeente is vooral faciliteren en stimuleren; het zijn
partijen uit de stad die het culturele klimaat vormgeven.
Het jaar 2018 stond grotendeels in het teken van verkennen, aanjagen en onderzoeken. Daarbij lag
het zwaartepunt op vijf vastgestelde prioriteiten voor 2018;
 Analyse van het culturele klimaat en de culturele basisinstellingen
 Toekomstverkenning van het museumaanbod in Amersfoort
 Invoeren van een regeling voor projectsubsidies
 Aanpak Makers & Talent
 Aanpak Cultuureducatie
Naast onderzoeken, aanjagen en verkennen zijn er initiatieven ondersteund op het gebied van
educatie, is er een incidentele impuls aan drie podia gegeven en is binnen alle prioriteiten een
fundament gelegd waarop in 2019 uitwerking kan worden gegeven. Dit fundament wordt in 2019
uitgewerkt tot concreet Cultuurplan.
Centraal bij de uitwerking staat het doel van de cultuurvisie: de brede waarde en betekenis van
cultuur meer tot uiting te laten komen. Dat heeft drie invalshoeken: cultuur heeft een intrinsieke
waarde voor mens en samenleving, cultuur draagt bij aan een aantrekkelijke stad en cultuur draagt
bij aan een verbonden stad.
Nieuwe projectsubsidieregeling kunst en cultuur
Eén van de ambities binnen de Cultuurvisie is het realiseren van laagdrempelige procedures en
flexibele regels, om nieuwe initiatieven makkelijk mogelijk te maken. Er is daarom in 2018 een
nieuwe projectsubsidieregeling Kunst & Cultuur opgesteld. Via de regeling Projectsubsidies kunst en
cultuur 2018 (3 april 2018) kan eenvoudig subsidie aangevraagd worden voor grote en kleinere
kunst- en cultuurprojecten op het gebied van amateurkunst en professionele kunst. De regeling
heeft voornamelijk tot doel het aanjagen van culturele projecten die het culturele klimaat in
Amersfoort versterken, verbreden of vernieuwen, én de samenwerking binnen het culturele veld
verstevigen. De focus in 2018 lag, conform de Cultuurvisie, op jongeren, diversiteit en innovatie van
het cultuuraanbod. Voor kleine aanvragen tot 10.000 gold een korte en simpele procedure. Voor
grotere aanvragen vanaf 10.000 werd scherper getoetst op de bijdrage aan de ambities van de
cultuurvisie en werd de Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) ingeschakeld. Om zoveel
mogelijk culturele projecten in Amersfoort te ondersteunen, is de regeling zo breed mogelijk
opgesteld. Op basis van de ervaring met de regeling in 2018 is de regeling voor 2019 e.v. aangepast
(https://amersfoort.notubiz.nl/modules/5/Raadsinformatiebrieven/481373)
Cultureel regioprofiel 'Eeuwig Jong'
Sinds enkele jaren sluiten Amersfoort, Utrecht en de provincie Utrecht cultuurpacten waarin zij
(financiële) afspraken maakten om de samenwerking op het vlak van cultuur en erfgoed in de
provincie Utrecht te versterken. In het laatste cultuurpact 2017-2019 werd al voorgesorteerd op de
uitnodiging van OCW aan de regio’s, om een cultureel regioprofiel op te stellen.
De regio voelt zich ‘eeuwig jong’. De titel van het regioprofiel verwijst naar de onderscheidende
kracht van stedelijke regio, waar ‘eeuwenoud’ en ‘jong en innovatief’ hand in hand gaan. De regio
heeft een relatieve jonge bewonerspopulatie, markante nieuwbouw, maar ook eeuwenoude
cultuurhistorie en een grote hoeveelheid aan cultureel erfgoed. Vanuit aandacht voor het oude
wordt het nieuwe omarmd.
Er zijn grote uitdagingen om het culturele aanbod mee te laten groeien met de groei van de
bevolking in de regio én de balans te bewaren. Met als specifiek vraagstuk voor de stedelijke regio
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Utrecht de sterke groei van de steden en de ambitie om het kostbare landschap tussen de steden
zoveel mogelijk in stand te houden.
Het profiel is een groeimodel, waarin de samenwerking in de stedelijke regio Utrecht op 7 thema’s
wordt ontwikkeld en uitgebouwd. Maar er zijn zeker ook kansen om de beschikbare infrastructuur
en middelen door samenwerking beter te benutten.
Renovatie museum Flehite
Rijksmonument en stadsmuseum Flehite is gerestaureerd.
Faillissement MOA
In 2012 is de Armando collectie van de gemeente Amersfoort ondergebracht via een
bruikleenovereenkomst (beheer, behoud en tentoonstellen van de kunstwerken) aan Museum Oud
Amelisweerd (MOA). In de zomer van 2018 is het faillissement aangevraagd door het bestuur van
MOA. Onze eerste zorg was het terugkrijgen van onze Armando collectie. Al onze werken zijn
inmiddels terug en ondergebracht in depot. In 2019 wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om
deze kerncollectie weer zichtbaar te krijgen voor een groot publiek.
Succesvol Europees jaar van het Cultureel Erfgoed
Het jaar 2018 was bestempeld als het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. In Amersfoort is er
langs twee lijnen aangehaakt op het erfgoedjaar. Met een publieksprogramma, gedragen door
personen en organisaties uit de stad, is met een grote diversiteit aan activiteiten ingespeeld op het
erfgoedjaar (muziek, tentoonstellingen, lezingen, wandelingen). En met de Toren-experience is in
de Lieve Vrouwentoren een bijzonder startpunt gerealiseerd voor de bezoekers aan onze stad.
Daarnaast hebben wij het Europees erfgoedjaar benut om Amersfoort als erfgoedstad te profileren.
Naast veel monumenten en fysiek erfgoed huisvest Amersfoort ook veel landelijke
erfgoed(kennis)instellingen, die Amersfoort als erfgoedbolwerk positief onder de aandacht hebben
gebracht. Wij hebben het Nationaal Monumentencongres naar Amersfoort gehaald waar begin
november alle landelijke erfgoedprofessionals bijeen kwamen. Dat genereerde veel positieve
aandacht. Mooie spin-off van het jaar was de nominatie voor de BNG erfgoedprijs!
Indicatoren
Indicatoren
% inwoners dat tevreden is met het aanbod evenementen en toeristische
activiteiten
Realisatie cijfers
Streefcijfers

11.3.a

2014

2015

2016

2017

2018

74
Bron:

2018
76

Stadspeiling, O&S

Toelichting: Percentage inwoners (18-84) dat tevreden is met het aanbod aan evenementen en
toeristische activiteiten in Amersfoort. Dit is het percentage 'tevreden' op het totaal
van de antwoorden 'tevreden', 'niet (zo) tevreden' en 'ik ben daar onvoldoende van op
de hoogte'. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De afname in 2014
is niet significant. Wordt in 2018 opnieuw gemeten.
Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl en de Vrijetijdsmonitor.
11.3.b

% inwoners dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod
Realisatie cijfers
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Streefcijfers

2014

2015

2016

2017

2018

72
Bron:

2018
74

Stadspeiling, O&S

Toelichting: Percentage inwoners (18-84) dat tevreden is met het kunst- en cultuuraanbod in
Amersfoort. Dit is het percentage 'tevreden' op het totaal van de antwoorden
'tevreden', 'niet (zo) tevreden' en 'ik ben daar onvoldoende van op de hoogte'. Het
betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De toename in 2014 is significant.
Wordt in 2018 opnieuw gemeten.
Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl en de Vrijetijdsmonitor.
11.3.c

% inwoners dat een voorstelling, concert of museum heeft bezocht
Realisatie cijfers

2014

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

45
Bron:

2018
47

Stadspeiling, O&S

Toelichting: Percentage inwoners (18-84) dat in Amersfoort een voorstelling, concert of museum
heeft bezocht. Dit is het percentage dat in de afgelopen 12 maanden minimaal 1 keer
in Amersfoort een toneel-, cabaret- of dansvoorstelling, musical, show, muziekconcert,
danceparty of museum/galerie heeft bezocht. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op
een steekproef. De toename in 2014 is significant. Wordt in 2018 opnieuw gemeten.
Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl.
11.3.d

% inwoners (18-84) dat actief aan kunst en cultuur doet
Realisatie cijfers

2014

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

43
Bron:

2018
45

Stadspeiling, O&S

Toelichting: Percentage inwoners (18-84) dat actief aan kunst en cultuur doet. Dit is het percentage
Amersfoorters dat zelf actief is op gebied van toneel, muziek, dans, fotografie,
schrijven, tekenen etc. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een steekproef. De
toename in 2014 is significant. Wordt in 2018 opnieuw gemeten.
Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl.
11.3.e

% jongeren (10-22) dat actief aan kunst en cultuur doet
Realisatie cijfers

2014

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

2018

54
Bron:

Jongerenstads-peiling, O&S

Toelichting: Percentage jongeren (10-22) dat actief aan kunst en cultuur doet. Dit is het percentage
jongeren dat actief is op een van de bovengenoemde terreinen en hiervoor een cursus
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volgt of lid is van een vereniging. Het betreft hier een cijfer gebaseerd op een
steekproef. De toename in 2014 is significant. Wordt in 2019 opnieuw gemeten.
Zie voor meer informatie: www.amersfoortincijfers.nl.

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

Toekomstbestendige en financieel weerbare culturele basisinstellingen.

In uitvoering

Een bruisend stadshart.

Doorlopend

Cultuureducatie en talentontwikkeling.

Doorlopend

Samenwerking met de provincie en de stad Utrecht.

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Voor de uitvoering van de Cultuurvisie Amersfoort 2030 is verbinding en samenwerking binnen het
culturele veld essentieel. Dan doelen wij ook op samenwerking tussen partijen van verschillende
culturele disciplines (zoals beeldende kunst, muziek, dans, toneel et cetera) en met een
verschillend profiel (zoals instellingen, evenementenorganisaties, zelfstandige makers, gevestigde
en nieuwe spelers et cetera). Ook de samenwerking met actoren buiten het culturele veld is nodig,
zoals onderwijs, welzijnswerk, bedrijfsleven en dergelijke. Daar ligt primair een taak voor partijen
in de stad. Om samenwerking te bevorderen zet de gemeente in op een verbindende rol.
Onze samenwerking en contacten met het culturele veld zijn veelvormig. Wij hebben frequent
bestuurlijk overleg met de culturele basisinstellingen. Wij stimuleren samenwerking en verbinden
cultuurmakers en organisaties, wij organiseren bijeenkomsten voor kennisdeling, wij faciliteren en
denken mee om initiatieven vanuit de stad van de grond te krijgen (bijvoorbeeld door een nieuwe
regeling voor projectsubsidies in te voeren) en willen goed geïnformeerd zijn over wat er in de stad
op cultureel gebied gebeurt.
Samenwerking met regionale partners richt zich nu vooral op gemeente Utrecht en provincie
Utrecht. In het kader van de Cultuurvisie willen wij ook de samenwerking binnen Regio Amersfoort
versterken. Een voorbeeld hierbij is het project Amersfoort, regio en creatief talent (ARCT), waarin
wij met culturele partners uit stad en regio de keten van talentontwikkeling versterken.
Verbonden partijen
Theater-en congrescentrum Flint NV
Theater- en Congrescentrum Flint N.V. biedt een ambitieus, breed, kleurrijk en levendig programma
in vrijwel alle podiumdisciplines met als doel een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken.
Daarnaast zoekt Flint proactief naar artistieke verbindingen in de stad en regio. Ze geven
organisaties ruimte om zich in Flint te profileren of gezamenlijk met Flint te coproduceren.
Hiermee creëert Flint een maatschappelijk draagvlak in de stad, zodat iedere inwoner van
Amersfoort zich verbonden kan voelen met Flint. Voor dit doel verstrekt de gemeente Amersfoort
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subsidie aan Flint, voert bestuurlijke overleggen en is tevens aandeelhouder en eigenaar van het
pand.

Maatregelen

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Besparen op directie-, bestuur- en Uitgevoerd
organisatiekosten door
samenwerking en/of fusie van
Theater De Flint en Theater De
Lieve Vrouw.

Gerelateerde links
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Toelichting
100 Bij de begrotingsbehandeling
2019-2022 is een amendement
aangenomen om de ingevoerde
bezuinigingen terug te draaien.

12 FINANCIËN EN BELASTINGEN
Inleiding

We willen een financieel gezonde gemeente zijn en hebben hiervoor een solide en degelijk
financieel beleid gevoerd. Onze weerstandsratio is groter dan één, de structurele lasten zijn gedekt
met structurele baten en onze leningportefeuille is zowel in 2018 als in de jaren ervoor afgenomen.
Dit programma bevat de informatie die behoort bij het overzicht van de algemene
dekkingsmiddelen cf. het BBV.
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Tabel: PF.12.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 FINANCIËN EN BELASTINGEN

-5.324

-5.439

-7.384

-1.945

TOTAAL LASTEN

-5.324

-5.439

-7.384

-1.945

348.958

349.073

355.967

6.894

348.958

349.073

355.967

6.894

343.634

343.634

348.583

4.949

343.634

343.634

348.583

4.949

Toevoeging aan reserve

-7.373

-19.064

-19.064

0

Onttrekking aan reserve

7.933

34.438

34.201

-237

560

15.374

15.137

-237

344.194

359.008

363.720

4.713

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
1 FINANCIËN EN BELASTINGEN
TOTAAL BATEN

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
1 FINANCIËN EN BELASTINGEN
TOTAAL SALDO
MUTATIES RESERVES

TOTAAL MUTATIES RESERVES
SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Tabel: PF.12.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

-1.945

6.658

1 ALGEMENE BATEN EN LASTEN

301

-213

0

6.984

-112

156

-2.134

-33

0

-237

2 ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS
3 BELASTINGEN EN HEFFINGEN
4 GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN
9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten I / S

1 ALGEMENE BATEN EN LASTEN
01. Er is in 2018 geen gebruik gemaakt van de post
onvoorzien.
02. In de begroting waren kapitaallasten geraamd voor
voorzieningen in de Laak. Deze voorziening is nog niet
gerealiseerd dus levert dit een financieel voordeel op.

251 van 437

100

I

89

I

03. Jaarlijks brengen wij rente in rekening bij het OBV
Vathorst met betrekking tot de Wijkse Voorzieningen
Vathorst. Door de fasering van de op te leveren woningen,
lagen de aantallen hiervoor lager dan de oorspronkelijke
raming. Hierdoor brengen wij minder in rekening.

Totaal 1 ALGEMENE BATEN EN LASTEN

-213

189

I

-213

2 ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS
01. In de begroting 2018 heeft de meicirculaire 2017 als
basis gediend voor de gemeentefondsberekening. Hierna
zijn er diverse circulaires verschenen in 2017 en 2018,
o.a. de september- en decembercirculaire 2017, en de
maart-, mei-, september- en decembercirculaire 2018.

I

Na de zomerrapportage 2018 zijn er twee circulaires
gepubliceerd; de september- en decembercirculaire 2018.
Deze beide circulaires hadden een nadelig effect op de
jaarschijf 2018. In de zomerrapportage 2018 is een
positief financieel effect gemeld van € 7,8 mln. Dit
positieve effect is op basis van deze circulaires neerwaarts
bijgesteld naar € 6,9 mln.
De grootste posten uit dit effect worden hierin nader
genoemd.
02. Accresontwikkeling

-1.400

I

03. Actualisatie inkomensmaatstaven 2018

-1.016

I

04. Afrekening uitkeringsjaar 2016 en 2017

300

I

300

I

200

I

1.700

I

Inclusief de afrekening van de verhoogde asielinstroom
2017 € 0,3 mln.
(Deze uitkering staat op diverse programma's)
05. Diverse taakmutaties:

€9,1 mln.

Diverse kleine mutaties € 0,3 mln.
De taakmutaties worden nader toegelicht in de betrokken
(deel)programma's.
06. Programma 2:
Anti radicalisering
Bommenregeling

€ 0,1 mln.
€ 0,1 mln.

07. Programma 3:
Innovatieve aanpak energiebesparing € 0,3 mln.
Bodemsanering Vetgasfabriek
€ 1,4 mln.
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08. Programma 4:
Vrouwenopvang € 0,2 mln.;
Jeugd € 0,9 mln.;
Ambulante begeleiding € 0,2 mln;
Beschermd wonen € 2,7 mln.;
WsW € 0,7 mln.;
Buursportcoaches € 0,6 mln.;
Transformatiefonds Jeugd € 0,7 mln.;
WMO € 0,3 mln.;
Schuld en Armoede € 0,3 mln.;
Baankansen kwetsbare jongeren € 0,2 mln
Impulsgelden weerbaar bestuur € 0,1 mln;

6.900

Totaal 2 ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS

6.984

I

3 BELASTINGEN EN HEFFINGEN
01. Onroerend Zaak Belasting
Zoals reeds gemeld in de zomerrapportage is dit tekort
ontstaan in belastingjaar 2016 en is het een gevolg van
toegenomen leegstand en tegenvallende nieuwbouw. Dit is
betrokken in de Begroting 2019.
02. Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de
personele baten.
Totaal 3 BELASTINGEN EN HEFFINGEN

-200

I

280

I

80

4 GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN
01. Lagere rentelasten op incidenteel begrote posten.
02. Het achterblijven van investeringen leidt tot een
nadeel in de doorberekende rente. Daarnaast is het
rentepercentage lager dan begroot door fasering van de
investeringen. Het BBV schrijft voor dat bij een grote
afwijking het rentepercentage herberekend moet worden.
Dit leidt tot een daling van het rentepercentage.
03. Voordeel in de rente bestemd voor de
financieringsbehoefte. Deze post wordt geraamd voor het
aantrekken van vaste geldleningen. Er zijn in 2018 geen
vaste geldleningen aangetrokken. Wel zijn er in het jaar
2018 kortlopende leningen afgesloten, met een negatieve
rente. Dit is een rente voordeel.

149

I

-2.841

I

558

I

04. Nadeel in de rente op de hypotheek geldleningen van
ambtenaren wegens extra vervroegde aflossingen die in
2018 zijn gedaan.

-385

I

05. Lagere voorziene renteopbrengst Grondexploitaties als
gevolg van een lagere rekenrente voor de grondexploitatie
per 1-1-2018 dan vooraf geraamd in de begroting.

-168

I
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06. Meer dividendopbrengsten door hoger dan vooraf
verwacht dividend bij o.a. de ROVA en de BNG.

520

Totaal 4 GELDLENINGEN EN BELEGGINGEN

-2.134

S

-33

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
01. In 2018 was een onttrekking aan de reserve
toekomstige vervangingsinvesteringen begroot inzake de
kapitaallasten voor Scholencomplex De Vosheuvel. Cf.
raadsbesluit 5646629 van 19 december 2017 vindt
ingebruikname van de nieuwbouw voor schoolcomplex De
Vosheuvel plaats in het voorjaar van 2019. De afschrijving
start in 2020, waardoor in 2018 de begrote onttrekking
aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen niet
heeft plaatsgevonden.

-234

Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

-234

Totaal 12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

-1.945

I

6.584

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale
begroting
ná wijziging
na verlaging
van
bijdragen
derden

Rekening

Afwijking Toelichting

12 Financiën en belastingen
Programma 12 Financiën en
belastingen heeft geen
investeringen

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
Tabel: PF.12.04 Financiële risico's
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Nr.

Risico

Beheersmaatregel

1

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort
BV! welke weer participeert in o.a.
Grondexploitatie OBV (PPS), kan niet
voldoen aan haar verplichtingen,
waardoor de gemeente extra
kapitaal moet bijstorten in deze BV.
In de actuele grondexploitatie OBV
2019 zijn de financiële risico's verder
beperkt. De resterende risico's
betreffen vooral die ten aanzien van
de grondwaarden voor winkels,
woningen, kantoren. Daarnaast loopt
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort
BV fiscaal risico over met name haar
aandeel in het OBV.

De risico's binnen Vathorst worden
gedurende het jaar gemonitord en
wordt over gerapporteerd bij de
herziening van de grondexploitaties.

713

2

Er komt vanuit de algemene
In de gaten houden van de
ontwikkelingen op dit terrein aan de
uitkering minder geld binnen dan
hand van circulaires.
waarmee we in de
meerjarenbegroting rekening hebben
gehouden.

683

3

Verbonden partijen kunnen niet
voldoen aan verplichtingen en/of dat
de dividenden lager uitvallen dan
begroot.

385

We volgen nauwgezet de
aandeelhoudersvergaderingen en
zullen daar waar nodig actie
ondernemen.

Projecten

Niet van toepassing
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Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ x1.000

1 FINANCIËN EN BELASTINGEN
Wethouder Willem-Jan Stegeman
E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl

Verantwoordelijk voor:
Financiën en belastingen, inclusief
deelnemingen en PPS
Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg
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Belangrijke gebeurtenissen
Goedkeurende accountantsverklaring
In 2018 hebben we wederom een goedkeurende accountantsverklaring gekregen. Deze had
betrekking op de jaarstukken 2017. Ondanks de wijzigingen in het Besluit Begroting en
Verantwoording en zorgaanbieders die vrij laat met hun afrekeningen kwamen, zijn we er toch in
geslaagd om ondanks een intensieve en langdurige accountantscontrole een goedkeurende
accountantsverklaring te krijgen.
Doorontwikkeling Lias
De Begroting maakten we de afgelopen jaren al met het softwareprogramma Lias. In 2018 hebben
we ook de Jaarstukken 2017 en de Zomerrapportage 2018 naar volle tevredenheid met behulp van
deze software opgesteld. In 2019 willen we ook de Kadernota hiermee opstellen. Op een later
moment willen we bezien of we ook tussentijdse (interne) rapportages daarmee kunnen opstellen
en/of de risicomodule van LIAS kunnen gebruiken.
Indicatoren
Indicatoren
12.1.a

Netto schuldquote
Realisatie cijfers

2014

Bron:

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

78

57

60

53

72

gemeente Amersfoort

Toelichting: De indicator bruto schuldquote is vanaf Begroting 2016 komen te vervallen n.a.v. een
wijziging in de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording.
Voor de netto schuldquote zijn geen vergelijkende cijfers 2013 en 2014 beschikbaar.
12.1.b

Netto gecorrigeerde schuldquote
Realisatie cijfers

2014

Bron:

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

64

57

58

52

50

gemeente

Toelichting: Een aantal indicatoren zijn we op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording
verplicht op te nemen in onze begroting en jaarrekening.
Dat betreft de netto gecorrigeerde schuldquote (voorheen 'netto schuldquote') .
Voorheen hadden wij zelf een bruto en een netto schuldquote gedefinieerd; die zijn
vanaf 2016 (Begroting 2017-2020) vervangen door de netto schuldquote en de netto
gecorrigeerde schuldquote volgens de BVV. Vanaf jaarrekening 2015/begroting 2016 is
er dus sprake van een andere definitie en een trendbreuk.
Het betreft voorlopige cijfers. Definitieve cijfers volgen in mei.
12.1.c

Structureel begrotingssaldo (x € 1 miljoen)
Realisatie cijfers

2014

2015

2016

Streefcijfers
2017
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2018

2018

12,4
Bron:

23,8

10,7

24,07

16,5

gemeente

Toelichting: Het structurele begrotingssaldo geeft aan in welke mate onze structurele lasten gedekt
zijn met structurele baten. Een positief getal betekent dat we meer structurele baten
dan structurele lasten hebben.
12.1.d

Weerstandsratio
Realisatie cijfers

2014

Bron:

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

2,2

2,6

2,5

2,1

2,7

gemeente

Toelichting: De weerstandsratio (voorheen 'weerstand') is de beschikbare weerstandscapaciteit
gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit. Deze ratio moet groter of gelijk zijn
aan 1. In dat geval is de beschikbare weerstandscapaciteit minstens even groot als de
benodigde.

Verplichte indicatoren
Naast de indicatoren die door de gemeente zelf per programma zijn opgenomen, zijn er indicatoren
die vanuit het rijk (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht dienen te worden opgenomen in
de Begroting. Deze worden ook genoemd in de paragraaf lokale lasten.
Realisatie cijfers
Indicator

2014

2015

2016

2017

2018

Bron

12.1.eWoonlasten eenpersoons
huishoudens

587

592

643

646

668,81

12.1.f Woonlasten meerpersoons
huishoudens

634

638

693

697

719

gemeente
Amersfoort,
afd.
Belasting
gemeente
Amersfoort,
afd.
Belasting

12.1.g Gemiddelde WOZ-waarde
x €1000,=

222

218

223

234

253

gemeente
Amersfoort,
afd.
Belasting

Toelichting verplichte indicatoren
12.1.e
Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een éénpersoons huishouden van een
koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing.
De bedragen wijken iets af van de bedragen die op www.waarstaatjegemeente.nl zijn
opgenomen.
Voor 2019 bedragen de gemiddelde lasten 689,28 euro. (bron: Jan Bos, afd.
Belastingen)
12.1.f

Het gemiddelde bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons huishouden van een
koopwoning betaalt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing.
De cijfers wijken iets af van de bedragen die in www.waarstaatjegemeente.nl zijn
opgenomen.
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Voor 2019 bedragen de gemiddelde woonlasten voor meerpersoons huishoudens € 742,=
12.1.g

De gemiddeld getaxeerde WOZ-waarde van een woning (huur en koop).
Het bedrag voor 2018 betreft de peildatum taxatie 1-1-2017.
Voor 2019 (peildatum 1-1-2018) geldt een gemiddelde WOZ-waarde van 280.000 euro.

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

Wij maken een reëel, materieel en structureel sluitende
meerjarenbegroting.

Uitgevoerd

Wij maken een inzichtelijke begroting en jaarrekening en nemen de
aanbevelingen van de provinciale toezichthouder en accountant daartoe
over.

Uitgevoerd

Op het gebied van de gemeentebelasting hebben we de volgende
doelstellingen: - De riool- en afvalstoffenheffing en de overige
leges/retributies/tarieven zijn maximaal kostendekkend.

Uitgevoerd

We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met het
benodigde voorzieningenniveau van de stad.
We zorgen voor een goed beheer van onze financiële middelen
(liquiditeitenbeheer).

Uitgevoerd

Onze weerstandsratio is van voldoende hoog niveau (groter dan één) om
eventuele risico's op te vangen wanneer die zich voordoen.
We maken een transparante begroting.

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Los van onderstaande verbonden partijen, onderhouden we ambtelijk en bestuurlijk nauwe
contacten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Bank Nederlandse Gemeenten,
de grote gemeenten verenigd in de G40, maar ook met diverse ministeries.
Verbonden partijen
NV SRO
Gemeente Amersfoort is aandeelhouder in de NV SRO. De dividenduitkeringen van NV SRO leveren
een bijdrage aan Programma 12.1 Financiën en belastingen.
Theater-en congrescentrum Flint NV
Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van theater Flint NV.
NV ROVA Holding
De gemeente Amersfoort heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met ROVA en is tevens
aandeelhouder. ROVA verzorgt exclusief onze afvalinzameling voor particulieren en voert een aantal
beheertaken uit, zoals het machinaal reinigen van kolken, de exploitatie van rioolgemalen en
sneeuw- en gladheidsbestrijding.
NV REMU- Houdstermaatschappij
De gemeente Amersfoort is aandeelhouder van de NV REMU Houdstermaatschappij.
Vitens NV
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De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Vitens NV. De dividenduitkeringen van Vitens NV zijn
opgenomen in programma 12.1 Financiën en Belastingen.
Alliander N.V.
De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Alliander N.V.. De dividenduitkeringen van Alliander
N.V. zijn opgenomen in Programma 12.1 Financiën en Belastingen.
BNG Bank
De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij de BNG Bank (BNG). De dividenduitkeringen van de
BNG zijn opgenomen in Programma 12.1 Financiën en Belastingen.
Parkeren Amersfoort BV
Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van Parkeren Amersfoort BV. De dividenduitkering van
de bv is opgenomen in programma 12.1 Financiën en Belastingen
ParkeerService Coöperatie UA
Gemeente Amersfoort is lid van de coöperatie.
Amfors Holding B.V.
Gemeente Amersfoort is aandeelhouder van Amfors Holding BV.
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.
Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV
Gemeente Amersfoort is aandeelhouder van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV).

Maatregelen

Maatregel

Voortgang

Bedrag

Inleveren 1 fte heffingsambtenaar Uitgevoerd
WOZ in 2018

Gerelateerde links
www.vng.nl
www.bng.nl
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Toelichting
125 De maatregel is verwerkt in het
Organisatie & ontwikkelplan van
de afdeling Belastingen.

13 BEDRIJFSVOERING
Inleiding

Het programma bedrijfsvoering bevat de overheadkosten zoals bedoeld in het BBV.
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Tabel: PF.13.01 Afwijking op begroting

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
1 BEDRIJFSVOERING

-32.264

-32.291

-29.532

2.759

2 FACILITAIR EN HUISVESTING

-3.733

-3.733

-3.270

463

3 INFORMATIEVOORZIENING

-4.220

-4.470

-4.409

62

4 OVERIGE ONDERSTEUNING

0

0

0

0

-40.217

-40.494

-37.210

3.283

1 BEDRIJFSVOERING

0

0

0

0

TOTAAL BATEN

0

0

0

0

-32.264

-32.291

-29.532

2.759

2 FACILITAIR EN HUISVESTING

-3.733

-3.733

-3.270

463

3 INFORMATIEVOORZIENING

-4.220

-4.470

-4.409

62

4 OVERIGE ONDERSTEUNING

0

0

0

0

-40.217

-40.494

-37.210

3.283

Toevoeging aan reserve

-2.361

-3.937

-3.937

0

Onttrekking aan reserve

2.690

3.540

2.165

-1.376

329

-397

-1.772

-1.376

-39.888

-40.890

-38.983

1.908

TOTAAL LASTEN

BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
1 BEDRIJFSVOERING

TOTAAL SALDO
MUTATIES RESERVES

TOTAAL MUTATIES RESERVES

SALDO PROGRAMMA INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

Tabel: PF.13.02 Analyse verschillen programma
Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

13 BEDRIJFSVOERING

1.908

0

1 BEDRIJFSVOERING

2.759

0

463

0

3 INFORMATIEVOORZIENING

62

0

4 OVERIGE ONDERSTEUNING

0

0

-1.376

0

2 FACILITAIR EN HUISVESTING

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
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Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Lasten

Baten I / S

1 BEDRIJFSVOERING
01. Privacy & InformatiebeveiligingZoals reeds gemeld in
de Zomerrapportage is tijdens de tussenevaluatie over de
stand van zaken implementatie AVG (Algemene
Verordening Gegevensverwerking) in november 2017
gemeld dat er extra tijd nodig was voor de implementatie.
Om die reden heeft het College besloten het programma
Privacy & Informatiebeveiliging met een half jaar te
verlengen tot juni 2018. Conform de melding in de RIB
2018-061 betreffende het eindrapport programma Privacy
en Informatiebeveiliging zijn de incidentele kosten
hiervan, welke zijn geraamd op € 240.000 in 2018,
financieel niet gedekt.
02. GENERATIEPACT/NEXT033 (jongerenpool)Zoals reeds
gemeld in de Zomerrapportage loopt per 1 januari 2018
het Amersfoortse generatiepact en valt er loonruimte vrij
die herbezet moet worden onder de voorwaarden van het
pact. De herbezetting van de vrijgevallen middelen is
inmiddels georganiseerd (NEXT033 - jongerenpool), maar
loopt niet synchroon met de vrijval van loonruimte/uren.
Ook voor het beschikbare incidentele budget ten behoeve
van de kosten van het generatiepact geldt dat de
realisatie in 2018 minder hoog is dan eerder ingeschat en
de kosten in latere jaren zullen komen. Dat leidt in 2018
in totaal tot een overschot van € 373.000. Deze middelen
moeten echter wel beschikbaar blijven voor latere jaren.
Wij stellen voor (via een overhevelingsvoorstel) dit bedrag
ten behoeve van de dekking van het generatiepact en de
herbezetting over te hevelen naar 2019 en verder. De
verdeling ziet er als volgt uit: 2019: € 213.000; 2020: €
42.000; 2021: € 118.000.
03. Dit betreft meer opbrengsten ten laste van diverse
projecten.

-240

I

373

I

450

I

04. De kapitaallasten zijn lager dan begroot omdat de
start van de afschrijving van een deel van de
investeringen is doorgeschoven. De investeringen zijn nog
niet in gebruik genomen. Oorzaken hiervan zijn onder
andere een afgebroken aanbesteding en een investering
die in eerste instantie bewust iets is vertraagd om beter
aan te kunnen sluiten bij de renovatie van het stadhuis.Als
gevolg van een wijziging van het rentepercentage zijn de
rentelasten en daarmee de kapitaallasten lager. Voor een
uitgebreide toelichting hierover verwijzen wij u naar de
paragraaf Financiering.

2.021

I

05. Het bedrag voor ondermijning is niet volledig
uitgeven, daarom stellen we voor 146.000 over te hevelen
naar 2019. Dit komt doordat diverse projecten later zijn
gestart maar wel doorlopen in 2019.
Totaal 1 BEDRIJFSVOERING

146

I

2 FACILITAIR EN HUISVESTING
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2.750

01. Lagere uitgaven groot onderhoud Stadhuis dan
geraamd. Als gevolg hiervan is ook de onttrekking uit de
reserve onderhoud lager.

358

Totaal 2 FACILITAIR EN HUISVESTING

358

I

3 INFORMATIEVOORZIENING
02. De incidentele middelen voor het
leningenbeheerpakket zijn niet benut. De aanbesteding
vindt uiteindelijk in 2020 plaats.

60

I

01. De incidentele middelen uit het Ontwikkelbudget voor
het doorontwikkelen van elektronische formulieren
konden nog niet volledig worden benut. De
werkzaamheden lopen door in 2019. Wij stellen daarom
voor om via een overhevelingsvoorstel dit bedrag hiervoor
in 2019 beschikbaar te houden.
Totaal 3 INFORMATIEVOORZIENING

72

I

132

9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE
02. Lagere onttrekking reserve Stadhuisplein in verband
met lagere uitgaven groot onderhoud.
01. Lagere onttrekking uit de Reserve toekomstige
vervangingsinvesteringen in verband met lagere
afschrijvingslasten van de investeringen. Dit komt
nagenoeg overeen met de lagere afschrijvingslasten.
Totaal 9 TOEVOEGING / ONTTREKKING AAN RESERVE

-358

I

-1.017

I

-1.375

Totaal 13 BEDRIJFSVOERING

1.865

Tabel: PF.01.03 Analyse investeringen in uitvoering

Programma

Totale
begroting
ná wijziging
na verlaging
van
bijdragen
derden

Rekening

-3.000

-518

-2.482

-157

-146

-11

Afwijking Toelichting

13 Bedrijfsvoering
Investeringen met een economisch
nut
Huisvesting
Renovatie Stadhuis
Inventaris algemene ruimten
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project deels on hold ivm
variantenonderzoek

Inventaris algemene ruimten

-150

-41

-109 deels besteed. Restant volgt in 2019

-1.625

-752

-873

Autonome groei

-152

-104

-48

Uitwijkvoorziening

-100

-34

Kantoor automatisering-servers

-152

-152

Scanapparatuur

-152

0

-152 Kan vrijvallen.

Vervanging
servicemanagementpakket
(voorheen infosystemen GAP)

-127

0

-127

ICT
Netwerk backbone

Werkplekken

Het project is vertraagd door de
aanbesteding en de discussie omtrent de
renovatie.

-66 project loopt nog door in 2019
0

De vervanging van het pakket staat voor
2019 gepland.
-1.219

-1.219

0

PIMS (restant)krediet naar 2018

-331

0

-331

Financieel systeem

-855

0

-855

Zaaksysteem dms

-500

0

-500 project loopt nog door in 2019

Overige Centric suites

-711

0

-711

-9.231

-2.966

-6.265

Totaal investeringen 13
Bedrijfsvoering

Conform aanbestedingskalender wordt dit
pakket op korte termijn opnieuw
aanbesteed.
Conform aanbestedingskalender wordt dit
pakket op korte termijn opnieuw
aanbesteed.

Conform aanbestedingskalender worden
een aantal pakket op korte termijn
opnieuw aanbesteed.

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat
onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in
meegenomen.
Tabel: PF.13.04 Financiële risico's
Nr.

1

Risico

Beheersmaatregel

Renovatie Stadhuis

1. Actualiseren / controleren raming
van verwachte kostenposten o.b.v.
de verder uit te werken stukken
(evt. second opinion)
2. Inzet post onvoorzien
3. Stopzetten project

Geraamde investeringsbudget
stadhuis ontoereikend i.v.m. techn.
risico's e.d. (vb.
asbestproblematiek).
2

Renovatie Stadhuis

1. Gedegen onderzoek en goede
selectie adviseurs
2. Goede bewaking van de scope
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Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ x1.000
676

676

3

Geraamde investeringsbudget
stadhuis ontoereikend i.v.m.
prijsstijgingen a.g.v. uitloop en
veranderde marktomstandigheden
(overspannen markt waardoor
tegenvallende of mislukte
aanbesteding).

3. Actualiseren / controleren raming
van verwachte kostenposten o.b.v.
de verder uit te werken stukken
(evt. second opinion)
4. Indien nodig/mogelijk, bijstellen
van eisenpakket
5. Inzet post onvoorzien
6. Stopzetten project

Renovatie Stadhuis

Duidelijke afbakening en bewaking
van de scope.

Geraamde investeringsbudget
stadhuis ontoereikend i.v.m.
wijziging scope: de heroverweging
uit het coalitieakkoord waarbij o.a.
aardgasvrije renovatie en
energieneutrale nieuwbouw zal
worden onderzocht.

673

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van
de kwantitatieve risico’s.
Tabel: PF. 13.05

Project

Totaal budget/krediet:

Renovatie stadhuis
Kosten project

Bijdrage van
derden

Saldo

37.800

0

37.800

1.015

-

1.015

Inhoud

Planning

Financiën

Realisatie
Lasten/ Baten

Nee
Nee
Nee
Stand van zaken cf besluitvorming?
Toelichting:
Totaal budget incl. €4,9 mln tijdelijke huisvesting gedekt uit de Reserve, In juni
2018 in coalitieakkoord opgenomen variantenstudie is wel binnen planning en
budget (€750.000)
Kwantitatieve risico's
Risicocategorie
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Omschrijving risico
1. Geraamde investeringsbudget
stadhuis ontoereikend i.v.m.
aanvullende wensen (scope
wijziging) e.d.

Acties
1. Duidelijke afbakening en
bewaking van de scope.
2. Actualiseren / controleren
raming van verwachte
kostenposten o.b.v. de verder
uit te werken stukken (evt.
second opinion)

2. Geraamde investeringsbudget
stadhuis ontoereikend i.v.m. techn.
risico's, aanvullende wensen e.d.
(vb. asbestproblematiek)

1. Gedegen onderzoek en
goede selectie adviseurs
2. Zorgen voor backup
systemen
3. Inzet post onvoorzien
4. Aanvullende financiering

3. Geraamde investeringsbudget
stadhuis ontoereikend i.v.m.
veranderde marktomstandigheden
(overspannen markt waardoor
tegenvallende of mislukte
aanbesteding)

1. Gedegen onderzoek en
goede selectie adviseurs
2. Goede bewaking van de
scope
3. Actualiseren / controleren
raming van verwachte
kostenposten o.b.v. de verder
uit te werken stukken (evt.
second opinion)
4. Indien nodig/mogelijk,
bijstellen van eisenpakket
5. Inzet post onvoorzien
6. Aanvullende financiering
7. Stopzetten project

Vorige rapp

Huidige rapp

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van
de kwantitatieve risico’s.
Tabel: PF. 13.07

Project

Totaal budget/krediet:

Digitaal Zaakgericht werken

Kosten project

Bijdrage van
derden

Saldo

1.872

0

1.872

1.872

-

1.872

Inhoud

Planning

Financiën

Realisatie
Lasten/ Baten
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Ja
ja
Ja
Stand van zaken cf besluitvorming?
Toelichting: het uitvoeren van de Privacy Impact Assesment heeft extra tijd en
geld gekost.
Kwantitatieve risico's
Risicocategorie

Omschrijving risico
1. Het ontbreken van een adequate
ontwikkel-, test-, acceptatie en
productieomgeving (OTAP).

Acties
In overleg met senior
leverancier worden de
concrete risico's in beeld
gebracht en geminimaliseerd.
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Vorige rapp

Huidige rapp

1 BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN
Wethouder Kees Kraanen
E-mail: WethouderKraanen@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Stedelijk beheer
Klimaatadaptatie en groen
Gemeentelijke organisatie
Informatievoorziening
Dienstverlening
ICT
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en
Nieuwland
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Belangrijke gebeurtenissen
Strategische Personeelsplanning – we werken aan een nieuwe balans
We werken blijvend aan een juiste balans van medewerkers in onze organisatie. Dat doen we onder
de noemer van en met de methodiek van ‘strategische personeelsplanning’. Ook in 2018 hebben we
hierop ingezet. Dit vraagt permanent analyse en dialoog.
Waarom doen we dat? En wat hebben we in 2018 gedaan?
Amersfoort is de laatste jaren steeds verder gegroeid. Dat zien we terug in de opgaven en projecten
waaraan we werken; een schaalsprong. Op bepaalde thema’s vraagt de samenleving bovendien een
andere rol van de overheid. Het werk verandert als gevolg van digitalisering en de
informatiesamenleving en met de Omgevingswet komt ook nog eens een grote nieuwe opgave op de
organisatie af. Kortom, bij een gelijkblijvend personeelsbeleid ontstaat er een disbalans tussen
vraag (opgaven/projecten/diensten) en aanbod (kwaliteit en kwantiteit van de ambtelijke
organisatie).
Het werk aan de stad wordt mede mogelijk gemaakt door onze gemeentelijke organisatie, een
organisatie die - zonder specifieke aandacht hiervoor - vergrijst en ontgroent. We zijn er echter in
2018 in geslaagd om de gemiddelde leeftijd in de organisatie voor het tweede jaar op rij te laten
dalen. Ook is op 1 januari 2018 het eerste Amersfoortse generatiepact gestart, om zo oudere
medewerkers duurzamer inzetbaar te kunnen laten zijn en jongeren te kunnen laten instromen. Het
concept NEXT033 is hier het mooie resultaat van; een groep nieuwe medewerkers die in hun 2 e of 3e
loopbaanstap onze organisatie binnen zijn gekomen en niet zijn gekoppeld aan een afdeling, maar
flexibel inzetbaar zijn op “klussen”.
De arbeidsmarkt is in 2018 krap gebleven; het heeft ook in 2018 extra inzet gevraagd op onze
“corporate branding” – we moeten zichtbaar blijven als aantrekkelijk werkgever. Ook de methodes
die we inzetten voor werving zijn divers geweest, denk daarbij aan de inzet van LinkedIn,
campagnes, recruiter, maar vooral het eigen warme netwerk blijkt cruciaal.
Inclusieve organisatie – we gaan voor divers talent
Wij gaan voor divers talent. Wij hebben de overtuiging dat een divers personeelsbestand bijdraagt
aan de effectiviteit van onze organisatie. Diverse achtergronden brengen namelijk meervoudige
perspectieven en talenten met zich mee. Dat komt de kwaliteit van ons werk ten goede. Daarom
hebben wij op 2 mei 2017 de 'Visie op gemeente Amersfoort als inclusieve en diverse organisatie'
vastgesteld.
Enkele elementen om te benoemen over 2018:
 Meer gerichte inzet van wervingsmethodes (etniciteit);
 Vaste tekst onder onze vacatures: “Amersfoort wil een diverse organisatie zijn, dus het
maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn
nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor de stad.”
 Bestuurder(s), gemeentesecretaris en medewerkers hebben ook dit jaar weer meegevaren
met de Utrechtse Canal Pride op 16 juni 2018.
 Het lukt ons steeds beter om mensen uit de doelgroep van de Wet Banenafspraak een plek
te bieden bij de gemeente Amersfoort en te behouden. Tot op heden weten wij ons quotum
ook (nagenoeg geheel) te behalen.
Integriteit – we zijn een betrouwbare gemeentelijke organisatie
Wij vinden het belangrijk dat wij een betrouwbare gemeentelijke organisatie zijn. Dat vraagt ook
wat van de medewerkers in die organisatie. Wij vragen hier onder meer aandacht voor via het
thema integriteit. In ons integriteitsbeleid ligt de focus op kunnen komen tot het morele oordelen
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en het borgen van die gedachtegang in zogenoemde morele beraden. Zo ook in 2018. De training
morele oordeelsvorming is – nu alle vaste medewerkers nagenoeg geheel getraind zijn - verplicht
onderdeel geworden van het “onboarding programma” voor nieuwe medewerkers.
In 2018 is er één melding geweest van een mogelijke integriteitsschending (niet naleving interne
regels – goed ambtenaarschap). Deze melding was bij jaarovergang nog in onderzoek. De intern
vertrouwenspersoon integriteit is daarnaast enkele keren benaderd voor een individueel gesprek.
Dat heeft niet geleid tot meldingen.
Voor ongewenste omgangsvormen werken we met een extern vertrouwenspersoon. Daar zijn in 2018
vijf meldingen gedaan van ongewenste omgangsvormen. Een melding hiervan betrof het thema
integriteit. Dat heeft niet geleid tot een nader onderzoek.
Stadhuis
De toekomst van het stadhuis is een veelbesproken onderwerp. Zoals in het coalitieakkoord is
vastgesteld wordt het voorgenomen renovatieplan afgewogen tegen de variant aardgasvrije
renovatie en de variant energie neutrale nieuwbouw. In 2018 is het onderzoek gestart en voor de
zomer 2019 wordt het onderzoek naar deze varianten afgerond.
Meer informatie bij onderdeel "2. Facilitair en Huisvesting"
Indicatoren
Indicatoren
13.1.a

Formatie in fte
Realisatie cijfers

2014

Bron:

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

2018

883

942

880

Gemeente Amersfoort

Toelichting: Het toegestane aantal werknemers uitgedrukt in fte (full time equivalent) op 31-12.
In het jaarverslag 2017 is gerapporteerd per 1 januari. Dus op 1-1-2017 was de formatie
870. Vanaf heden nemen we het realisatiecijfer op per 31-12.

13.1.b

Formatie in fte per 1000 inwoners
Realisatie cijfers

2014

Bron:

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

2018

5,6

6

5,7

Gemeente Amersfoort

Toelichting: Het toegestane aantal werknemers uitgedrukt in fte (full time equivalent). Het cijfer
geldt per 31 december.
Het betreft een verplichte indicator vanuit de BBV.
13.1.c

Bezetting in fte
Realisatie cijfers
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Streefcijfers

2014

Bron:

2015

2016

2017

2018

2018

821

879

810

Gemeente Amersfoort

Toelichting: Het werkelijk aantal werknemers in fte, inclusief boventallige medewerkers per 31-12
13.1.d

Bezetting in fte per 1000 inwoners
Realisatie cijfers

2014

Bron:

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

2018

5,2

5,6

5,2

Gemeente Amersfoort

Toelichting: Het werkelijk aantal werknemers in fte, inclusief boventallige medewerkers op 31-12
per 1000 inwoners. De indicator is verplicht op grond van de BBV.
13.1.e

% stageplaatsen
Realisatie cijfers

2014

Bron:

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

11,1

11,1

9,2

9,9

10

Gemeente Amersfoort

Toelichting: Percentage stageplaatsen ten opzichte van de bezetting. Het aantal stageplaatsen was
in 2018: 101
13.1.f

Apparaatskosten per inwoner
Realisatie cijfers

2014

Bron:

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

2018

425

494

531

Gemeente Amersfoort

Toelichting: Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z. de noodzakelijke
financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-,
huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de
organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten
die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en
bestuur.
Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV.
13.1.g

Inhuur externen in kosten per inwoner
Realisatie cijfers

2014

Bron:

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

2018

113

120

96

Gemeente Amersfoort

Toelichting: Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of
detacheringsovereenkomsten.
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13.1.h

Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom
Realisatie cijfers

2014

Bron:

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

2018

29,9

28

21,3

Gemeente Amersfoort

Toelichting: Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of
detacheringsovereenkomsten. Deze indicator is verplicht op grond van de BBV.
13.1.i

Overhead in % van totale lasten
Realisatie cijfers

2014

Bron:

2015

2016

Streefcijfers
2017

2018

2018

7

7,3

8

Gemeente Amersfoort

Toelichting: Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in
het primaire proces als percentage van de totale lasten. Deze indicator betreft een
verplichte indicator op grond van de BBV.
13.1.j

Ziekteverzuim (%)
Realisatie cijfers

2014

Bron:

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

4,3

4,6

6,1

6,5

4

Gemeente Amersfoort

Toelichting: Het ziekteverzuim neemt sinds 2015 geleidelijk toe.
13.1.k

Werkdrukbeleving
Realisatie cijfers

2014

2015

2016

2017

5,1
Bron:

Streefcijfers
2018

2018

5,2

Gemeente Amersfoort

Toelichting: Het onderzoek is gebaseerd op een digitale vragenlijst over de beleving van werkdruk
en is in 2018 gemeten onder 724 medewerkers. Hoe lager de score hoe meer werkdruk
men beleeft.
Ten opzichte van de eerste meting in 2012/2013 was de werkdruk significant
toegenomen. De score was toen 5,5. Sinds 2016 is de werkdrukbeleving vrijwel
gestabiliseerd.

Zichtbare resultaten
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Samenwerking
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
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2 FACILITAIR EN HUISVESTING
Wethouder Kees Kraanen
E-mail: WethouderKraanen@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Stedelijk beheer
Klimaatadaptatie en groen
Gemeentelijke organisatie
Informatievoorziening
Dienstverlening
ICT
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en
Nieuwland
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Belangrijke gebeurtenissen
Dienstverleningsconcept
In 2016 is gestart met het opzetten van een intern dienstverleningsconcept. De interne
dienstverlenende afdelingen werken daarin samen. Eind 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de
behoeften van de primaire afdelingen. Op basis daarvan is het concept in 2017 verder ontwikkeld.
Afspraken zijn gemaakt met alle afdelingen hoe we de samenwerking op dit punt gestalte willen
geven. Maandelijks vinden daarover voortgangsgesprekken plaats.
Overigens blijft de ontwikkeling van de interne dienstverlening een punt van voortdurende
aandacht.
Renovatie Stadhuis
De gemeenteraad besloot op 27 juni 2017 om de renovatie van het stadhuis in gang te zetten.
Daarna is gestart met de uitwerking van die plannen. Hiervoor zijn in 2018 de nodige
voorbereidingen gedaan voor de Europese aanbesteding. Tijdens die voorbereiding werd veel meer
asbest in het stadhuis aangetroffen dan verwacht, waardoor de renovatie veel duurder zou worden.
Vervolgens is de aanbesteding uitgesteld, om consequenties van de asbestproblematiek eerst beter
in kaart te brengen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens besloten om
renovatie te heroverwegen en tegelijkertijd te onderzoeken of nieuwbouw een alternatief kan zijn.
In het coalitieakkoord 2018-2022 is geconstateerd dat nieuwbouw de mogelijkheid biedt voor een
volledig energie neutraal stadhuis en dat nieuwbouw een impuls kan geven aan de directe omgeving
bij gebiedsontwikkeling. Om een gedegen en vergelijkbare heroverweging te kunnen maken, is in
2018 gestart met als doel om vóór de zomer van 2019 onderzoek te doen naar een variant
‘aardgasvrije renovatie’ en een variant ‘energie neutrale nieuwbouw’. In dit onderzoek neemt de
gemeente ook de resultaten van het onderzoek naar de asbest mee. Beide varianten zullen met de
huidige renovatievariant worden vergeleken.
Omdat er niet op korte termijn gestart kan worden met de renovatie of nieuwbouw is eind 2018 een
onderzoek gestart naar wat minimaal nodig is aan onderhoudsmaatregelen. Deze maatregelen zijn
bedoeld om de functie van het gebouw in stand te houden en te voldoen aan wet- en regelgeving,
waarbij de nadruk ligt om een veilige werkomgeving te behouden.
Project Brandveiligheid
Door uitstel van de start van de renovatie was het niet meer acceptabel om noodzakelijke
maatregelen m.b.t. brandveiligheid verder uit te stellen. In de 2e helft van 2018 is een project
opgestart om deze maatregelen voor te bereiden. De uitvoering is in 2019 gepland en moet voor de
zomer zijn afgerond.
Digitalisering
De operatie Schoon Schip is in volle gang. Grote delen van het archief zijn reeds opgeschoond of
uitgeplaatst naar het depot bij Archief Eemland. In 2018 zijn reeds enkele kilometers archief
opgeruimd. De rest zal in 2019 plaatsvinden zodat eind 2019 de archiefruimten in het Souterrain van
het stadhuis leeg komen en het (tijdelijk) te bewaren archief in de hiervoor bestemde depots
geplaatst is.
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De digitalisering (project Digitaal Zaakgericht Werken/DMS) is in 2018 voortvarend verder gegaan.
De nieuwe regelgeving rond privacy en gegevensbescherming hebben wel tot enige vertraging
geleid. Doelstelling is om als Amersfoort in 2020 volledig digitaal te zijn.
Het digitale postproces is in 2018 uitgerold. Voor de vervanging van DOCS OPEN door het nieuwe
DMS zijn in 2018 belangrijke stappen gezet. Bij de totale overgang naar het digitaal werken zal ook
dit onderdeel volledig moeten zijn gerealiseerd.

Aanbestedingen/onderhoud
Aan het bestaande stadhuiscomplex is ook in 2018 alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud
verricht in afwachting van de renovatie of nieuwbouw. Voor de andere locaties welk in beheer zijn
bij facilitaire zaken is onderhoud gepleegd volgens het meerjarenonderhoudsplan.
In 2018 hebben een aantal aanbestedingen plaatsgevonden; de inbesteding van schoonmaak
(amfors), glasbewassing, Levering sanitaire supplys, abonnementen en boeken en inventarisatie
Archief. In 2017 is het eigenarenonderhoud van de gemeentelijk huisvesting opnieuw gepositioneerd
in de organisatie. Bedoeling is dat alle vastgoed vanuit een punt wordt gecoördineerd. Dit heeft
geresulteerd dat per 1-1-2018 dit onderhoud wordt uitgevoerd door SRO voor bijgebouwen van het
Groene Huis (CNME) en de Hof 2 en Langegracht 11. Per 1-1-2019 geldt dit ook voor de
parkeergarage van het Stadhuisplein.
Indicatoren

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

We werken vanuit een intern dienstverleningsconcept.

Doorlopend

We gaan verder met de voorbereiding voor de geplande renovatie van het
Stadhuiscomplex.

In uitvoering

We streven naar steeds meer digitaal en papierloos werken.

In uitvoering

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen

Maatregelen
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Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
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E-mail: WethouderKraanen@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Stedelijk beheer
Klimaatadaptatie en groen
Gemeentelijke organisatie
Informatievoorziening
Dienstverlening
ICT
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en
Nieuwland
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Belangrijke gebeurtenissen
Algemeen
De impact van digitalisering op mens, maatschappij en organisaties wordt steeds groter en heeft
grote invloed op onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Ons primair proces leunt zwaar op het
gebruik van informatie en digitale mogelijkheden en is daarmee mede ondersteunend aan de
opgaven in de stad. Dit vraagt om een flexibele en betrouwbare informatievoorziening om zo snel
in te kunnen spelen op deze groeiende behoefte.
In 2018 is gewerkt aan een toekomstgerichte, duurzame en stabiele informatievoorziening, met
name gericht op efficiënt en papierloos werken. Informatievoorziening gaat over het proces en de
juiste informatie op het juiste moment. Dit gaat verder dan alleen de inzet van technologie.
De nadruk komt meer en meer op de informatievoorziening binnen het primaire proces te liggen.
Daarom hebben verschuivingen plaatsgevonden in de verantwoording. Inhoudelijke ontwikkelingen
gericht op informatievoorziening worden voortaan besproken met de inhoudelijke
portefeuillehouders.
In 2018 is aan de hand van het informatiebeveiligingsplan gewerkt aan de betrouwbaarheid,
actualiteit en veiligheid van onze informatiesystemen en onderliggende infrastructuur. In onze
basisvoorzieningen hebben zich geen grote verstoringen voorgedaan die de bedrijfsvoering ernstig
hebben verstoord. Ons fundament is gebaseerd op het toepassen van en aansluiten op diverse
landelijke (open) standaarden en richtlijnen, en vanzelfsprekend voldoen aan de wettelijke eisen op
het gebied van informatiebeveiliging. We hebben verouderde voorzieningen verwijderd en
vervangen en nieuwe manieren van werken geïmplementeerd. Onze ondersteuning hebben we
zodanig ingericht dat deze de continuïteit van het primaire proces waarborgt.
Al onze activiteiten zijn erop gericht het potentieel van digitalisering optimaal te benutten en van
toegevoegde waarde te laten zijn voor onze organisatie en de stad.
Informatiebeveiliging
Binnen de aanpak van continue verbeteren (Plan Do Check Act) is aan de hand van het jaarplan
Informatiebeveiliging invulling gegeven aan de beleidsmatige speerpunten 'Belang van
informatiebeveiliging', 'Borging in de organisatie' en 'P&C cyclus inrichten'. In dat kader is een
bewustwordingscampagne gestart met daar aan ondersteunend een e-learning programma. Ook zijn
afdelingen actief benaderd en voorgelicht. Vanuit de BIG zijn bestaande processen en procedures
tegen het licht gehouden en zijn waar nodig verbetermaatregelen doorgevoerd. Overigens zal de
BIG-methodiek worden vervangen door een generieke methodiek voor de overheid, de zogenaamde
Baseline informatiebeveiliging Overheid. Hiermee borgen we de werking en toetsing van de
beveiligingsprocessen. De focus lag op het verder inrichten van het proces om de betrouwbare
totstandkoming van informatie binnen de afdelingen vast te stellen en zodoende ook aantoonbaar 'in
control' te zijn. Ook is het beleid logische toegangsbeveiliging vastgesteld waarmee ongewenste
toegang tot informatie kan worden geminimaliseerd.
In 2018 zijn vanuit de organisatie brede bewustwordingscampagne alle afdelingen bezocht om
gezamenlijk afdelingsspecifieke risico’s in kaart te brengen en zijn er diverse losse activiteiten
georganiseerd. Bijvoorbeeld het uitdelen van de webcamschuif om de camera af te sluiten en de
inzet van een ethische hacker. Verder is de methodiek “Eenduidige Normatiek en Single Audit”
(ENSIA) geïmplementeerd. Het doel hiervan is om alle wettelijk verplichte audits op een eenduidige
manier uit te voeren.
Projectresultaten
Binnen het programma Digitaal Zaakgericht Werken (DZW) is gewerkt aan de doorontwikkeling van
de digitale informatievoorziening. Er is toegewerkt naar het uitfaseren van het verouderde
document management systeem en het invoeren van het zaaksysteem bij tien afdelingen (begin
2019). Tevens is het bestuurlijke besluitvormingsproces voorbereid en gereed gemaakt voor
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ingebruikname begin 2019. Eind 2018 is een uitvoerige privacytoets uitgevoerd op het zaaksysteem
en op de projecten binnen DZW. De resultaten daarvan worden meegenomen in de ontwikkelingen
in 2019.
Het project Flexibele werkomgeving is afgerond, hiermee zijn de verouderde digitale werkplekken
van alle medewerkers vervangen door een nieuwe tablet. Hiermee wordt een stevige impuls
gegeven aan het tijd- en plaats onafhankelijk werken. Met de introductie van de tablet zijn we
overgestapt naar de nieuwste versie van Microsoft (Windows 10). Uit het
klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de medewerkers (heel)
tevreden is. Enkele restpunten uit het project worden in 2019 binnen de bestaande organisatie
opgepakt. Het project is uitgevoerd binnen budget.
Op het terrein van de technische infrastructuur zijn grootschalige veranderingen gaande. Sterk
verouderde apparatuur is vervangen en plannen zijn gemaakt om standaard producten en diensten
veilig ‘op afstand te zetten’ of naar de cloud te brengen. Zo is het netwerk Europees aanbesteed,
wordt het op dit moment vervangen en zal worden beheerd door een externe partij. Dit netwerk is
zo ontwikkeld dat de veiligheid verder toeneemt en ‘aanvallen’ van buitenaf sneller en adequater
kunnen worden aangepakt. Naast het netwerk is het dataopslagsysteem Europees aanbesteed, deze
aanbesteding is echter ingetrokken omdat marktpartijen de behoefte van Amersfoort niet konden
invullen. In 2019 volgt een hernieuwde aangescherpte aanbesteding. Tot slot zijn alle
printers/scanners/kopieerapparaten (MFC's) opnieuw aanbesteed en vervangen voor de komende 4
jaar.
Indicatoren

Zichtbare resultaten

Samenwerking
Samenwerkingspartners
We zoeken actief aansluiting op landelijke ontwikkelingen zoals Samen organiseren. Ons landschap
is zoveel mogelijk gebaseerd op open standaarden en bij aanschaf van nieuwe voorzieningen houden
we hier rekening mee. We hebben de gezamenlijke gemeentelijke inkoopvoorwaarden (GIBIT)
omarmd en trekken met andere gemeenten op waar dat voordelen biedt. Verder stappen we actief
in op de GT initiatieven van de VNG (GT Veilig, GT Connect, GT Vast en GT Mobiel).
Verbonden partijen

Maatregelen
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Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links
IT Visie 2016 - 2018 Gemeente Amersfoort
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4 OVERIGE ONDERSTEUNING
Wethouder Kees Kraanen
E-mail: WethouderKraanen@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Stedelijk beheer
Klimaatadaptatie en groen
Gemeentelijke organisatie
Informatievoorziening
Dienstverlening
ICT
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en
Nieuwland
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Belangrijke gebeurtenissen
Privacy
De belangrijkste ontwikkeling in 2018 is het van toepassing worden van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Het programma Privacy & Informatiebeveiliging (PIB) is 1 juli 2018
beëindigd en verschillende delen daaruit worden in de organisatie (verder) opgepakt
geïmplementeerd. De organisatie is in de basis ingericht om te kunnen werken conform de kaders
van de AVG. Het overdragen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de lijn
vergt nog aandacht. Om dit goed te borgen is door de directie de privacy-governance structuur
vastgesteld. Om deze structuur beter te laten werken komt er in 2019 gemeentebreed een
aangepast privacy beleid en een jaarplan.
In de tweede helft van 2018 is er veel tijd besteed aan het beoordelen en sluiten van
verwerkersovereenkomsten en de juridische advisering over privacy in combinatie met alle
sectorspecifieke wetgeving. De Privacy Impact Assessments (PIA’s) zijn opgestart. De bewustwording
binnen de organisatie over privacy is vergroot door iedereen te laten deelnemen aan een E-learning
en besprekingen in de teams en afdelingen.
Door de lijn zijn vanaf 1 juli 2018 de overdrachtspunten vanuit het PIB-project opgepakt. Het DPIAbeleid en de uitvoering ervan is gestart in 2018. Er is een start gemaakt met het implementeren van
archief- en bewaartermijnen in samenwerking met Archief Eemland. Er zijn controles uitgevoerd of
gegevens zijn verwerkt met toestemming als grondslag. Door verschillende afdelingen is het privacy
statement opgemaakt. Er is een begin gemaakt met de aanpassing van de BRP-verordening en de
kind gegevens en biometrische gegevens zijn geïnventariseerd en gecontroleerd.
Privacy vraagt veel tijd en aandacht en dit loopt ook in 2019 door. Er is al veel gedaan en er dient
nog veel werk opgepakt te worden. We kunnen de risico’s nooit helemaal uitsluiten. Het is zoeken
naar een hernieuwde en goede balans tussen zorgen dat de privacy van burgers adequaat wordt
beschermd en de werkbaarheid binnen de organisatie.
De medewerkers zijn zich meer en beter bewust van de meldingsplicht en wanneer er sprake is van
een datalek. Het aantal meldingen en datalekken laat een stijgende lijn zien. Een analyse heeft tot
op heden nog niet plaatsgevonden, maar in zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de grootste
oorzaak van incidenten ligt bij verkeerd verzonden e-mails en poststukken. Dit is in
overeenstemming met het landelijke beeld dat de AP schetst. Vanaf 2019 zal de organisatie het
soort (of type) datalek/incident gaan bijhouden, zodat inzichtelijker wordt wat de oorzaken zijn
van datalekken en we hier nog beter op kunnen sturen.
De meeste meldingen hadden betrekking op dat persoonsgegevens verstuurd zijn naar een
verkeerde ontvanger, doordat er een onjuist mail adres of postadres werd gebruikt.
Bron cijfers: datalekcommissie
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Indicatoren

Zichtbare resultaten
Zichtbaar resultaat

Voortgang

De belangrijkste doelstelling voor het jaar 2018 is het uitvoeren en
naleven van de juiste financiële en juridische checks & balances

Doorlopend

Samenwerking
Samenwerkingspartners
Verbonden partijen

Maatregelen
Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen (uit de herstelbegroting 2015-2018) van
toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.
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Gerelateerde links
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Paragrafen
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Risicomanagement en weerstandsvermogen
Wethouder Willem-Jan Stegeman
E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl

Verantwoordelijk voor:
Financiën en belastingen, inclusief
deelnemingen en PPS
Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Ambities
Als gemeente brengen we zoveel mogelijk de relevante risico’s die we lopen in beeld, zodat we
adequate maatregelen kunnen treffen. We streven ernaar dat het optreden van risico’s zo weinig
mogelijk effect heeft op de uitvoering van het bestaande beleid. Amersfoort wil het
risicobewustzijn van medewerkers in de organisatie verder stimuleren en maatregelen treffen ter
voorkoming of beperking van risico’s. Daarnaast beoordeelt de gemeente het weerstandsvermogen.
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in hoeverre de gemeente in staat is om de financiële
gevolgen van de risico's op te vangen (dan hebben we 'voldoende vet op de botten').

Beleid
Zoals opgenomen in de nota financiële ijkpunten, is het beleid van uw gemeenteraad om minimaal
een weerstandsratio van 1 na te streven. Ons College streeft naar een ratio van minimaal 2,
vanwege ons anticyclische, financieel solide beleid. Het weerstandsvermogen bestaat uit de
benodigde weerstandscapaciteit in relatie tot de beschikbare weerstandscapaciteit.

Onze inzet
Twee keer per jaar, bij de Jaarrekening en bij de Begroting, voeren we in de organisatie een
uitgebreide risico-inventarisatie uit. Ook binnen het college staan we stil bij de risico's. Daarnaast
maken we voor de Jaarrekening een update van deze inventarisatie. Risico’s met financiële effecten
worden meegenomen bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit.
Buiten de P&C-cyclus is het risicomanagement ingericht per thema, zoals grote fysieke projecten,
sociaal domein, verbonden partijen of subsidies. Risicosessies waarbij we voor projecten en/of
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beleid breed kijken naar risico's en maatregelen, vormen hierbij een belangrijk onderdeel.
Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van risico’s. Regelmatig staan
we stil bij onze doelstellingen van beleid, programma of project. En denken we na over welke
risico's het bereiken van deze doelstellingen in de weg staan. Pas als we onze risico's kennen,
kunnen we ook gepaste maatregelen treffen.

Benodigde weerstandscapaciteit
Tabel: PW.01 Benodigde weerstandscapaciteit

Programma

(bedragen x € 1.000.000,--)

Jaarrekening
2018 31-12

Begroting
2019 1-1

1

Bestuur en dienstverlening

0,5

0,5

2

Veiligheid en handhaving

0,5

0,5

3

Stedelijk beheer en milieu

3,3

3,3

4

Sociaal domein

7,6

7,8

5

Onderwijs

0,7

0,7

6

Sport

0,8

0,9

7

Ruimtelijke ontwikkeling

21,8

15,4

8

Wijkontwikkeling en wonen

0,1

0,1

9

Mobiliteit

1,1

0,7

10

Economie en duurzaamheid

0

0,0

11

Cultuur

0,2

0,2

12

Financiën en belastingen

2,8

4,1

13

Bedrijfsvoering

4,9

3,4

44,3

37,7

Totaal benodigde weerstandscapaciteit

Ons financiële risicoprofiel bepaalt onze benodigde weerstandscapaciteit. Dit is het bedrag dat
nodig is om de mogelijke financiële gevolgen van de risico's op te vangen. Dit betekent dat we met
90% zekerheid kunnen zeggen dat het totale risicobedrag tussen de € 0 en € 44,3 miljoen uitkomt.
Dit bedrag hebben we maximaal nodig om onze risico's financieel op te kunnen vangen. Ten
opzichte van de vorige inventarisatie (Begroting 2019) is de benodigde weerstandscapaciteit met €
6,6 miljoen gestegen. De voornaamste oorzaak van deze stijging doet zich voor binnen de
grondexploitaties. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de actualisatie van het
Meerjarenprogramma van de Grondexploitaties.
Onderstaande tabel laat zien hoe de benodigde weerstandscapaciteit vanuit de verschillende
programma's is opgebouwd. Deze tabel geeft inzicht in de belangrijkste tien financiële risico's van
de gemeente Amersfoort. Het gaat hier om de belangrijkste risico's gerangschikt naar financiële
impact. De kans dat het risico optreedt bepaalt samen met het financiële gevolg de impact van het
risico op het risicoprofiel. De financiële impacts van onderstaande risico's zijn opgenomen binnen de
totaal benodigde weerstandscapaciteit zoals hierboven genoemd.

289 van 437

Voor deze risico's zijn er beheersmaatregelen geformuleerd, welke geformuleerd staan bij de top 3
risico's die op programmaniveau zijn opgenomen in het jaarverslag.

Tabel: PW.02 Top 10 belangrijkste financiële risico's

Risico

(bedragen x € 1.000.000,--)

Programma

Benodigde
weerstandscapaciteit

1

Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied -Divers

07 Ruimtelijke Ontwikkeling

4,0

2

Grondexploitatie Lichtenberg

07 Ruimtelijke Ontwikkeling

3,8

3

Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein

07 Ruimtelijke Ontwikkeling

3,7

4

Grondexploitatie Wieken-Noord

07 Ruimtelijke Ontwikkeling

3,4

5

De vraag naar ondersteuning en zorg blijft bij voortzetting
van het huidige beleid strijgen. Dit leidt bij de huidige
04 Sociaal Domein
inzichten ten opzichte van de begroting tot een tekort van
€ 3,5 oplopend naar € 7 miljoen in periode 2020-2022.

1,6

6

De beschikbaarheid van informatie voor het monitoren van
de ontwikkelingen en het bewaken van zorgbudgetten is
nog niet tijdig en robuust. De oorzaak is onder meer
04 Sociaal Domein
gelegen in beperkte capaciteit om deze taak uit te voeren
binnen de gemeente, het grote aantal

1,3

7

Grondexploitatie Eemkwartier/Puntenburg

07 Ruimtelijke Ontwikkeling

1,1

8

Een deel van de inkoop, voor een bedrag van regionaal
€29 miljoen, zal met ingang van 1/1 2019 op een andere
wijze plaatsvinden. Deze nieuwe werkwijze brengt
kansen, maar ook risico's met zich mee op hogere kosten
dan geraamd.

04 Sociaal Domein

1,0

9

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV, welke weer
participeert in o.a. Grondexploitatie OBV (PPS), kan niet
voldoen aan haar verplichtingen, waardoor de gemeente
extra kapitaal moet bijstorten in deze BV. In de actuele
grondexploitatie OBV 2019 zijn de fi

12 Financiën en belastingen

0,7

10

Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen
dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening
12 Financiën en belastingen
hebben gehouden.

0,7

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de saldireserve en de reserve sociaal domein. Deze
reserves kunnen we inzetten om de financiële gevolgen van de risico’s op te vangen. De standen van
de reserves zijn vóór bestemming van het resultaat.

Tabel: PW.03 Beschikbare weerstandscapaciteit
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(bedragen x € 1.000.000,--)

Jaarrekening
2017

Jaarrekening
2018

Ultimo
2019

Stand saldireserve

71,9

77,0

65,1

Reserve sociaal domein

19,5

18,2

12,4

Totaal weerstandscapaciteit

91,5

95,2

77,5

Ten opzichte van de stand bij de Jaarrekening 2017 is de beschikbare weerstandscapaciteit
toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door een grotere omvang van de saldireserve. De reserve
sociaal domein daarentegen is licht afgenomen.
Weerstandsvermogen
Als indicator gebruiken we het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de beschikbare
weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit. Met andere woorden: het
bedrag dat we aan reserves beschikbaar hebben om de financiële gevolgen van de risico's op te
vangen, gedeeld door de het bedrag dat we op basis van ons risicoprofiel nodig hebben. Deze ratio
moet groter of gelijk zijn aan 1.
Onderstaande tabel geeft het verloop van het weerstandsvermogen in vergelijking tot de
jaarrekening 2017. Hieruit blijkt dat onze ratio weerstandsvermogen wat is afgenomen. Enerzijds is
de beschikbare capaciteit toegenomen. Anderzijds is de benodigde weerstandscapaciteit ook
toegenomen, voornamelijk door risico's met een incidenteel karakter.

Tabel: PW.04 Verloop van het weerstandsvermogen

(bedragen x € 1.000.000,--)
Jaarrekening
2017

Jaarrekening
2018

Beschikbare weerstandscapaciteit

91,5

95,2

Benodigde weerstandscapaciteit

36,0

44,3

2,5

2,1

Weerstandsvermogen (ratio)

Financiële kengetallen
Met ingang van de jaarrekening 2015 is het conform het BBV verplicht om enkele financiële
kengetallen op te nemen in de jaarstukken. Voor deze kengetallen wordt verwezen naar het
overzicht met ijkpunten (Tabel: JP.01 in het hoofdstuk: 'IJkpunten financiële positie').

Verbonden Partijen
Wethouder Willem-Jan Stegeman
E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl

Verantwoordelijk voor:
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Financiën en belastingen, inclusief
deelnemingen en PPS
Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Definitie verbonden partijen
Wij spreken van een verbonden partij daar waar het gaat om een privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.
Met deze definitie sluiten wij aan bij de definitie die in het Besluit Begroting en Verantwoording van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgenomen.
Van een financieel belang is sprake als:
• een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is indien de
verbonden partij failliet gaat;
• de gemeente voor bedragen aansprakelijk kan worden gesteld indien de verbonden partij haar
verplichtingen niet nakomt.
Partijen waaraan alleen een financieel risico kleeft, zoals bijvoorbeeld een door de gemeente
gesubsidieerde instelling, vallen niet onder de definitie van een verbonden partij. Dat geldt ook
voor organisaties waaraan wij leningen of garantstellingen verstrekken.
Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van
vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Dit betekent concreet dat er
sprake is van een bestuurlijk belang als de wethouder, het raadslid of de ambtenaar van de
gemeente namens de gemeente in het bestuur van de partij plaatsneemt of namens de gemeente
stemt.

Visie en beleid
Het aangaan van banden met (verbonden) derde partijen komt voort uit het publiek belang.
Verbindingen met derde partijen zijn een manier om een publieke taak uit te voeren.
Het uitgangspunt blijft gelijk ongeacht of het college ervoor kiest om taken binnen de interne
ambtelijke organisatie of bij verbonden partijen te beleggen: de gemeentelijke
begrotingsdoelstellingen moeten met minimale risico’s zo efficiënt en effectief mogelijk worden
gerealiseerd.
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De gemeente Amersfoort past de regiewerkwijze toe. Uitgangspunt hierbij is: resultaatgerichte
samenwerking in vertrouwen.
Daarbij hanteren we in principe de volgende uitgangspunten:


De gemeente Amersfoort gaat uit van het benutten van de eigen kracht, energie en
creativiteit van burgers, bedrijven en instellingen: uitbesteden tenzij... ;



Wij ontwikkelen beleid op hoofdlijnen. De uitvoering van beleid (hoe-vraag) wordt zo veel
mogelijk belegd bij externe samenwerkingspartners;



Wij houden alleen een financieel of bestuurlijk belang in externe partijen als dit
noodzakelijk dan wel een wettelijke verplichting is voor de realisering van onze
(beleids)doelen.

Het beleid omtrent verbonden partijen hebben we in 2017 geactualiseerd. Hierbij is naar voren
gekomen dat elementen in de aansturing van verbonden partijen terugkomen in de aansturing van
andere externe partijen, zoals gesubsidieerde instellingen. Daarom hebben we u een Nota Externe
Partijen aangeboden. Deze is in september 2018 aan de orde geweest in een Ronde.

Sturing en control verbonden partijen
Met de sturing op verbonden partijen willen we bereiken dat de verbonden partij de
overeengekomen opdracht realiseert binnen de daarover afgesproken beleidsinhoudelijke en
financiële kaders. Verbonden partijen voeren vaak taken uit met een maatschappelijk en politiek
belang. Het deelnemen in verbonden partijen levert gemeenten naast voordelen echter ook
financiële en bestuurlijke risico’s op. Om de voordelen optimaal te benutten en risico’s te
beheersen is het belangrijk om als gemeente voldoende aandacht te hebben voor sturing op de
verbonden partijen.
In augustus 2018 hebben wij in een Ronde het Instrument voor Zelfauditing Amersfoort met u
besproken. Dit is een auditinstrument voor verbonden partijen en (grotere) gesubsidieerde
instellingen, waarmee we de governance en de financiële ratio’s van externe partijen toetsen. In de
tweede helft van 2018 en het eerste kwartaal 2019 hebben we het instrument voor alle verbonden
partijen en de grotere externe partijen toegepast. Informatie inzake de financiële kengetallen,
kwaliteit van bedrijfsvoering, kwaliteit van dienstverlening en risico’s van externe partijen is
opgehaald. In maart 2019 zijn de zelfaudits besproken in de auditcommissie. Zie ook
Raadsinformatiebrief 2019 026.

Overzicht van de verbonden partijen
De lijst van verbonden partijen is onderverdeeld in:


gemeenschappelijke regelingen;



vennootschappen en coöperaties;



stichtingen en verenigingen;
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overige verbonden partijen.

Per verbonden partij geven we de volgende gegevens weer:


naam en vestigingsplaats;



programma;



rechtsvorm;



openbaar belang: het openbaar belang dat gediend wordt door de verbonden partij. In
welke mate draagt de verbonden partij bij aan het realiseren van de gemeentelijke
doelstellingen;



gemeentelijk belang: het verwachte gemeentelijk belang in de organisatie aan het begin en
aan het einde van het jaar;



omvang eigen vermogen: de omvang van het eigen vermogen van de verbonden partij aan
het begin en aan het einde van het jaar;



omvang vreemd vermogen: de omvang van het vreemd vermogen inclusief voorzieningen van
de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het jaar;



resultaat: de omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in 2018.

Conform artikel 15 van het BBV moeten de (verwachte) gegevens van de verbonden partijen ultimo
2018 worden opgenomen. Voor zover dergelijke informatie niet beschikbaar is worden van de
betreffende verbonden partij eerder gerealiseerde resultaten en eigen vermogen – respectievelijk
vreemd vermogensposities - vermeld. Indien er substantiële wijzigingen worden verwacht,
vermelden we deze.
De inventarisatie van risico’s met betrekking tot de verbonden partijen zijn meegenomen in de
gemeentebrede actualisatie van de risico’s. Hierover vindt u meer informatie in de paragraaf
Weerstandsvermogen en Risicomanagement.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Naam

GGD Regio Utrecht

Vestigingsplaats

Zeist

Programma

4. Sociaal domein

Rechtsvorm

GR (Gemeenschappelijke Regeling)

Openbaar belang
(doelstelling)

Beschermen en bevorderen van de volksgezondheid.

Gemeentelijk belang

12,06%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 2.756

31-12-2018

€ 3.517

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 11.822

31-12-2018

€ 13.155

Bron

Jaarrekening 2018

Webadres www.ggdru.nl
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Feitelijk resultaat 2018

1219

Bijzonderheden/ actualiteiten De GGDrU heeft in 2018 ombuigingen doorgevoerd om de
intensiveringen, die nodig zijn om GGDrU een robuuste GGD te laten
zijn, mogelijk maken. Het uitgangspunt is de intensiveringen door te
voeren binnen de huidige financiële kaders. Het is nog niet zeker of
dat lukt. In de rapportage over de audit verbonden partijen (maart
2019) is de financiële positie als solide benoemd, de GGDrU heeft
voldoende vermogen voor het opvangen van risico’s.
Risico's
Zie actualiteiten.
Bijdrage aan deelprogramma:
04.02 Ambulante zorg en
ondersteuning inclusief
wijkteams

GGD regio Utrecht (GGDrU) werkt als gezondheidsdienst in een
Gemeenschappelijke Regeling voor de 26 Utrechtse gemeenten. De
wethouder maakt onderdeel uit van het Algemeen Bestuur en van het
Dagelijks Bestuur*. In 2017 is door het Algemeen Bestuur het besluit
genomen om de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de regio integraal te
organiseren (voor kinderen van 0-18 jaar) en gezamenlijk te
bekostigen op basis van het aantal kinderen per gemeente. Hierdoor
krijgt iedere gemeente hetzelfde pakket, dat voldoet aan wettelijke
eisen. Het pakket is gelijk voor de gehele regio Utrecht met waar
mogelijk lokale accenten. De totale kosten blijven gelijk voor het
hele gebied. In Amersfoort is GGDrU reeds vanaf het begin van de
transities goed aangehaakt bij de veranderingen in het zorgsysteem.
Een jeugdverpleegkundige van GGDrU vormt een vaste schakel tussen
de wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Ook maakt GGDrU
onderdeel uit van de keten onderwijs-zorg.Met het vaststellen van
het nieuwe gezondheidsbeleid hebben wij GGDrU opdracht gegeven
tot aanvullende taken om (kwetsbare) aanstaande ouders beter voor
te bereiden op het ouderschap. GGDrU voert ook het Wmo-toezicht
in de regio uit.* De inhoudelijke prioriteiten die met de GGDrU zijn
vastgesteld in de bestuursagenda zijn:1) Kansrijke Start2) Gezonde
Leefomgeving3) Langer Gelukkig en gezond zelfstandig

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Naam

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Vestigingsplaats

Utrecht

Programma

2. Veiligheid en Handhaving

Rechtsvorm

GR (Gemeenschappelijke Regeling)

Openbaar belang
(doelstelling)

Gemeentelijk belang

Belang van fysieke veiligheid door het voorbereiden op en bestrijden
van incidenten, rampen en zware ongevallen. Onder meer door het
uitvoeren van brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening
(GHOR).
12,11%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 6.943

31-12-2018

€ 9.684

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 30.041

31-12-2018

€ 49.193

Bron

Jaarrekening 2018

Feitelijk resultaat 2018

1694

Webadres www.vru.nl
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Bijzonderheden/ actualiteiten
Risico's

Er zijn momenteel voor de gemeente geen bijzondere risico's in
beeld.

Bijdrage aan deelprogramma:
02.02 Veiligheid en
handhaving

Wij werken in het samenwerkingsverband van de Veiligheidsregio
Utrecht (VRU). Daarin nemen gemeenten deel en vormen zij samen
met andere veiligheidspartners zoals politie, waterschappen,
defensie en inwoners, een sterk netwerk op het gebied van
veiligheidszorg. Brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en
crisisbeheersing worden hier georganiseerd en uitgevoerd. Het
vergroten van de fysieke veiligheid is voor de VRU een continu
proces.Deze intensieve samenwerking heeft gezorgd voor een
kwalitatief goede, efficiënte en betaalbare brandweer- en
crisisbeheersingsorganisatie, die niet beperkt is door
gemeentegrenzen. Deze werkwijze betekent ook dat wij als
gemeente niet meer alleen richting kunnen geven aan het fysieke
veiligheidsbeleid. Om brand te voorkomen en veiligheid te
bevorderen wordt ook samenwerking gezocht met zorgaanbieders,
woningcorporaties, scholen enz

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Naam

Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA)

Vestigingsplaats

Amersfoort

Programma

4. Sociaal Domein

Rechtsvorm

GR (Gemeenschappelijke Regeling)

Openbaar belang
(doelstelling)

Uitvoering van de Participatiewet, onderdeel SW zittend bestand.
Het RWA is niet los te zien van de Amfors.

Gemeentelijk belang

70,47%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€0

31-12-2018

€0

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 15.265

31-12-2018

€ 15.515

Bron

Jaarrekening 2018

Feitelijk resultaat 2018

-4838

Webadres www.amfors.nl

Bijzonderheden/ actualiteiten In de rapportage audit verbonden partijen (maart 2019) is benoemd
dat de financiële posities van RWA en Amfors voldoen aan de
gestelde normen. Indien risico’s optreden,
leiden deze echter wel direct tot een hogere gemeentelijke bijdrage.
Risico's
Loonkosten/premies zouden harder kunnen stijgen dan compensatie
vanuit het Rijk met een nadelig gevolg op het financieel resultaat.
Veranderingen in de (landelijke) uitstroom kunnen een nadelig effect
hebben op de verdeling van de door het Rijk beschikbaar gestelde
subsidiemiddelen.
Bijdrage aan deelprogramma:
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04.05 Sociaal Domein

Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omgeving (RWA)
/Amfors Holding B.V. Het RWA voert voor de gemeenten Amersfoort,
Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) uit. Formeel is RWA de werkgever van
inwoners van deze gemeenten met een arbeidsbeperking die voor 1
januari 2015 een sw-indicatie hebben gekregen.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Naam

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht

Vestigingsplaats

Utrecht

Programma

2. Veiligheid en Handhaving en 3 Stedelijk beheer en milieu

Rechtsvorm

GR (Gemeenschappelijke Regeling)

Openbaar belang
(doelstelling)

De RUD Utrecht voert vergunningverlenings-, handhavings- en
adviestaken uit. De vergunningverleners en toezichthouders werken
aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving.

Gemeentelijk belang

7,14%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 612

31-12-2018

€ 1.117

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 1.810

31-12-2018

€ 2.262

Bron

Jaarrekening 2018

Feitelijk resultaat 2018

615

Webadres www.rudutrecht.nl

Bijzonderheden/ actualiteiten Naar verwachting brengen we per 1 januari 2020, vanuit een
wettelijke verplichting, ook de taken voor vergunningverlening en
toezicht op asbestverwijdering onder bij de RUD Utrecht. Daarnaast
overwegen we meer taken, zoals controles van de kleinere bedrijven,
controle op indirecte lozingen en energiecontroles bij bedrijven, bij
de RUD te beleggen.
In de rapportage audit verbonden partijen (maart 2019) is benoemd
dat de RUD weinig weerstandsvermogen heeft ten opzichte van de
geïdentificeerde risico’s. Dit is mede het gevolg van het maximeren
van de reserves op 5% conform de gemeenschappelijke regeling.
Risico's

De RUD ziet zich voor een grote ontwikkelopgave gesteld waarbij
professionalisering, innovatie en kwaliteitsverbetering van essentieel
belang zijn. Om deze ontwikkelingen vorm te kunnen geven schatten
zij een bedrag van € 600.000 tot € 800.000 nodig te hebben. De
exacte hoogte van het bedrag en de verdeling over de partners zal
nog bepaald moeten worden. Het risico bestaat dat men er onderling
niet uit komt of dat de ontwikkelopgave niet gerealiseerd kan
worden.

Bijdrage aan deelprogramma:
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02.03 Veiligheid en
handhaving

03.02 Stedelijk beheer en
milieu

Met ingang van 1 januari 2014 is bij gemeenschappelijke regeling de
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)van start gegaan. Door de
RUD worden de basistaken uitgevoerd. Dit zijn taken die middels een
wettelijke verplichting door de RUD moeten worden uitgevoerd en
die voor alle gemeenten gelden. De basistaken zijn de complexe
VTH-milieutaken en de taken met een aanzienlijke milieu-impact.
Afhankelijk van de hoogte van de milieu impact, dient een bedrijf
voor het opstarten, uitbreiden en veranderen van activiteiten een
omgevingsvergunning of een melding activiteitenbesluit in te dienen.
Daarnaast zijn er de plustaken, waarbij een gemeente de keus heeft
om deze door de RUD te laten uitvoeren of zelf te doen. Het gaat
dan om het in behandeling nemen van meldingen bij en het toezicht
en handhaving op ongeveer 1500 bedrijven met activiteiten met een
minder groot milieurisico. Dit zijn bedrijven waar relatief vaker
klachten over komen omdat deze zich vaker in de directe omgeving
van de woonomgeving bevinden, zoals horeca of supermarkten. In
2018 heeft de RUD de vooraf gestelde doelen behaald met betrekking
tot toezicht en handhaving.
De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert voor ons taken
uit in het kader van wettelijke milieuregels.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
Naam

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Vestigingsplaats

Nieuwegein

Programma

3. Stedelijk Beheer en Milieu

Rechtsvorm

GR (Gemeenschappelijke Regeling)

Openbaar belang
(doelstelling)

Het verzorgen van de overslag het transport en het verwerken van
huishoudelijk afval.

Gemeentelijk belang

10,98%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 539

31-12-2018

€ 734

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 14.912

31-12-2018

€ 13.666

Bron

Jaarrekening 2018

Feitelijk resultaat 2018

160

Webadres www.avu.nl

Bijzonderheden/ actualiteiten De AVU is gestart met de aanbesteding van de verwerking van het
huishoudelijk GFT en restafval met ingang van 2021. De huidige
contracten zijn ingegaan op 1 januari 2011 en lopen af op 31
december 2020. De verwachting is dat de verwerkingstarieven
aanmerkelijk hoger gaan uitvallen.
Risico's

Er zijn momenteel geen risico's in beeld.

Bijdrage aan deelprogramma:
03.02 Stedelijk beheer en
milieu

Amersfoort neemt voor de afvalverwerking deel aan de
gemeenschappelijke regeling (GR) Afval Verwijdering Utrecht (AVU).
De GR AVU regelt een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde
afvalverwerking; van overslag en transport tot verwerking; voor
huishoudelijke en andere soorten afval.
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VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
Naam

NV SRO

Vestigingsplaats

Amersfoort

Programma

6. Sport, 7. Ruimtelijke Ontwikkeling en 12 Financiën en
belastingen

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang
(doelstelling)
Gemeentelijk belang

Bijdragen aan optimaal gebruik van maatschappelijke accommodaties
om te kunnen bewegen, leren, samenwerken of recreëren.
50,00%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 8.450

31-12-2018

€ 8.530

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 13.329

31-12-2018

€ 14.319

Bron

Jaarrekening 2018

Feitelijk resultaat 2018

584

Webadres www.sro.nl

Bijzonderheden/ actualiteiten De raamovereenkomst Onroerende zaken 2015-2019 loopt eind 2019
af. Er is gestart met de evaluatie van de huidige overeenkomst,
zodat de nieuwe overeenkomst in 2019 vormgegeven kan worden. In
de evaluatie wordt onder meer teruggekeken op prestaties- en
kwaliteit van de dienstverlening van SRO en wordt vooruit gekeken
naar de samenwerking met SRO in de toekomst. Kernbegrippen in
deze dienstverlening zijn veiligheid, gezondheid en
gebruikerstevredenheid.
In 2018 zijn nieuwe statuten vastgesteld en is een
aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Kern van de wijziging is een
aangepaste dividendverdeling en modernisering van de statuten.
Risico's

In de jaarrekening 2017 was een risico opgenomen i.v.m. een
lopende rechtszaak inzake de Elleboogkerk. Daarover is in 2018
uitspraak gedaan. SRO is niet schuldig bevonden. Dit risico is
daarmee vervallen.
Een nieuw risico is ontstaan inzake gewijzigde wetgeving btw Sport.
Hierop wordt geacteerd door SRO en de gemeente om het risico op
financieel nadeel door de gewijzigde wetgeving per 1 januari 2019
zoveel als mogelijk te voorkomen.

Bijdrage aan deelprogramma:
06.01 Sport

De inzet van SRO is gericht op het realiseren van de gemeentelijke
doelstellingen van het Amersfoortse sportbeleid. Doelstelling is om
zoveel mogelijk Amersfoorters sporten en bewegen voor een
gezonde, vitale stad.
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07.03 Ruimtelijke
ontwikkeling

12.01 Financiën en
belastingen

De gemeente werkt voor het beheer van haar vastgoed samen met
SRO. Voor de gehele gemeentelijke vastgoedportefeuille is SRO
verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud. Ook is zij
voor de binnen- en buitensportaccommodaties en diverse welzijnsen culturele accommodaties verantwoordelijk voor de verhuur en
exploitatie. De raamovereenkomst Onroerende zaken 2015-2019
loopt eind 2019 af. Er is gestart met de evaluatie van de huidige
overeenkomst, zodat de nieuwe overeenkomst in 2019 vormgegeven
kan worden. In de evaluatie wordt onder meer teruggekeken op de
prestatie- en kwaliteitsverbetering in de dienstverlening van SRO en
wordt vooruit gekeken hoe de samenwerking met SRO in de toekomst
vorm kan worden gegeven. Kernbegrippen in deze dienstverlening
zijn veiligheid, gezondheid en gebruikerstevredenheid.
Gemeente Amersfoort is aandeelhouder in de NV SRO. De
dividenduitkeringen van NV SRO leveren een bijdrage aan Programma
12.1 Financiën en belastingen.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
Naam

Theater-en congrescentrum Flint NV

Vestigingsplaats

Amersfoort

Programma

11. Cultuur

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang
(doelstelling)

Het bieden van een culturele voorziening.

Gemeentelijk belang

100,00%

Omvang eigen vermogen

31-08-2017

€ 447

31-08-2018

€ 383

Omvang vreemd vermogen

31-08-2017

€ 1.953

31-08-2018

€ 1.892

Bron

Jaarrekening 2017/2018

Webadres www.flint.nl

Feitelijk resultaat 2017-2018 -64
Bijzonderheden/ actualiteiten Met Flint wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk periodiek gesproken
over de actuele financiële situatie bij Flint. In de rapportage audit
verbonden partijen (maart 2019) is benoemd dat op een aantal
onderdelen aandacht nodig blijft. Flint is deels afhankelijk van
inkomsten uit commerciële verhuur en horeca en daarmee
conjunctuurgevoelig. Het ziekteverzuim is bovengemiddeld. N.a.v.
negatieve (half-)jaarcijfers heeft Flint maatregelen getroffen die
moeten leiden tot herstel.
Risico's
Tegenvallende resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van
voorstellingen, congressen of horeca, kunnen het resultaat van Flint
negatief beïnvloeden en daarmee mogelijk tot een negatief resultaat
leiden.
Bijdrage aan deelprogramma:
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11.03 Cultuur

12.01 Financiën en
belastingen

Theater- en Congrescentrum Flint N.V. biedt een ambitieus, breed,
kleurrijk en levendig programma in vrijwel alle podiumdisciplines
met als doel een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken.
Daarnaast zoekt Flint proactief naar artistieke verbindingen in de
stad en regio. Ze geven organisaties ruimte om zich in Flint te
profileren of gezamenlijk met Flint te coproduceren. Hiermee
creëert Flint een maatschappelijk draagvlak in de stad, zodat iedere
inwoner van Amersfoort zich verbonden kan voelen met Flint. Voor
dit doel verstrekt de gemeente Amersfoort subsidie aan Flint, voert
bestuurlijke overleggen en is tevens aandeelhouder en eigenaar van
het pand.
Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van theater Flint NV.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
Naam

NV ROVA Holding

Vestigingsplaats

Zwolle

Programma

3 Stedelijk beheer en milieu en 12 Financiën en belastingen

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang
(doelstelling)

Het duurzaam verwerken van afval en het onderhouden van de
openbare ruimte.

Gemeentelijk belang

13,97%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 36.516

31-12-2018

€ 36.742

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 47.091

31-12-2018

€ 53.791

Bron

Jaarrekening 2017.

Feitelijk resultaat 2018

5784

Webadres www.rova.nl

Bijzonderheden/ actualiteiten In de rapportage audit verbonden partijen (maart 2019) staat dat
Rova een degelijke financiële positie heeft. De normen voor
solvabiliteit, liquiditeit en dividenden worden gehaald.
Risico's

Er zijn momenteel geen risico's in beeld.

Bijdrage aan deelprogramma:
03.01 Stedelijk beheer en
milieu

12.01 Financiën en
belastingen

De gemeente Amersfoort heeft een dienstverleningsovereenkomst
(DVO) met NV ROVA Holding en is tevens aandeelhouder. ROVA
verzorgt exclusief onze afvalinzameling voor particulieren en voert
een aantal beheertaken uit, zoals het machinaal reinigen van kolken,
de exploitatie van rioolgemalen en sneeuw- en gladheidsbestrijding.
De gemeente Amersfoort heeft een dienstverleningsovereenkomst
(DVO) met ROVA en is tevens aandeelhouder. ROVA verzorgt exclusief
onze afvalinzameling voor particulieren en voert een aantal
beheertaken uit, zoals het machinaal reinigen van kolken, de
exploitatie van rioolgemalen en sneeuw- en gladheidsbestrijding.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
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Naam

NV REMU- Houdstermaatschappij

Vestigingsplaats

Utrecht

Programma

12. Financiën en belastingen

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang
(doelstelling)

Het houden van aandelen in de Remu NV. Dit aandelenbezit is
verkocht aan Eneco. De rol van NV Remu Houdstermaatschappij is
thans die van belangenbehartiger van een eventueel van Eneco te
ontvangen privatiseringsvergoeding indien Eneco voor meer dan 50%
zou worden verkocht.

Gemeentelijk belang

5,00%

Omvang eigen vermogen

01-01-2017

€ 1.431

31-12-2017

€ 1.389

Omvang vreemd vermogen

01-01-2017

€4

31-12-2017

€7

Bron

Jaarrekening 2017

Feitelijk resultaat 2017

-42

Webadres

Bijzonderheden/ actualiteiten Met het oog op de mogelijke verkoop van meer dan 50% van de
aandelen van Eneco is in 2018 de aanspraak op de
privatiseringsnabetaling geconcretiseerd in een claim. Volgens het
vonnis van de rechtbank Amsterdam van 27 februari 2019 kan NV
Remu Houdstermaatschappij geen beroep doen op deze
nabetalingsregeling, zoals afgesproken bij de verkoop van het
Regionale Energiebedrijf Remu in 2002. Het is nog niet bekend of
tegen dit vonnis wel of niet in hoger beroep wordt gegaan. Zie voor
een nadere toelichting het Collegebericht aan de Raad 2019-033.
Risico's

Er zijn momenteel geen risico's in beeld.

Bijdrage aan deelprogramma:
12.01 Financiën en
belastingen

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder van de NV REMU
Houdstermaatschappij.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
Naam

Vitens NV

Vestigingsplaats

Utrecht

Programma

12. Financiën en belastingen

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang
(doelstelling)

Het maken, verkopen en leveren van drinkwater.

Gemeentelijk belang

2,28%

Omvang eigen vermogen

01-01-2017

€ 489.000

31-12-2017

€ 534.000

Omvang vreemd vermogen

01-01-2017

€ 1.249.000

31-12-2017

€ 1.194.000

Bron

Jaarrekening 2017

Feitelijk resultaat 2017

47700

Webadres www.vitens.nl
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Bijzonderheden/ actualiteiten Over 2018 verwacht Vitens een lager resultaat dan in 2017 (14,3
miljoen euro over 2018 versus 47,7 miljoen over 2017). De daling
treedt onder andere op door het toegestane WACC - het door het
Ministerie van Infrastructuur & Milieu vastgestelde maximaal te
behalen rendement.
Risico's
Lagere dividendopbrengsten in 2019 voor de gemeente door lager
verwacht resultaat Vitens over 2018.
Bijdrage aan deelprogramma:
12.01 Financiën en
belastingen

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Vitens NV. De
dividenduitkeringen van Vitens NV zijn opgenomen in programma
12.1 Financiën en Belastingen.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
Naam

Alliander N.V.

Vestigingsplaats

Amsterdam

Programma

12. Financiën en belastingen

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Openbaar belang
(doelstelling)

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en
elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een
open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Gemeentelijk belang

0,01%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 3.942.000

31-12-2018

€ 4.129.000

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 4.127.000

31-12-2018

€ 4.216.000

Bron

Jaarrekening 2018

Feitelijk resultaat 2018

334000

Webadres www.alliander.com

Bijzonderheden/ actualiteiten
Risico's

Er zijn momenteel geen risico's in beeld.

Bijdrage aan deelprogramma:
12.01 Financiën en
belastingen

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij Alliander N.V.. De
dividenduitkeringen van Alliander N.V. zijn opgenomen in Programma
12.1 Financiën en Belastingen.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
Naam

BNG Bank

Vestigingsplaats

Den Haag

Programma

12. Financiën en belastingen

Rechtsvorm

NV (Naamloze Vennootschap)

Webadres www.bngbank.nl
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Openbaar belang
(doelstelling)

Gemeentelijk belang

De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden
en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt
duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van
maatschappelijke voorzieningen.
0,49%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 4.687.000

31-12-2018

€ 4.991.000

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 135.185.000

31-12-2018

€ 132.518.000

Bron

Jaarrekening 2018

Feitelijk resultaat 2018

337000

Bijzonderheden/ actualiteiten
Risico's

Er zijn momenteel geen risico's in beeld.

Bijdrage aan deelprogramma:
12.01 Financiën en
belastingen

De gemeente Amersfoort is aandeelhouder bij de BNG Bank (BNG).
De dividenduitkeringen van de BNG zijn opgenomen in Programma
12.1 Financiën en Belastingen.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
Naam

Parkeren Amersfoort BV

Vestigingsplaats

Amersfoort

Programma

9. Mobiliteit

Rechtsvorm

BV (Besloten Vennootschap)

Openbaar belang
(doelstelling)

Het bieden van parkeergelegenheden.

Gemeentelijk belang

100,00%

Omvang eigen vermogen

01-01-2017

€ 7.077

31-12-2017

€ 7.325

Omvang vreemd vermogen

01-01-2017

€ 1.101

31-12-2017

€ 527

Bron

Jaarrekening 2017

Feitelijk resultaat 2017

548

Webadres

Bijzonderheden/ actualiteiten
Risico's

In 2018 is de parkeergarage onder Amerena geopend. Deze garage
wordt geëxploiteerd door Parkeren Amersfoort bv. Omdat dit een
nieuwe garage betreft zijn er risico's met betrekking tot de
verwachte omzet en kosten. Deze kunnen het resultaat van de BV
nadelig beïnvloeden.

Bijdrage aan deelprogramma:
09.01 Mobiliteit

12.01 Financiën en
belastingen

Parkeren Amersfoort BV beheert en exploiteert parkeergarages. Het
gaat om de garages Stadhuisplein, Koestraat en Flintplein. De
gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van de BV.
Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van Parkeren
Amersfoort BV. De dividenduitkering van de bv is opgenomen in
programma 12.1 Financiën en Belastingen
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VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
Naam

ParkeerService Coöperatie UA

Vestigingsplaats

Amersfoort

Programma

9. Mobiliteit

Rechtsvorm

Coöperatie

Openbaar belang
(doelstelling)

Het adviseren en leveren van diensten ter zake van garage- en
straatparkeerbeheer.

Gemeentelijk belang

7,14%

Omvang eigen vermogen

01-01-2017

€ 495

31-12-2017

€ 3.116

Omvang vreemd vermogen

01-01-2017

€ 2.035

31-12-2017

€ 1.553

Bron

Jaarrekening 2017

Feitelijk resultaat 2017

-183

Webadres

Bijzonderheden/ actualiteiten Zonder ingrijpen dreigde er bij de coöperatie blijvende financiële
tekorten te ontstaan. In 2017 hebben de leden van de coöperatie
daarom gezamenlijk besloten om een budget beschikbaar te stellen
om een interne transitie mogelijk te maken (meerjarig) en zodoende
de begroting structureel op orde te brengen. De transitie ligt op
schema en loopt in de komende jaren verder door. Bestuurlijk wordt
de voortgang en het effect daarvan in de ALV bewaakt.
Risico's
Het risico bestaat dat de transitie onvoldoende voortgang heeft.
Momenteel ligt de ingezette transitie op schema.
Bijdrage aan deelprogramma:
09.01 Mobiliteit

Coöperatie ParkeerService voert voor de gemeente het parkeerbeleid
uit. Denk daarbij aan het verstrekken van parkeervergunningen, maar
ook aan het onderhouden van parkeerautomaten, fietsenstallingen en
het geven van informatie over parkeergerelateerde onderwerpen.
Daarnaast wordt kennis gedeeld tussen de aangesloten gemeenten en
voeren we innovaties door in het makkelijker maken van parkeren
voor bewoners en bezoekers van de stad.

12.01 Financiën en
belastingen

Gemeente Amersfoort is lid van de coöperatie.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
Naam

Amfors Holding B.V.

Vestigingsplaats

Amersfoort

Programma

3 Stedelijk beheer en milieu en 4. Sociaal Domein

Rechtsvorm

BV (Besloten Vennootschap)

Openbaar belang
(doelstelling)

Arbeidsinschakeling van werkzoekenden voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

Webadres www.amfors.nl
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Gemeentelijk belang

53,56%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 2.500

31-12-2018

€ 2.500

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 3.751

31-12-2018

€ 4.526

Bron

Jaarrekening 2018

Feitelijk resultaat 2018

1971

Bijzonderheden/ actualiteiten
Risico's

Het operationeel resultaat van Amfors is sterk afhankelijk van
(gemeentelijke) omzet. Fluctuaties daarin kunnen het resultaat, en
daarmee de gemeentelijke bijdrage, negatief beïnvloeden.
Amfors heeft nog geen definitieve afspraken met de belastingdienst
weten te maken omtrent het niet VPB-plichtig zijn. Het is de
verwachting dat Amfors niet VPB-plichtig zal zijn, maar er is nog
geen definitief uitsluitsel.

Bijdrage aan deelprogramma:
03.02 Stedelijk beheer en
milieu
04.05 Sociaal Domein

12.01 Financiën en
belastingen

Voert in een aantal gebieden in de stad het wijkonderhoud uit.
De Amfors Holding B.V. voorziet als opdrachtnemer van RWA in
passend werk voor de sw-ers ofwel in eigen bedrijven ofwel via
(groeps)detachering bij andere bedrijven.
Gemeente Amersfoort is aandeelhouder van Amfors Holding BV.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
Naam

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.

Vestigingsplaats

Amersfoort

Programma

7. Ruimtelijke Ontwikkeling

Rechtsvorm

BV (Besloten Vennootschap)

Openbaar belang
(doelstelling)

Verhuur van en handel in onroerend goed.

Gemeentelijk belang

100,00%

Omvang eigen vermogen

01-01-2015

€ 5.957

31-12-2015

€ 5.954

Omvang vreemd vermogen

01-01-2015

€ 18

31-12-2015

€ 21

Bron

Jaarrekening 2015

Feitelijk resultaat 2015

-3

Webadres
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Bijzonderheden/ actualiteiten Met ingang van 1 januari 2016 is Grondexploitatiebedrijf Amersfoort
B.V. belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb). Doordat
de fiscale openingsbalans per 1/1/2016 nog niet gereed is en ook de
aangifte vpb over 2016 nog niet is opgesteld, zijn de jaarrekeningen
over de jaren 2016 t/m 2018 nog niet opgesteld.
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. heeft (nadat een van de
partijen in december 2016 zich uit de PPS-constructie heeft
teruggetrokken) een belang van 50% in VOF Kantorenpark Podium. De
overblijvende vennoten beraden zich nu op de herontwikkeling van
de locatie Podium. Voor nadere informatie over deze
herontwikkeling: zie Raadsinformatiebrief 2019-027.
Risico's
Bijdrage aan deelprogramma:
07.02 Ruimtelijke
ontwikkeling
12.01 Financiën en
belastingen

Het Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V. neemt deel in het
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst OBV CV en ook in de VOF-Podium.
Gemeente Amersfoort is 100% aandeelhouder van
Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
Naam

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer BV

Vestigingsplaats

Amersfoort

Programma

7. Ruimtelijke Ontwikkeling

Rechtsvorm

BV (Besloten Vennootschap)

Openbaar belang
(doelstelling)

OBV Beheer B.V. is de beherend vennoot van OBV C.V. Beide
ondernemingen zijn opgericht om stadsdeel Vathorst te realiseren.

Gemeentelijk belang

50,00%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 220

31-12-2018

€ 303

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 90

31-12-2018

€0

Bron

Jaarrekening 2018

Feitelijk resultaat 2018

83

Webadres www.vathorst.nl

Bijzonderheden/ actualiteiten
Risico's

In de actuele grondexploitatie OBV zijn de financiële risico's verder
beperkt. De resterende risico's betreffen vooral die ten aanzien van
de grondwaarden voor winkels, woningen en kantoren.

Bijdrage aan deelprogramma:
07.02 Ruimtelijke
ontwikkeling

12.01 Financiën en
belastingen

De gemeente werkt voor de realisatie van ruimtelijke doelen in een
aantal verschillende verbanden samen met het Ontwikkelingsbedrijf
Vathorst (OBV). OBV Beheer BV is de beherend vennoot van OBV CV.
Beide ondernemingen zijn opgericht om het nieuwe stadsdeel
Vathorst in Amersfoort te realiseren. Het OBV zorgt, naast de
woningbouw in Vathorst, voor de levering van bouwrijpe kavels bij
Vathorst Bedrijven en maakt dit gebied ook woonrijp. Daarnaast
levert zij bouwrijpe grond aan het VOF-Podium en maakt dit gebied
ook woonrijp.
Gemeente Amersfoort is aandeelhouder van Ontwikkelingsbedrijf
Vathorst (OBV).
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VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES
Naam

Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.)

Vestigingsplaats

Amersfoort

Programma

11. Cultuur

Rechtsvorm

Coöperatie

Openbaar belang
(doelstelling)

Afstemmen van het facilitair beheer van het Eemhuis.

Gemeentelijk belang

25,00%

Omvang eigen vermogen

01-01-2018

€ 159

31-12-2018

€ 201

Omvang vreemd vermogen

01-01-2018

€ 231

31-12-2018

€ 329

Bron

Jaarrekening 2018

Feitelijk resultaat 2018

-43

Webadres

Bijzonderheden/ actualiteiten
Risico's
Bijdrage aan deelprogramma:
11.01 Cultuur

Archief Eemland is gevestigd in het Eemhuis en verantwoordelijk voor
het uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot duurzaam
beheer van archieven van: Amersfoort, Leusden, Woudenberg,
Renswoude, Soest, Baarn, Eemnes en toezicht op het archief
Bunschoten/Spakenburg. In de wet is vastgelegd dat
overheidsarchieven na 20 jaar worden overgedragen naar een
archiefbewaarplaats onder toezicht van een gemeentearchivaris.
Daarnaast beheren wij particuliere archieven o.a. voor Stichting De
Armen de Poth, Pieters Blokland en Kamp Amersfoort. Met bewoners
en organisaties in de stad organiseren wij tentoonstellingen "van,
voor en door de stad" over aansprekende onderwerpen. We werken
nauw samen met erfgoedorganisaties in de stad. TArchief Eemland is
met de Bibliotheek, Scholen in de Kunst en Kunsthal Kade deelnemer
in de Coöperatieve Vereniging U.A. Het Eemhuis (C.V.).
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Onderhoud kapitaalgoederen
Wethouder Kees Kraanen
E-mail: WethouderKraanen@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Stedelijk beheer
Klimaatadaptatie en groen
Gemeentelijke organisatie
Informatievoorziening
Dienstverlening
ICT
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en
Nieuwland
Wethouder Willem-Jan Stegeman
E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl

Verantwoordelijk voor:
Financiën en belastingen, inclusief
deelnemingen en PPS
Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Ambitie
Wij zetten ons in voor een veilige, groene en leefbare openbare ruimte. Deze openbare ruimte
bestaat uit wegen, riolering, water en groen. Daarnaast zetten wij onze gebouwen in voor het
bereiken van bestuurlijke doelen. Openbare ruimte en gebouwen zijn (voor een groot deel)
kapitaalgoederen. U vindt hieronder beschreven welke beleidskaders er zijn voor onze
kapitaalgoederen en welke ontwikkelingen zich in 2018 hebben voorgedaan. Ook benoemen wij de
financiële consequenties van het beleid ten aanzien van onze kapitaalgoederen.

Beleidskader – Openbare Ruimte
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Om de kapitaalgoederen in de openbare ruimte, zoals wegen, bruggen, riolering en verlichting, op
een voldoende niveau in stand te houden voert de gemeente onderhoudsmaatregelen uit. Daarvoor
zijn de beschikbare beheer- en onderhoudsbudgetten leidend. In 2018 bestonden deze budgetten uit
de voorziening 'openbare ruimte' (met onderdelen wegen, openbare verlichting, groen en baggeren),
de voorziening riolering (vanuit het gemeentelijke rioleringsplan) en de exploitatie voor het
dagelijks onderhoud.
De basis voor het uit te voeren onderhoud ligt in het ‘Integraal beheerplan openbare ruimte 20192028’ (juni 2016). Dit beheerplan beschrijft het gewenste onderhoudsniveau, de 'Amersfoortse
basis', en berekent de benodigde middelen om het areaal aan openbare ruimte op lange termijn in
stand te houden op dat gewenste niveau.
Het dagelijks onderhoud is opgenomen in wijkonderhoudsbestekken per wijk. Voor het benodigde
groot onderhoud en vervanging wordt een meerjarenuitvoeringsprogramma opgesteld, met
projecten, geplande maatregelen en kosten. In 2018 was het meest actuele programma het 'MJP-OR
2018-2021' (vastgesteld oktober 2017). Het MJP-OR vormt de financiële onderbouwing van de
bestedingen in de voorzieningen.
Eind 2018 is de 'oude' voorziening openbare ruimte voor het groot onderhoud van wegen, groen,
kunstwerken en baggeren afgesloten. De bedoeling was om deze voorziening volledig te benutten.
Dit is niet gelukt. Een deel van de projecten met dekking uit deze voorziening hebben vertraging
opgelopen en lopen nog in 2019 door (zie verder onder kopje "groot onderhoud en vervanging"). De
middelen zijn vrijgevallen en blijven nog een jaar beschikbaar als dekking voor de desbetreffende
projecten.
Amersfoortse basis
De kern van de Amersfoortse basis is het veilig en functioneel houden van de openbare ruimte,
zodat de gemeente voldoet aan de wettelijke zorgplicht. Richtlijn is daarbij het onderhouden van
de hele openbare ruimte op minimaal CROW-niveau B. Dit betekent sturen op de verwachte
levensduur en het voorkomen van achterstanden en gevaarlijke situaties. Voor de Binnenstad, het
Stationsplein en Zocherplantsoen geldt een hogere kwaliteit voor zowel de technische staat als de
netheid, namelijk CROW-niveau A (goed, mooi, comfortabel). Het beheer en onderhoud staat zo
dicht mogelijk bij de inwoners van Amersfoort, waarbij ruimte is voor participatie, zelfbeheer en
burgerinitiatieven. In de eerdere jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd door te kiezen voor een meer
sobere, eenvoudige inrichting of het areaal te verkleinen. Om de kwaliteit te monitoren en tijdig te
kunnen ingrijpen worden diverse gestandaardiseerde kwaliteitsnormen toegepast, zoals CROWbeeldkwaliteit voor de integrale openbare ruimte en onderdelen als reiniging, groen en meubilair,
CROW-schadebeelden voor verhardingen, RIONED voor riolering en NSVV voor verlichting. Als
ondergrens hanteren we altijd veiligheid, functionaliteit en kapitaalvernietiging. Bij teruglopende
technische kwaliteit neemt doorgaans ook de beeldkwaliteit af.
Dagelijks onderhoud
Ook in 2018 streefden we in Amersfoort naar gemiddeld een B-kwaliteit voor de technische staat en
netheid van de openbare ruimte. Behalve in de binnenstad, is dit ook de beoogde kwaliteit. Om aan
het criterium ‘B’ te voldoen, hanteert Amersfoort de norm dat maximaal 20% van de openbare
ruimte een lage (‘C’) of zeer lage kwaliteit (‘D’) mag hebben. Over het algemeen halen we deze
normen. Op hoofdlijnen is de gewenste en in bestekken afgesproken kwaliteit behaald. Er zijn
overschrijdingen geweest van de normen, maar deze zijn tijdelijk en incidenteel geweest. Waar
deze overschrijdingen zijn geconstateerd zijn boetes aan aannemers gegeven en zijn situaties
hersteld. De droge zomer heeft daarnaast om extra maatregelen gevraagd, zoals water geven bij
jonge bomen en het repareren van losliggende verharding.
Voor het dagelijks onderhoud zijn zorgen over enkele gebieden in de stad waar het groot onderhoud
of vervanging door diverse oorzaken op zich laat wachten. Hier daalt de kwaliteit naar een minimaal
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niveau en vooral in de verharding is het daarbij soms nauwelijks nog mogelijk de minimale
veiligheidsnorm te halen. Dit vraagt extra inzet en middelen in het dagelijks onderhoud.
Voor het integrale wijkonderhoud is in 2018 het onderhoud van het Berg-, Leusder-, Vermeerkwartier openbaar aanbesteed. Naast de prijs, hebben wij daarbij de aannemer geselecteerd op
kwaliteit, social return, duurzaamheid en het faciliteren van zelfbeheer. Dit gebied werd eerder
onderhouden door Eemfors. Samen met Eemfors is besloten tot deze verdere verkleining van hun
onderhoudsgebied, daarmee reagerend op de vermindering van capaciteit binnen de organisatie.
Het integrale wijkonderhoud van Vathorst-Hooglanderveen, het Waterwingebied, De WiekenVinkenhoef, Soesterkwartier-Isselt, Liendert-Rustenburg en Schothorst loopt nog door in 2019. Voor
alle overige wijken zijn voor 2019 nieuwe wijkonderhoudscontracten gesloten met Eemfors. Alle
aannemers zetten overigens mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in.
Groot onderhoud en vervanging
In 2018 waren circa 45 projecten in voorbereiding of in uitvoering. Dit zijn groot onderhoudsprojecten zoals een nieuwe asfaltdeklaag of integrale herinrichtingsprojecten waarbij zowel
riolering, verharding, groen als openbare verlichting wordt aangepakt en vernieuwd. Ongeveer een
kwart van deze projecten is volledig afgerond in 2018. De overige projecten lopen door in 2019 en
verder.
We constateren een toename in de doorlooptijd van projecten. De oorzaken van deze vertragingen
zijn divers, bijvoorbeeld een grotere complexiteit. Beheeropgaven zijn steeds meer verweven met
andere opgaven in de stad, zoals klimaatadaptatie, vergroening en de energietransitie. Er zijn meer
partijen betrokken, zoals de nutsbedrijven, en het betekent ook soms op elkaar wachten. Daarnaast
is de capaciteit in de organisatie om het toegenomen aantal en complexiteit van projecten aan te
pakken een knelpunt. Hier is inmiddels actie op ondernomen. De vertragingen baren echter wel
zorgen omdat de opgave in de komende jaren alleen maar toeneemt. Zoals aangegeven geeft de
lange doorlooptijd op plekken in de stad ook problemen met de technische staat van de openbare
ruimte. Met extra dagelijks onderhoud waarborgen we (met steeds meer moeite) de veiligheid en
functionaliteit, maar de beeldkwaliteit en ‘toonbaarheid’ worden aangetast. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij beplantingen zoals heestervakken, die worden ‘doorbeheerd’ waarbij we blijven beheren
maar niet vervangen. Er is geen sprake van onveiligheid, maar de beeldkwaliteit neemt steeds
verder af. Dit kan echter niet eindeloos.
Eind 2018 is de voorziening openbare ruimte opgeheven. Begin 2018 bevatte deze voorziening nog
circa 8,3 miljoen euro. De bedoeling was om de voorziening volledig te benutten. In december 2018
moeten we echter constateren dat het niet lukt om dit volledig te realiseren. Er resteert nog circa
2,4 miljoen euro, die volledig is gelabeld aan (vertraagde) projecten. Deze zijn allen in
voorbereiding en/of uitvoering, maar nog niet financieel afgerond. Door het opheffen van de
voorziening valt de dekking van dit deel van de projecten weg. Om de continuïteit van deze
projecten te waarborgen is een overhevelingsvoorstel gedaan om de vrijgevallen budgetten in de
begroting 2019 nog beschikbaar te houden.

Gerealiseerde kwaliteit 2018

Technische
staat

Inspectie- monitoringsmethode

Groen

B

Beeldkwaliteit CROW kwaliteitscatalogus

Bomen

B

Kwaliteitseisen Beheerrichtlijnen Bomen/ BVC-inspectie

Spelen

B

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Oevers en beschoeiingen

B-C

Inspectie op veiligheid
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wegen

B

Inspectie CROW schadebeelden/beeldkwaliteit

Civiele kunstwerken

B

Inspectie op veiligheid/ functionaliteit

Openbare verlichting

B

Inspectie op functionaliteit/ NSVV-normen/ beeldkwaliteit

Riolering

B

Functioneel niveau/ RIONED-normen

Beleidskader – Gebouwen voor maatschappelijk en ruimtelijk beleid
De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat in totaal uit ca. 400 gebouwen en gronden. In
hoofdlijn is de portefeuille onderverdeeld in twee delen: het maatschappelijk vastgoed en het
strategisch vastgoed. Het maatschappelijk vastgoed huisvest organisaties die van belang zijn voor
een prettige woonomgeving, sociale cohesie en maatschappelijk welzijn. Voorbeelden zijn de
binnen- en buitensportaccommodaties, welzijns- en culturele accommodaties en ongeveer 25
monumenten die van belang zijn voor de cultuurhistorische waarde van de stad. Voorbeelden
daarvan zijn de Koppelpoort, de Onze Lieve Vrouwetoren en de Monnikendam. De strategische
portefeuille bestaat uit (tijdelijk) vastgoed dat verworven is voor de uitbreiding en kwalitatieve
verbetering van de stad, zoals voor woningbouw en bedrijfsmatige en infrastructurele projecten.
Het vastgoed dat behoort tot de maatschappelijke portefeuille heeft een cultuurhistorische en/of
maatschappelijke functie binnen de gemeente. De exploitatie van deze groep panden kan door hun
kenmerkende karakter vaak niet kostendekkend gebeuren. Het betreffen met name objecten die
niet of slechts gedeeltelijk te verhuren zijn en hoge onderhoudskosten hebben doordat het
onderhoud zeer specialistisch van aard is. Om het tekort op de exploitatie in deze groep te
verkleinen is een structurele bijdrage in de begroting gereserveerd. Hiermee wordt de instelling van
een onderhoudsvoorziening voorbereid.
De strategische portefeuille bestaat uit objecten en gronden die in aanmerking komen voor (her-)
ontwikkeling of afgestoten kunnen worden door middel van verkoop. Het onderhoud en beheer van
dergelijk vastgoed wordt beperkt uitgevoerd, aangezien deze objecten en gronden tijdelijk in onze
portefeuille zijn opgenomen. De gebruikers in dit vastgoed betalen vaak geen huurvergoeding,
omdat het gebruik op een korte termijn beëindigd moet kunnen worden. Ook dit deel van de
portefeuille kan om die reden vaak niet kostendekkend geëxploiteerd worden.
Het beheer en de exploitatie hebben wij (deels) uitbesteed aan SRO Amersfoort BV. Hiervoor
hebben wij een raamovereenkomst gesloten waarin ook zaken als staat van onderhoud en
exploitatierisico zijn opgenomen. In de raamovereenkomst zijn tevens kwaliteits- en prestatieindicatoren (KPI’s) opgenomen. Met deze KPI’s sturen wij via SRO op de verbetering van de kwaliteit
en prestaties van ons vastgoed. Daarnaast werken wij zelf aan deze verbetering, door bijvoorbeeld
beleid te ontwikkelen op het verduurzamen en beter toegankelijk maken van het vastgoed.

Beleidskader – Gebouwen voor gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad besloot op 27 juni 2017 om de renovatie van het stadhuis in gang te zetten.
Daarna is gestart met de uitwerking van die plannen. Hiervoor zijn in 2018 de nodige
voorbereidingen gedaan voor de Europese aanbesteding. Tijdens die voorbereiding werd veel meer
asbest in het stadhuis aangetroffen dan verwacht, waardoor de renovatie veel duurder zou worden.
Vervolgens is de aanbesteding uitgesteld, om consequenties van de asbestproblematiek eerst beter
in kaart te brengen. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens besloten om
renovatie te heroverwegen en tegelijkertijd te onderzoeken of nieuwbouw een alternatief kan zijn.
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In het coalitieakkoord 2018-2022 is geconstateerd dat nieuwbouw de mogelijkheid biedt voor een
volledig energie neutraal stadhuis en dat nieuwbouw een impuls kan geven aan de directe omgeving
bij gebiedsontwikkeling. Om een gedegen en vergelijkbare heroverweging te kunnen maken, is in
2018 gestart met als doel om vóór de zomer van 2019 onderzoek te doen naar een variant
‘aardgasvrije renovatie’ en een variant ‘energie neutrale nieuwbouw’. In dit onderzoek neemt de
gemeente ook de resultaten van het onderzoek naar de asbest mee. Beide varianten zullen met de
huidige renovatievariant worden vergeleken. Omdat er niet op korte termijn gestart kan worden
met de renovatie of nieuwbouw is eind 2018 een onderzoek gestart naar wat minimaal nodig is aan
onderhoudsmaatregelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de functie van het gebouw in stand te
houden en te voldoen aan wet- en regelgeving, waarbij de nadruk ligt om een veilige werkomgeving
te behouden.
Door uitstel van de start van de renovatie was het niet meer acceptabel om noodzakelijke
maatregelen m.b.t. brandveiligheid verder uit te stellen. In de 2e helft van 2018 is een project
opgestart om deze maatregelen voor te bereiden. De uitvoering is in 2019 gepland en moeten voor
de zomer zijn afgerond. Vanuit de onderhoudsreserve is een onttrekking van 600.000 Euro voorzien.
Op dit moment beschikken we niet over een onderhoudsvoorziening die rekening houdt met
bovenstaande ontwikkelingen. Op basis van verslaggevingsregels was het niet toegestaan om de
voorziening onderhoud stadhuiscomplex te handhaven. Er is immers geen rekening gehouden met
een verwachte renovatie. In 2015 is de voorziening geheel vrijgevallen en gestort in de
bestemmingsreserve onderhoud gebouwen stadhuisplein. De reserve wordt gevoed met de jaarlijks
dotatie voor onderhoud gebouwen stadhuisplein. De onttrekking zal op basis van de werkelijk
uitgaven plaatsvinden. Dat betreft het hoogstnoodzakelijk onderhoud voor de te renoveren
bouwdelen en af te stoten locaties en de geraamde onderhoudskosten voor de niet te renoveren
locaties (Stadhuisplein 4,5 en 7, Hof 2 en de gebouwen van CNME).
Voor de niet te renoveren locaties geldt dat het beheer en onderhoud van deze panden in lijn wordt
gebracht conform de beleidskaders in de Nota Vastgoedbeheer. Voor deze locaties zijn nieuwe
duurzame meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Sinds begin 2018 worden de locaties CNME en
Hof 2 volgens deze kaders beheerd. Per 1 januari 2019 geldt dit ook voor de Parkeergarage
Stadhuisplein.

ICT
Om de bedrijfszekerheid te waarborgen, te voldoen aan wet- en regelgeving en technologisch mee
te groeien, is de informatievoorziening onderhevig aan vervangingen op het terrein van
bedrijfsapplicaties en de technische infrastructuur.
Voor 2018 stond in totaal € 4,2 miljoen gepland aan investeringen. Hiervan wordt voor € 2,5 miljoen
aan investeringen doorgeschoven naar 2019 en 2020. Dit betreft voornamelijk bedrijfsapplicaties die
aanbesteed en vervangen gaan worden.
Beleidskader - Onderwijshuisvesting
In 2017 heeft uw Raad besloten tot doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht voor
onderwijshuisvesting. Dit onder de voorwaarde van fiscale neutraliteit. Na een wijziging van de
onderwijswetgeving op 1 januari 2005 (voortgezet onderwijs) respectievelijk 1 januari 2015 (primair
en speciaal onderwijs) zijn alle schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud en
aanpassingen aan schoolgebouwen. Wij zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding en
vervangende nieuwbouw. Wij hebben een Integraal Huisvestingsplan gemaakt om
313 van 437

onderwijshuisvesting te vervangen en te verduurzamen. Samen met alle 21 schoolbesturen voor
primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs hebben we sinds 2014 gewerkt aan afspraken om 100
schoolgebouwen in de stad in de komende 40 jaar te vernieuwen en daartoe een nieuwe vorm van
samenwerking aan te gaan. Deze 100 schoolgebouwen in Amersfoort hebben een gemiddelde
leeftijd van 50 jaar en zijn de komende 40 jaar aan vervanging of verbouwing toe. Dit vergt een
enorme investering. Om dit efficiënt te organiseren zijn afspraken gemaakt over een nieuwe
verdeling van verantwoordelijkheden. In de nieuwe afspraken draagt de gemeente de uitvoering van
al haar huisvestingstaken, met uitzondering van de in gemeentelijk eigendom zijnde
multifunctionele accommodaties, over aan de samenwerkende schoolbesturen, te weten de
Coöperatie Primair Onderwijs en de Coöperatie Voortgezet Onderwijs. De 100 onderwijsgebouwen
en –locaties die onderdeel zijn van de doordecentralisatie zijn al en blijven juridisch in eigendom
van de individuele schoolbesturen. Zodra de coöperaties een gebouw en locatie structureel niet
meer nodig hebben nemen wij als gemeente deze weer terug. Coöperaties en schoolbesturen komen
daardoor niet in een rol als projectontwikkelaar.
Wij hebben overleg gevoerd met de Belastingdienst over de fiscale aspecten van de
doordecentralisatie op het gebied van overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting en btw.
Inmiddels hebben wij overeenstemming met de Belastingdienst. Er is geen overdrachtsbelasting
verschuldigd indien de gemeente de economische eigendom van de bestaande gebouwen en
terreinen niet overdraagt aan de coöperaties en hiervoor dus ook geen vergoeding ontvangt. Deze
fiscaal-technische aanpassing van het raadsbesluit van 21 november 2017 houdt in dat de jaarlijkse
bijdrage aan de coöperaties één op één wordt verlaagd met de kapitaallasten van de bestaande
gebouwen en terreinen. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de gezamenlijk vastgestelde
ambities en uitgangspunten; alle afspraken over de uitvoering van de zorgplicht door de coöperaties
blijven inhoudelijk ongewijzigd. Wat betreft de vennootschapsbelasting en btw geldt dat een
beperkt bedrag van circa € 85.000,- per jaar wordt opgelegd aan de coöperaties voor de bijdrage
over de werkelijk gemaakte bureaukosten.
Wat verder ongewijzigd is, is dat nieuwe investeringen in gebouwen en terreinen door de
coöperaties na 1 januari 2019 zullen worden geactiveerd op de balans van de betreffende
coöperatie. De dekking van de hieruit voortkomende lasten, grotendeels kapitaallasten, komt uit de
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage en de eigen bijdrage van de schoolbesturen.
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Financieringsparagraaf
Wethouder Willem-Jan Stegeman
E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl

Verantwoordelijk voor:
Financiën en belastingen, inclusief
deelnemingen en PPS
Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Ambitie
Wij streven naar de optimale financiering van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven (op korte en
lange termijn). Om deze treasury-functie goed uit te voeren, kijken we nauwgezet naar de
liquiditeitsontwikkeling van de gemeente en de renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt in
Nederland. De treasury-functie voeren wij uit binnen de normen van het BBV (Besluit Begroting en
Verantwoording), de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), de Wet HOF (Wet
Houdbare Overheids Financiën) en het door uw Raad vastgestelde Treasurystatuut 2016.

Doelstellingen
De gemeente Amersfoort weegt steeds af welke investeringen er op korte en lange termijn moeten
plaatsvinden. Het is vervolgens de taak om deze investeringen conform de bovengenoemde normen
en kaders te financieren.
We beperken ons tot de publieke taak en hebben daarbij de volgende doelstellingen gehanteerd:


er is voldoende financiering op de korte en lange termijn; zodoende kan er te allen tijde
aan onze betaalverplichtingen worden voldaan;



de risico's die aan de financiële transacties verbonden zijn worden beheerst en beperkt; het
betreft het renterisico, het koersrisico en het debiteurenrisico;



de rentekosten van de leningen worden zoveel mogelijk beperkt;



de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en
financiële posities worden zoveel mogelijk beperkt.
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Onze inzet
We maken onderscheid tussen financiering en dekking. Bij financiering gaat het om de vraag hoe we
aan onze betaalmiddelen komen (bijv. door verkoop van gronden of door aangaan van
geldleningen). Bij dekking gaat om de vraag hoe we middelen kunnen aanwenden om de begroting
sluitend te houden (bijv. opbrengst uitkering gemeentefonds en belastingopbrengsten ter dekking
van afschrijvingslasten). Bij treasury hebben we het over financiering.
De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet FIDO
en de Wet HOF. Om vooral de financieringsrisico’s te beperken staan in de Wet FIDO twee
instrumenten: de rente risiconorm en de kasgeldlimiet. In de Wet HOF zijn de bepalingen
opgenomen die betrekking hebben op het beleggen van overtollige financieringsmiddelen bij de
Schatkist. Dit zijn de indicatoren voor ons treasurybeleid.

Tabel: FP.01 Effectindicatoren financiering

REKENING
2015

REKENING
2016

REKENING
2017

REKENING
2018

24.500

33.000

55.553

62.263

-23.300

26.300

30.165

-12.141

0

0

0

3.494

Rente risiconorm *1 (<)
Kasgeldlimiet *1 (<)
Schatkistbankieren drempel *2 (<)

*1 bron: Wet FIDO
*2 bron: Wet Hof
De tabel effectindicatoren financiering geeft een overzicht van het effect van de financieringen
ultimo boekjaar ten opzichte van de norm van het begrotingstotaal per aanvang boekjaar.

Renterisico- vaste schuld (renterisiconorm)
De wettelijke rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal
onderhevig mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een maximum gesteld aan
het renterisico op de langlopende leningenportefeuille. Van renteherziening is sprake als in de
leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden
aangepast. Wij hebben geen leningen in portefeuille, waarvan een aanpassing van de rente is
bedongen.
Herfinanciering is het aangaan van een nieuwe lening om de oude af te lossen. De rente risiconorm
beperkt dus de aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. Op een begrotingstotaal in 2018
van € 465,8 miljoen bedraagt de rente risiconorm voor onze gemeente € 93,1 miljoen. In 2018 heeft
voor € 30,9 miljoen aan aflossingen van bestaande leningen plaatsgevonden. In 2018 zijn geen
nieuwe langlopende geldleningen afgesloten. De ruimte van € 62,2 miljoen voor het aantrekken van
nieuwe geldleningen is derhalve niet gebruikt. Er zijn in 2018 wel korte geldleningen afgesloten,
circa 45 miljoen euro.
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Tabel: FP.02 Renterisico- vaste schuld (renterisiconorm)

BEGROTING 2018 JAARREKENING 2018
Begrotingstotaal

465.918

465.823

Renterisiconorm (20%)

93.184

93.165

Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)

30.755

30.902

Ruimte onder renterisiconorm

62.429

62.263

Renterisico- vlottende schuld (kasgeldlimiet)

In de Wet FIDO is de kasgeldlimiet opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging
te beperken. De kasgeldlimiet bepaalt dat gemeenten hun financieringsbehoefte voor slechts een
beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. Hierdoor worden de
renterisico’s op korte termijn beperkt. De norm is in de wet gesteld op 8,5% van het
begrotingstotaal aan lasten (excl. de stortingen in de reserves). Voor Amersfoort bedraagt de limiet
in 2018 € 39,5 miljoen. De kasgeldlimiet wordt optimaal benut vanuit de gedachte dat rente van
kortlopend geld (bijv. daggeld en kasgeld) vrijwel altijd lager is dan van langlopende leningen.
De gemiddelde netto vlottende schuld en de ruimte onder de kasgeldlimiet in 2018 was per kwartaal
als volgt:

Tabel: FP.03 Renterisico- vlottende schuld (kasgeldlimiet)

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Kasgeldlimiet

39.595

39.595

39.595

39.595

Netto vlottende schuld

58.045

58.862

45.080

51.736

-18.450

-19.267

-5.485

-12.141

Ruimte

Gemiddeld genomen bedroeg de netto vlottende schuld in 2018 € 53,4 miljoen. De
financieringsbehoefte in 2018 is hoger geweest dan de gestelde norm van de kasgeldlimiet. In 2018
hebben wij daarvoor korte geldleningen bij onze huisbank de BNG afgesloten. De Wet FIDO schrijft
voor dat, wanneer er voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt
overschreden, de toezichthouder op de hoogte gesteld moet worden. Aan deze verplichting is
voldaan en in november 2018 is er een ontheffing door de toezichthouder, Provincie Utrecht
verleend.

Koersrisico
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Het koersrisico hangt nauw samen met het renterisico en heeft betrekking op (tussentijdse)
koersdalingen van verhandelbare schuldtitels. Wij zijn niet in het bezit van deze schuldtitels en dus
is het koersrisico niet aanwezig.

Debiteurenrisico
Onder debiteurenrisico wordt hier verstaan het risico dat uitgezette geldleningen niet worden
terugontvangen van marktpartijen. Conform de bepalingen van de Wet HOF mogen wij overtollige
geldmiddelen alleen bij de schatkist beleggen. Wij hebben echter geen overtollige geldmiddelen.
Derhalve speelt dit risico hier niet.

Schatkistbankieren
De Wet HOF verplicht de lagere overheden alle geldelijke overschotten op kasbasis bij het Ministerie
van Financiën (de Schatkist) te beleggen, om zo het overheidstekort binnen de grenzen van de
Europese doelstellingen te brengen en te houden.
Uit oogpunt van doelmatigheid is in de Wet een drempelbedrag opgenomen. Hiermee mag een
bepaald bedrag buiten de schatkist worden gehouden. Tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen is
het drempelbedrag bepaald op 0,75% met een minimum van € 250.000. Voor begrotingstotalen
boven de € 500 miljoen geldt een additionele drempel van 0,2% over dat deel dat de € 500 miljoen
overstijgt.
Voor Amersfoort geldt als drempel voor 2018 0,75% van € 465,8 miljoen, ofwel € 3,5 miljoen. Wij
mogen dus een positief rekening-courant saldo hebben van € 3,5 miljoen, voordat wij moeten
beleggen in de schatkist.
In 2018 is geen sprake geweest van een positief saldo op onze lopende rekening (zie de netto
vlottende schuld), derhalve is er geen sprake van uitgezette middelen in 's Rijks schatkist.

Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren

Drempelbedrag
Netto vlottende schuld
Ruimte / storting in schatkist

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

3.494

3.494

3.494

3.494

58.045

58.862

45.080

51.736

0

0

0

0

Ontwikkelingen in 2018
Middels een fiscale maatregel, ingaande 1 januari 2016, zijn de voor de ambtenarenhypotheken
afgesloten rentepercentages als niet marktconform bestempeld. Het verschil met de marktconforme
hypotheekrentes wordt ook over 2018 als fiscaal loon aangemerkt
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Dit, in combinatie met de lage rentestand, heeft in 2018 geleid tot ongeveer € 18,6 miljoen (extra)
aflossingen op de hypotheekportefeuille.

Renteanalyse
In 2018 is er een nadelig renteresultaat op taakveld Treasury ontstaan van ruim € 2,6 miljoen. Dit
nadeel bestaat uit een aantal componenten:
De doorberekende rente die aan de taakvelden wordt toegerekend is € 2,8 miljoen lager dan
geraamd. Dit is een nadeel op het renteresultaat van taakveld Treasury, maar een voordeel op de
taakvelden van de investeringen. De doorberekende rente op de investeringen in de programma's en
taakvelden dient volgens BBV voorschriften, opgenomen in de Notitie Rente, te worden herberekend
als het percentage ten opzichte van de doorberekende rente volgens de begroting meer dan 25%
afwijkt. De belangrijkste oorzaak is de fasering van investeringen wat geresulteerd heeft tot een
lagere renteomslagpercentage. Dit leidt in de desbetreffende programma's tot lagere rente- en
daarmee ook kapitaallasten.
De rente van de GREX welke lager is bijgesteld dan begroot, heeft een nadeel van € 168.000
veroorzaakt op taakveld Treasury (dit leidt in de GREX tot een voordeel).
De rente-opbrengst voor hypotheken van ambtenaren is € 385.000 lager dan geraamd vanwege de
vele boetevrije extra aflossingen die hebben plaatsgevonden als na-ijl effect op de fiscale
maatregel ingaande 1 januari 2016 en de almaar lage rentestand in 2018.
De betaalde rente van opgenomen langlopende leningen is € 149.000 lager dan geraamd. Dit is een
voordeel.
Het niet aantrekken van een vaste geldleningen heeft een rentevoordeel opgeleverd van
558.000.

€

Terugblik op de rentevisie

De verwachte economische groei in 2018 voor alle EMU-landen was 2%. Uiteindelijk is dit
uitgekomen op 1,8%. De verwachte inflatie van 1,3% is in 2018 werkelijk uitgekomen op 1,72%.
Het door de ECB voor 2018 aangekondigde monetair beleid is ongewijzigd uitgevoerd. De ECB heeft
in het jaar 2018 haar opkoopprogramma obligaties uitgevoerd, waardoor de rente op de geld- en
kapitaalmarkt laag is gebleven. Vanaf januari 2019 zal de ECB het opkoopprogramma langzaam
afbouwen. De rente voorspelling voor 2019 is dat de rente laag blijft, door het onopgeloste Brexiten mondiale handelsdossier.

Methodiek rentetoerekening
In maart 2016 is, ter vergroting van de transparantie van het begrotings- en verantwoordingsproces
op voorspraak van de commissie Depla, het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV in werking getreden.
Voor een nadere uitwerking van de hierin opgenomen bepalingen omtrent de rente zijn de Notitie
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grondexploitaties 2016 en de Notitie Rente 2017 verschenen. In deze notities wordt ingegaan op het
inzicht geven in de berekening van de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop de rente
aan de investeringen, de grondexploitaties en de taakvelden wordt toegerekend en de
totstandkoming van de financieringsbehoefte. Daar waar van toepassing wordt het benodigde inzicht
in deze financieringsparagraaf weergegeven.

Berekening rentepercentage grondexploitaties 2018
Door de commissie BBV is bepaald dat de rente toerekening aan de grondexploitaties moet worden
beperkt tot de werkelijk betaalde rente over het vreemd vermogen. Het over het vreemd vermogen
te hanteren rentepercentage moet worden bepaald door het gewogen gemiddeld rentepercentage
van de bestaande leningportefeuille, naar verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen. De
verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen is voor de raming 2018 bepaald vanuit de
vastgestelde balans van het gemeentelijk jaarverslag 2017.
Eveneens heeft de commissie BBV bepaald dat er een nacalculatie van de rentetoerekening aan de
grondexploitaties dient plaats te vinden. De nacalculatie heeft plaatsgevonden op basis van de
gegevens uit de balans van het gemeentelijk jaarverslag 2017. Het verschil tussen de geraamde
rente en de nacalculatorische rente is doorberekend in de betreffende grondexploitaties.

Tabel: FP.07 Berekening rentepercentage Grondexploitaties 2018

BEGROTING
2018

JAARREKENING
2018

288.602

288.585

9.787

9.708

3,39

3,10

Vreemd vermogen

537.861

521.565

Totaal vermogen

698.692

709.670

2,61

2,28

Leningportefeuille
Boekrente
Gewogen gemiddeld rentepercentage

Berekend percentage

Toerekening rente en renteresultaat
De rentelasten van de financieringsmiddelen worden doorberekend aan de gemeentelijke
onderdelen door middel van de omslagrente. Het rente - omslagpercentage is voor de (meerjaren)
raming 2018 tot en met 2021 bepaald op 1,71%. Omdat we werken met een afronding ontstaat een
verschil tussen de werkelijke rentekosten en de aan activa toegerekende rentekosten. Dit is een
onderdeel van het renteresultaat.
Met onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het
renteresultaat en de wijze van rentetoerekening.
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Tabel: FP.08 Renteschema 2018

BEGROTING
2018

JAARREKENING
2018

Externe rentelasten korte en lange financiering

11.029

10.560

Externe rentebaten

-2.173

-1.965

Door te rekenen rente

8.856

8.595

Rente aan grondexploitaties

-1.890

-2.171

827

-1.076

7.793

5.348

Rente eigen vermogen (bestemmingsreserve)

0

0

Rente voorzieningen (contante waarde)

0

0

Aan taakvelden toe te rekenen rente

7.793

5.348

Werkelijk toegerekende rente (rente-omslag)

8.492

5.348

699

0

1,67%

1,71%

Rente ABP-lease naar taakveld
Saldo door te rekenen rente

Renteresultaat
Renteprecentage aan taakvelden toegerekende rente

* het in de begroting aan taakvelden toe te rekenen rentepercentage wordt
ook in de jaarrekening toegepast

Renteschema 2018 vrije tekst
In de jaarrekening 2018 heeft er op grond van een stellige uitspraak in de Notitie Rente in de BBV,
een herziening van de doorberekende rentelasten op de investeringen plaatsgevonden. De BBV
schrijft voort dat een correctie moet plaatsvinden, wanneer het renteresultaat meer dan 25%
afwijkt van de doorberekende rente volgens de gecalculeerde rentepercentage uit de begroting.
Deze berekening volgt uit het renteschema 2018. In het gepresenteerde renteschema is deze
correctie verwerkt.
Het rente omslagpercentage is in de realisatie lager dan begroot, door fasering van de
investeringen. Hierdoor vallen de rentekosten ultimo boekjaar 2018 lager uit.

Ontwikkelingen leningenportefeuille

In 2018 is de leningportefeuille stabiel gebleven. Er zijn geen vaste geldleningen afgesloten. Het
afnemen van de omvang per 31 december 2018 is het gevolg van reguliere aflossingen. Er zijn in
2018 geen nieuwe vaste geldleningen aangetrokken. Er zijn in 2018 wel korte geldleningen voor
circa 55 miljoen euro aangetrokken.

Tabel: FP.09 Verloop opgenomen geldleningen 2018
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Naam relatie

01-01-2018
Omvang

31-12-2018
Begin looptijd
Omvang

Einde
looptijd

Rentepercentage

nv Bank Nederlandse Gemeenten

416

378

1998

2028

5,36

nv Bank Nederlandse Gemeenten

1.044

957

1999

2029

5,36

nv Bank Nederlandse Gemeenten

275

220

2002

2022

5,13

Nederlandse Waterschapsbank nv

6.000

5.000

2003

2023

4,44

Nederlandse Waterschapsbank nv

932

777

2003

2023

4,61

Nederlandse Waterschapsbank nv

6.000

5.000

2003

2023

4,63

Nederlandse Waterschapsbank nv

8.000

7.000

2005

2025

3,66

nv Bank Nederlandse Gemeenten

6.750

6.000

2006

2026

4,21

nv Bank Nederlandse Gemeenten

107.502

101.768

2006

2036

4,52

Nederlandse Waterschapsbank nv

10.000

9.000

2007

2027

4,54

nv Bank Nederlandse Gemeenten

11.000

10.000

2008

2028

4,51

nv Bank Nederlandse Gemeenten

6.000

5.000

2008

2023

4,85

nv Bank Nederlandse Gemeenten

7.000

3.500

2009

2019

4,13

nv Bank Nederlandse Gemeenten

12.000

11.000

2009

2029

4,34

Nederlandse Waterschapsbank nv

10.667

9.333

2010

2025

3,52

Nederlandse Waterschapsbank nv

13.000

12.000

2010

2030

3,74

nv Bank Nederlandse Gemeenten

10.500

9.750

2011

2031

3,45

nv Bank Nederlandse Gemeenten

7.500

6.000

2012

2022

2,53

nv Bank Nederlandse Gemeenten

12.000

10.000

2013

2023

1,88

Nederlandse Waterschapsbank nv

12.000

10.000

2013

2023

1,88

nv Bank Nederlandse Gemeenten

40.000

35.000

2015

2025

0,66

288.586

257.683

Caritasvereniging parochie St. Martinus

9

9

1991

2099

7,50

Caritasvereniging St. Joseph

4

4

1991

2099

7,50

Diakonie Ned.Hervormde Gemeente

4

4

1991

2099

7,50

17

17

288.603

257.700

Balans totaal Binnenlandse Banken

Balans totaal Binnenlandse Bedrijven
Totaal

Verloop opgenomen geldleningen in 2018
Door in het bovenstaande overzicht tussen-totalen te presenteren is aansluiting met de toelichting
op de balans verkregen.

Tabel: FP.10 Eindstand van de Opgenomen geldleningen over de laatste 5 jaar

31-12-2014
Omvang

31-12-2015
Omvang
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31-12-2016
Omvang

31-12-2017
Omvang

31-12-2018
Omvang

TOTAAL

419.357

418.986

321.625

288.603

257.700

Opgenomen geldleningen over de laatste 5 jaar vrije tekst

Tabel: FP.11 Verloop uitgezette geldleningen 2018

01-01-2018
Omvang

31-12-2018
Omvang

Begin
looptijd

Einde
looptijd

Rentepercentage

Veiligheidsregio Utrecht

33

30

1997

2027

6,05

Veiligheidsregio Utrecht

635

582

1999

2029

5,43

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort bv

4.600

4.600

2015

2099

0,00

Balans totaal Leningen aan Deelnemingen

5.268

5.212

nv Amersfoortse Mij tot Stadsherstel

147

0

1993

2023

3,00

nv Amersfoortse Mij tot Stadsherstel

500

0

1997

2024

1,86

Balans totaal Langlopende Leningen

647

0

5.915

5.212

Naam relatie

TOTAAL

Verloop uitgezette geldleningen 2018
Door in het bovenstaande overzicht tussen-totalen te presenteren is aansluiting met de toelichting
op de balans verkregen.

Tabel: FP.12 Verloop uitgezette geldleningen 2018 (hypotheken)

01-01-2018
Omvang

31-12-2018
Omvang

Begin
aantal

Einde
aantal

92.291

72.138

1.164

891

TOTAAL

Verloop uitgezette geldleningen 2018 (hypotheken)
Deze tabel laat een verloop zien van de uitgezette hypothecaire geldleningen aan ambtenaren in
het boekjaar 2018. Het aantal hypotheken is behoorlijk afgenomen vanwege vervroegde aflossingen
en her-financieringen.

Tabel: FP.13 Eindstand van de Uitgezette geldleningen over de laatste 5 jaar
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TOTAAL

31-12-2014
Omvang

31-12-2015
Omvang

31-12-2016
Omvang

31-12-2017
Omvang

31-12-2018
Omvang

92.287

70.997

6.741

5.915

5.212

Deze tabel laat een verloop zien van de uitgezette geldleningen aan bedrijven over de laatste vijf
jaar. Ultimo boekjaar 2018 is de portefeuille van de uitgezette leningen aan bedrijven afgenomen
door vervroegde aflossingen van uitgezette leningen aan Stadsherstel, circa € 646.702.

Tabel: FP.14 Eindstand van de Uitgezette geldleningen (hypotheken) over de laatste 5 jaar

TOTAAL

31-12-2014
Omvang

31-12-2015
Omvang

31-12-2016
Omvang

31-12-2017
Omvang

31-12-2018
Omvang

144.243

131.820

111.074

92.291

72.138

Deze tabel laat een verloop zien van de uitgezette hypothecaire geldleningen aan ambtenaren over
de laatste vijf jaar. De hypotheekportefeuille is de laatste jaren behoorlijk afgenomen vanwege
vervroegde aflossingen en her-financieringen.

EMU-saldo
De Europese afspraken die in de wet HOF zijn vastgelegd, gaan over de reductie van het
begrotingstekort en de staatsschuld. Het Rijk en de mede-overheden leveren een gelijkwaardige
inspanning hiervoor. De norm voor de gezamenlijke gemeenten is bepaald op een negatief EMUsaldo van 0,3 % van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Pas als het plafond voor het EMU-tekort
van de gezamenlijke gemeenten wordt overschreden kan de individuele referentiewaarde voor het
EMU-tekort een rol gaan spelen.
De individuele referentiewaarde voor de Gemeente Amersfoort is vastgesteld op € 18,6 mln.
Amersfoort heeft echter een positief EMU-saldo van ruim € 8,6 miljoen.

Tabel: FP.15 EMU saldo

2018 volgens
realisatie
+01

Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking reserves

18.479

-02

Mutatie (im)materiële vaste activa

13.556

+03

Mutatie voorzieningen

-04

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

+05

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële
vaste activa

-774

TOTAAL

-4.133
0
8.282

324 van 437

325 van 437

Lokale Lasten
Wethouder Willem-Jan Stegeman
E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl

Verantwoordelijk voor:
Financiën en belastingen, inclusief
deelnemingen en PPS
Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Doelstellingen


Lasten die reëel zijn bij het voorzieningenniveau. Bij de kwaliteit en het
voorzieningenniveau van een stad als Amersfoort horen lokale lasten die beperkt blijven,
maar wél reëel en op een gemiddeld niveau zijn.



Kostendekkend opleggen van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges/retributies.

99.6.a

Lastenontwikkeling eenpersoonshuishoudens (eigenaren/bewoners)
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

6,8

0,9

8,4

0,6

0,6

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:
99.6.b

Lastenontwikkeling meerpersoonshuishoudens (eigenaren/bewoners)
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

5,5

0,8

8,6

0,6

0,6

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:
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99.6.c

Lastenontwikkeling bedrijven (eigenaren/gebruikers)
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

3,8

1,6

10,7

1,4

1,4

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:
99.6.d

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

100

100

100

100

100

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:
99.6.e

Kostendekkendheid rioolheffing
Realisatie cijfers

Streefcijfers

2015

2016

2017

2018

2018

100

100

100

100

100

Bron:

Gemeentelijk jaarverslag

Toelichting:

Onze inzet
De aanslagen gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking zijn op 31 januari 2018 aan de eigenaren
en gebruikers van woningen en niet-woningen bekend gemaakt. De Wet WOZ vereist verzending
door de gemeente binnen acht weken na aanvang van het kalenderjaar. Het betreft een WOZwaarde naar peildatum 1 januari 2017. De waardeontwikkeling van de woningen liet tussen de
peildatum en de vorige peildatum (1 januari 2016) een stijging zien van gemiddeld 8,5%. Bij nietwoningen was er sprake van een waardedaling. De daling lag gemiddeld op 1,25%. Tegen de 76.175
waardebeschikkingen zijn 1.179 bezwaren binnengekomen. Dat is 1,55%. In 2018 lag het
zwaartepunt, vanwege de forse waardestijging, meer op bezwaren tegen woningen. Tegen de
waarde van woningen is 878 keer bezwaar gemaakt (op een totaal van 69.338). Dat is ruim 200
bezwaren meer dan in 2017. De bezwaarschriften waren vóór de wettelijke termijn van 31
december 2018 afgehandeld. Wat grote invloed heeft op de afhandeling van bezwaarschriften is dat
het aandeel ingediende bezwaarschriften van zogenaamde No-Cure-No-Pay-bureaus nog steeds
toeneemt. De behandeling van deze bezwaarschriften neemt veel meer tijd in beslag dan
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bezwaarschriften van inwoners zelf. Zo wordt standaard verzocht om alle aan de waardering ten
grondslag liggende stukken (door een uitspraak elders in het land zijn gemeenten verplicht die
gegevens te verstrekken) en wordt standaard verzocht om een hoorzitting. Daarmee neemt de druk
op het bezwaarproces toe. Bovendien leidt een gegrond bezwaar van een NCNP-bureau tot forse
kostenvergoedingen. Omdat de WOZ-waarde geen exacte wetenschap is, maar een indicatie van de
marktwaarde, ligt het percentage gegronde bezwaren landelijk, maar ook in Amersfoort rond de 4050%.
De Waarderingskamer, wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet WOZ, heeft aan
Amersfoort in 2018 voor het elfde achtereenvolgende jaar het oordeel ‘goed’ gegeven. De WOZwaarde wordt niet alleen gebruikt voor de gemeentelijke OZB, en in Amersfoort ook de rioolheffing,
maar ook voor de watersysteemheffing (waterschap), eigenwoningforfait inkomstenbelasting,
verhuurdersheffing, erfbelasting, hypotheekaanvragen en voor de bepaling van de maximale huur in
het woningwaarderingsstelsel.
In 2018 zijn, voorafgaand aan de aanslagoplegging 2019, voormeldingen verstuurd aan zo’n 1.000
eigenaren van woningen. De respons was ongeveer 30%. Bij een voormelding wordt de berekende
WOZ-waarde al vóór de aanslagoplegging bekend gemaakt, waarbij de eigenaar via een DigiD-inlog
in een internetomgeving kan beoordelen op basis van welke gegevens de waarde tot stand is
gekomen. Via de site kan op de waarde, als ook de daaraan ten grondslag liggende gegevens,
worden gereageerd. De voormeldingen zorgen ervoor dat het aantal bezwaarschriften afneemt en
het begrip en de transparantie ten aanzien van de waardebepaling toeneemt.
In het kader van de verdergaande digitalisering en dienstverlening is ook in 2018 gebruik gemaakt
van de berichtenbox van MijnOverheid. Dat betekent dat aanslagen gemeentelijke belastingen en
aanmaningen, wanneer inwoners daarvoor toestemming hebben gegeven, in de berichtenbox
worden geplaatst. Voor bedrijven komt er een bedrijvenvariant. Zo’n 50% van alle aanslagen werd
digitaal verzonden. Dat is 10 procentpunt meer dan in 2017.

Afvalstoffenheffing
De belastingopbrengst afvalstoffenheffing is nagenoeg gelijk aan de raming. Het positieve
kostensaldo wordt met name veroorzaakt door een gunstig effect van afvalscheiding en daardoor
minder restafval. Anticiperend op het positieve kostensaldo kan de extra belasting op restafval, die
van kracht is per 2019 en zoals deze is gemeld in de begroting 2019-2022, worden opgevangen in de
kostenbasis en heeft dat niet geleid tot (extra) tariefstijging.

Tabel: PL.01 Kostenbasis afvalstoffenheffing

Begroot

Realisatie

Saldo

AVU

3.389

2.913

476

ROVA

8.333

7.732

601

Zwerfafval

1.077

1.023

54

Compensabele BTW

2.431

2.175

256

51

15

36

1.032

992

40

Oninbaar
Kwijtschelding
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Overige kosten
Opbrengst oud papier en PMD
Kostenbasis
Opbrengst afvalstoffenheffing
VERSCHIL

768

889

-121

-1.435

-1.630

195

15.646

14.109

1.537

15.646

15.673

-27

0

-1.564

1.564

Rioolheffing
De opbrengst rioolheffing wijkt fractioneel af van de raming. Datzelfde geldt voor de kosten. Het
saldo is licht positief.

Tabel: PL.02 Kostenbasis rioolheffing

Begroot

Realisatie

Saldo

5.660

5.660

0

152

151

1

39

15

24

Straatreiniging

673

639

34

Beheer wegen en watergangen

750

750

0

Compensabele BTW

1.860

1.843

17

Overige kosten

3.692

3.670

22

12.825

12.728

97

12.825

12.891

-66

0

-163

163

Dotaties aan voorzieningen
Kwijtschelding
Oninbaarverkaringen

Kostenbasis
Opbrengst rioolheffing
VERSCHIL

Woonlasten
De peilaanpassing is voor 2018 vastgesteld op 2%. De gemiddelde OZB-aanslag is verhoogd met de
peilaanpassing en daarnaast verhoogd met een maatregel uit de herstelbegroting 2015. Daarmee
kwam de verhoging van de gemiddelde aanslag OZB uit op 4,3%. Met de stijging van de lasten voor
afval (2%) en riool (3,2%) was de ontwikkeling van de woonlasten in voor woningen +3,2% en voor
bedrijven +4%. Voor huurders van woningen geldt een iets lagere ontwikkeling. Gebruikers van
woningen betalen geen OZB. Zie voor een overzicht onderstaande tabel.

Lastenontwikkeling burgers
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Bij de bepaling van de woonlasten is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een
Amersfoortse woning van € 247.000.

Tabel: PL.03 Lastenontwikkeling burgers
(bedragen x € 1,--)

Eenpersoonshuishoudens

2017

OZB-gebruikersdeel

2018 ONTWIKKELING

0

0

55

57

3,6%

Afvalstoffenheffing

201

205

2,0%

Lasten huurders

256

262

2,3%

OZB-eigenarendeel

321

335

4,4%

69

71

2,9%

646

668

3,4%

Rioolheffing-gebruikersdeel

Rioolheffing-eigenarendeel
Lasten eigenaren / bewoners
Meerpersoonshuishoudens

2017

OZB-gebruikersdeel

2018 ONTWIKKELING

0

0

55

57

3,6%

Afvalstoffenheffing

252

256

1,6%

Lasten huurders

307

313

2,0%

OZB-eigenarendeel

321

335

4,4%

69

71

2,9%

697

719

3,2%

Rioolheffing-gebruikersdeel

Rioolheffing-eigenarendeel
Lasten eigenaren / bewoners

Lastenontwikkeling bedrijven
Voor bedrijven zijn de lasten als volgt, waarbij uitgegaan is van een (gemiddelde) waarde van het
bedrijfspand van € 649.000:

Tabel: PL.04 Lastenontwikkeling bedrijven
(bedragen x € 1,--)

Bedrijven (c.q. niet-woningen)

2017

2018 ONTWIKKELING

OZB-gebruikersdeel

1.638

1.708

4,3%

396

408

3,0%

Lasten huurders

2.034

2.116

4,0%

OZB-eigenarendeel

2.004

2.090

4,3%

535

552

3,2%

Rioolheffing-gebruikersdeel

Rioolheffing-eigenarendeel
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Lasten eigenaren

2.539

2.642

4,1%

Lasten eigenaren / bewoners

4.573

4.758

4,0%

Onroerende-zaakbelasting (OZB)
De daadwerkelijke opbrengst OZB laat een negatief saldo zien van € 0,25 mln. Dit is reeds in de
zomerrapportage vermeld. Er is sprake van omzettingen van bestaande (bedrijfs)gebouwen naar een
woonfunctie. De heffingsgrondslag verandert (vermindert) hierdoor en dan blijft de realisatie van de
OZB achter bij de verwachting.

Kwijtschelding van belastingen
Evenals in voorgaande jaren zijn de maximale mogelijkheden tot het verlenen van kwijtschelding
benut. Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de
hondenbelasting (max.1 hond). Of kwijtschelding wordt verleend hangt af van de
betalingscapaciteit van belastingplichtigen. Bij de bepaling daarvan houden wij rekening met 100%
van de kosten van levensonderhoud zoals die normatief zijn opgenomen in de landelijke richtlijnen
voor het kwijtscheldingsbeleid. Van de mogelijkheid om lagere normen (90% of 95%) te hanteren is
bewust geen gebruik gemaakt teneinde ruimhartige kwijtschelding te kunnen verlenen. Ook
ondernemers kunnen voor kwijtschelding van de privé-aanslag in aanmerking komen. Aan
bijstandsgerechtigden, inwoners die uitsluitend een AOW-uitkering hebben en ondernemers met een
BBZ-uitkering is in de regel geautomatiseerd kwijtschelding verleend. Deze groep, groot zo’n 3.600
belastingschuldigen, hoefde dus geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. Het totale bedrag aan
verleende kwijtschelding is nagenoeg gelijk aan de begroting.
Aanvragen

5.212

Afgewezen

154

Toegekend

5.058

Bedrag (x € 1000,-)

1.182

Overzicht belastingopbrengsten
Tabel: PL.05 Overzicht belastingopbrengsten
(bedragen x € 1.000,--)
BEGROTING
2018

REALISATIE
2018

VERSCHIL

15.646

15.673

27

685

655

-30

42.447

42.229

-218

Afvalstoffenheffing
Hondenbelasting
OZB
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Precariobelasting
Rioolheffing
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2.452

2.519

67

12.825

12.891

66

Grondbeleid
Wethouder Willem-Jan Stegeman
E-mail: WethouderStegeman@amersfoort.nl

Verantwoordelijk voor:
Financiën en belastingen, inclusief
deelnemingen en PPS
Grondzaken/vastgoed
Stadhuis, inclusief stadhuisplein
Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
Evenementen
De Hoef
Wijkwethouder: Liendert en Rustenburg

Ambitie
Wij realiseren en faciliteren projecten en gebiedsontwikkelingen die passen in het gemeentelijk
beleid. In dat verband verwerven wij vastgoed, we beheren het (tijdelijk) en verkopen het, binnen
de financiële en juridische kaders.

Grondbeleid

Wij willen de stad Amersfoort verder ontwikkelen en verduurzamen in samenwerking en/of
samenspraak met de inwoners en ondernemers en andere partijen in de stad. Grondbeleid wordt
ingezet om te faciliteren, te regisseren, te verbinden, te verleiden en zo nodig te verwerven.
Gebiedsontwikkelingen zijn zeer uiteenlopend van aard en veranderen in de loop van de tijd. Per
ontwikkeling passen we maatwerk toe. Wij benoemen bij de start van een ontwikkeling onze
gewenste rol en het instrumentarium dat we willen inzetten. Als gemeentelijke doelstellingen niet
gerealiseerd (kunnen) worden door anderen of als we een ontwikkeling op gang willen brengen,
zetten we actief grondbeleid in, zoals bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het stationsgebied. Een
actieve rol zal vooraf gegaan worden door een risico- en financiële analyse.
Wij zetten in op contractvormen en financieringen die kunnen inspelen op bijzondere initiatieven
en/of bijzondere omstandigheden. We onderzoeken de keten van (maatschappelijke) waardecreatie
om gebiedsontwikkelingen financieel haalbaar te maken.
Wij stimuleren tijdelijk gebruik van vastgoed om initiatieven met een (maatschappelijke)
meerwaarde te faciliteren. Tijdelijk gebruik kan daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid,
economische ontwikkeling, als vliegwiel fungeren of een startruimte voor initiatieven bieden. Als we
gemeentelijk vastgoed verkopen, onderzoeken wij eerst of (sociale) woningbouw mogelijk
is. Daarnaast zal het aspect maatschappelijke waarde meegenomen worden bij het bepalen van een
verkoopstrategie.
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Wij sturen via programmamanagement op de werklocaties. Daarmee wordt integraler gewerkt en is
sprake van een betere coördinatie op de inzet van de gemeente. Dit heeft naar verwachting een
gunstig effect op het uitgifteniveau.
Wij zijn ons bewust van de vele onzekerheden die gebiedsontwikkeling in deze tijd met zich
meebrengt en sturen daarom strak op de financiën. Dit doen we met behulp van scenarioanalyses,
risicomanagement en stapsgewijze besluitvorming zodat tijdig ingegrepen en bijgestuurd kan
worden.

Ontwikkelingen op het gebied van regelgeving
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is enige jaren geleden aangescherpt. In de afgelopen
jaren is stapsgewijs aansluiting bij de wijzigingen gezocht. De laatste belangrijke wijziging, het
winst nemen bij naar verwachting positieve grondexploitaties, is in 2017 verwerkt bij de
betreffende grondexploitaties. De wijze van bepalen van de hoogte van de RRI is voorgeschreven
volgens de Percentage of Completion-methode (PoC-methode). Jaarlijks wordt het bedrag aan
eventueel te nemen winst herberekend. Naast winst nemen kan dit vanaf 2018 ook betekenen dat er
een correctie plaats moet vinden op eerder genomen winst.
In de aangescherpte regelgeving van het BBV is vanuit het voorzichtigheidsbeginsel de looptijd van
grondexploitaties gemaximeerd op 10 jaar. Als het voor een planontwikkeling noodzakelijk is om
een langere looptijd toe te passen dient de Raad hierover een besluit te nemen. De
planontwikkeling Vathorst Bedrijventerrein loopt tot en met 2029. Het laatste jaar van deze
exploitatie gaat daarmee echter over de 10-jaarstermijn. De reden hiervoor is, dat er in de
exploitatie een voorzichtige planning voor uitgifte van de bedrijfskavels is opgenomen, gebaseerd
op in het verleden gerealiseerde uitgiften. Het BBV schrijft voor dat alleen over de 10-jaarstermijn
heen mag worden gegaan als er voldoende voorzichtigheidsmaatregelen zijn genomen. Zoals het
BBV voorschrijft is er geen indexering van de grondopbrengst over het laatste jaar toegepast.
De kosten die gemaakt worden in de planontwikkelingsfase van nieuwe gebieds- en/of
vastgoedontwikkelingen (initiële projecten) worden tot en met 2018 gefinancierd vanuit de Reserve
Ruimtelijke Investeringen (RRI). In het Meerjaren Programma Grondexploitaties (MPG) is uitgewerkt
wat de verwachte initiële plankosten (meerjarig) zijn. Om voldoende financiële middelen te hebben
om deze kosten te dekken, is voor de komende drie jaren een incidenteel budget van drie keer €
1.000.000 in de begroting opgenomen.
Per 1 januari 2016 zijn gemeenten verplicht om over winstgevende activiteiten
vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen. Tot op heden geven de berekeningen aan, dat de
grondexploitaties niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting zijn. Jaarlijks worden de
grondexploitaties op de Vpb getoetst.

Ontwikkelingen woningmarkt
De woningmarkt is hersteld. Het aantal transacties blijft hoog. Uit recente transactiecijfers valt af
te leiden dat er ook in 2018 een prijsstijging is geweest. Omdat de vraag naar geliberaliseerde
woningen toeneemt, buiten de sociale huursector, zijn de huurprijzen nog verder gestegen.
Tegenover positieve signalen zijn er ook signalen dat we terughoudend moeten zijn met
verwachting van stijging van grondopbrengsten. De stijgingen in de afgelopen jaren werden
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gedragen door een combinatie van de inhaalvraag, het aantrekken van de economie en de zeer lage
rentestanden, waardoor de leencapaciteit ten opzichte van het inkomen (LTI) hoog is. Door de
aantrekkende economie en stijgende inflatie wordt verwacht dat de rentestanden op termijn eerder
omhoog gaan dan omlaag. Daarnaast zijn er aanbestedingsnadelen die de stijging van de
grondprijzen beperken. Een aanbestedingsnadeel volgt uit hogere bouwkosten. Hogere bouwkosten
hebben een negatief effect op de (residuele) grondwaarde.
Ondanks de verwachte prijsstijgingen de komende jaren, hanteren wij, ook op basis van recent
aanvullend onderzoek, een gematigde parameter van 2,0% voor grondopbrengsten van woningen.
Door het hanteren van een gematigder parameter blijven wij onze eerder ingezette lijn volgen.
Daarmee kiezen we niet voor al te schoksgewijze veranderingen, zowel bij negatieve
ontwikkelingen alsook bij positieve ontwikkelingen in de woningbouwmarkt.

Ontwikkelingen commercieel vastgoed
Kantoren
De kantorenmarkt in Gooi en Eemland loopt nog moeizaam. De opname, met name van de
bestaande voorraad, blijft op een laag niveau en de huurprijzen blijven nagenoeg gelijk. De markt
voor nieuwbouwkantoren is daarnaast wel geheel anders dan voor de incourante voorraad, waar
vaak sprake is van langdurige leegstand. Toch is er ook sprake van een aantal positieve elementen
op de kantorenmarkt. De daling van het vereiste rendement dat een belegger bij het in ontwikkeling
nemen van een gebouw zou willen ontvangen, zorgt ervoor dat de beleggingswaarde stijgt. Door
deze dalende aanvangsrendementen stijgt de grondwaarde van kantoren, bij gelijkblijvende overige
omstandigheden.
Bedrijfsruimten
De vooruitzichten voor bedrijfsruimten zijn positief. In de regio Gooi en Eemland zijn de huren
gestabiliseerd en ook voor bedrijfsruimten dalen de aanvangsrendementen en daalt het aanbod van
bedrijfsruimten. De opname toont een oplopende lijn en de sterke economie stimuleert de
bedrijfsinvesteringen. De gestage ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft zich ook in 2018
doorgezet. Er lijkt daarmee sprake van een stabiele sector waar de komende periode de
grondopbrengsten gelijke tred kunnen houden met de ontwikkeling van de algemene groei van de
economie.

Bedrijventerreinen
De markt in Amersfoort wijkt af van de markt in de regio en verschilt ook op de bedrijventerreinen
die in ontwikkeling zijn. De bedrijventerreinen met modern-functionele bedrijvigheid, waaronder
De Wieken, ontwikkelen zich sneller dan het hoogwaardige bedrijvenpark Vathorst, waar de afzet al
langer achterblijft ten opzichte van eerdere verwachtingen. Daarom gaan we op korte termijn uit
van een lagere opbrengststijging op Vathorst Bedrijvenpark, namelijk 1% i.p.v. 2%. Voor de lange
termijn hanteren we de langjarige inflatie.
De parameters die we hanteren geven aan dat het, net zoals vorig jaar, goed gaat met de markt.
Het kiezen voor nog positievere parameters zou op basis van een aantal signalen in de markt
eventueel te onderbouwen zijn, dit levert echter extra risico’s op voor komende jaren. Derhalve is,
net als voorgaande jaren, gekozen voor het gematigd meebewegen met de positieve markt ten
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einde geen extreme wijzigingen te krijgen in de komende herziening(en). Deze lijn wordt
onderschreven door recent extern onderzoek.

In 2018 is er een aantal kavels geleverd door de gemeente. Onder meer is na een langdurig
aanbestedingstraject in de Wieken in het Entreegebied een kavel geleverd aan Reggestede
Ontwikkeling BV voor de ontwikkeling van een Foodcourt met vier restaurantpaviljoens.
Kostenstijging bouw- en woonrijp maken
De kosten in de grondexploitaties zijn voor een groot deel gerelateerd aan de grond-, weg- en
waterbouw (GWW). De kosten in de GWW-sector zijn het afgelopen jaar structureel gestegen.
Aangezien de kosten naar verwachting door hogere inflatie en hogere contractlonen verder stijgen,
hanteren wij in lijn met de langjarige inflatie en vergelijkbaar met voorgaand jaar een
kostenstijging van 2%. We kiezen, ook op basis van recent onderzoek, bij het bepalen van de
parameters voor de bouw- en woonrijp maken voor deze gematigde lijn, zoals we dat ook doen bij
de opbrengstenstijging.
Waar de afgelopen jaren nog aanbestedingsvoordelen konden worden behaald bij aanbestedingen
voor het bouw- en woonrijp maken, is de markt inmiddels omgeslagen en krijgen we te maken met
aanbestedingsnadelen.
Aanbestedingsnadelen geven de acute marktsituatie aan, maar hebben geen structurele
consequenties voor kosten die op langere termijn worden gemaakt. Wel moeten deze mogelijke
aanbestedingsnadelen een plek krijgen in risicoanalyses van projecten.

Rentekosten en discontovoet
Op grond van de notitie “Grondexploitatie” van de commissie BBV moet de rente die toegerekend
wordt, gebaseerd zijn op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. De rente is
conform deze richtlijn voor de begroting bepaald op 2,6%. De rente wordt jaarlijks op basis van
nacalculatie toegerekend aan de grondexploitaties.
Dezelfde notitie schrijft ook de disconteringsvoet voor. Aan de hand van deze disconteringsvoet
worden alle toekomstige kosten en opbrengsten teruggerekend naar één bedrag nu. De
disconteringsvoet dient volgens de Commissie BBV bij negatieve planexploitaties gelijk te zijn aan
het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de
Eurozone. Dit streefpercentage is circa 2,0%. Voor de herzieningen hanteren wij dit streefcijfer.

Vastgestelde parameters grondexploitaties
De gemeentelijke grondexploitaties zijn herzien conform de “Uitgangspunten parameters herziening
grondexploitaties 2018” welke door het College is vastgesteld d.d. 13 november 2018. De
gehanteerde parameters zijn hieronder opgenomen. De hiervoor benoemde ontwikkelingen zijn
meegenomen.
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Korte termijn: periode van 3 jaar
Lange termijn: periode van jaar 4 tot en met het 10de jaar
Op grond van de BBV regels wordt na het 10de jaar geen indexatie van de opbrengsten meer
toegepast.
* Grondexploitaties met woningbouw: De Lichtenberg, Bestaand Stedelijk Gebied (BSG, waar onder
De Nieuwe Stad), Sportfondsenbad, Amersfoort Vernieuwt, De Schans, De Geer, Laan naar
Emiclaer, Engweg, Kavels over de Laak en Zwembad Liendert.

Vastgestelde Grondexploitaties
De lopende grondexploitaties zijn geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen die zich in de
betreffende projecten hebben voorgedaan.
Het resultaat van de nog lopende grondexploitaties met een negatief saldo is door de herziening
met circa € 0,4 miljoen afgenomen tot een totaal negatief saldo van € -23,3 miljoen.
Bij een aantal positieve (deel)grondexploitaties is op basis van de door het BBV voorgeschreven PoCmethode winst genomen.
Naast deze winstneming vindt er binnen BSG op basis van de PoC-methode nog een herverdeling
plaats tussen de positieve deelprojecten en de post 'Boekwaarde'. Deze herverdeling is budgettair
neutraal.
Met herziening van de grondexploitaties wordt nog een aantal andere kosten en opbrengsten
verwerkt. De realisatie van het CCNL brengt kosten met zich mee. Deze kosten zijn tot en met 2018
onder het onderdeel grondexploitaties opgenomen. Ook waren in de begroting kosten opgenomen
voor 'Niet Gesprongen Explosieven' voor het project Lichtenberg. Omdat deze kosten zijn
opgenomen in de grondexploitatie Lichtenberg, kan deze post in de begroting vrijvallen. Het
voorziene tekort bij de vaststelling van de grondexploitatie Engweg komt ten laste van de Reserve
Sociale Woningbouw, zoals besloten is bij de vaststelling van deze grondexploitatie.
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Het totale resultaat van de grondexploitaties bedraagt € 2,1 miljoen positief.

Resultaat Herziening grondexploitaties

Per 1 januari 2018 zijn er 14 vastgestelde grondexploitaties operationeel. Deze staan in de
onderstaande tabel.

Boekwaarde

(bedragen x € 1.000.000)

(gerealiseerde
baten -/lasten per 111-2018)

Te verwachten (na 1-11-2018)

Baten

NCW Saldi
(jaarrek.
2018)
Lasten
Eindwaarde prijspeil 11-2019
10,0
-13,6
-12,3

Bestaand Stedelijk Gebied

-28,3

24,7

Wieken/Bloeidaal

-27,6

32,1

15,1

-10,6

-9,6

Lichtenberg

-25,0

32,2

7,5

-0,3

-0,3

-1,3

0,4

0,1

-1,0

-1,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

Engweg

-0,1

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Zwembad Liendert

-0,4

3,6

3,4

-0,2

-0,1

-82,5

93,3

36,6

-25,8

-23,4

-13,2

32,6

19,5

-0,1

0,0

1,0

0,1

0,7

0,4

0,3

WWC De Birkt
Negatieve
grondexploitaties De Geer

negatieve grondexploitaties

Vathorst Bedrijven
Positieve
grondexploitaties Amersfoort Vernieuwt
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De Schans

-0,6

Neptunusplein

0,3

Laan naar Emiclaer

0,6

Sportfondsenbad

-0,9

Kavels over de Laak

1,5
0,0
0,0
3,8

0,3
0,2
0,2
2,5

0,6
0,1
0,4
0,4
1,2

0,1
0,4
0,4

-1,3

3,4

0,9

positieve grondexploitaties

-14,1

41,4

24,3

3,0

2,8

Totaal grondexploitaties

-96,6

134,7

60,9

-22,8

-20,6

Risico’s en weerstandsvermogen
Ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak complexe, langjarige trajecten waar veel geld mee gemoeid
is. Dergelijke projecten kennen verschillende risico’s. Bij de herziening van de grondexploitaties
worden de risico’s gekwantificeerd. Sinds de wijziging van het BBV in 2016 is binnen
grondexploitaties een beperkte post onvoorzien opgenomen, waardoor het risicoprofiel is gestegen.
Slechts een beperkt deel van de risico’s kan daarmee worden opgevangen. De overige risico’s
worden meegenomen bij het bepalen van het gemeentebrede benodigde weerstandsvermogen.
Voor het risicomanagement maken wij gebruik van de Risman methodiek. Voor alle grote projecten
zijn de risico’s nader geïdentificeerd en voorzien van beheersmaatregelen. Hierdoor kan beter
gestuurd worden op de projecten. Voor het bepalen van de hoogte van de risico's is gebruik gemaakt
van een Monte Carlo-analyse. Het totale risicoprofiel bedraagt € 19,5 mln. Dit wordt betrokken bij
de analyse van het totale benodigde weerstandsvermogen.

Grondexploitatie

Totaal
risicoweerstandsvermogen

Bestaand Stedelijk Gebied

6.766

Wieken / Bloeidaal

4.625

Lichtenberg

3.773

Vathorst Bedrijventerrein

3.671

Overige grondexploitaities
Totaal

0,5

694
19.529

Reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI)
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1,1

De RRI is één van de (financiële) instrumenten die wordt ingezet voor het realiseren van
gebiedsontwikkeling.
Het saldo van de RRI per 31-12-2018 bedraagt € 2.061.000. Onder voorbehoud van positieve
besluitvorming door de raad van het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2018 wordt hier €
1.082.000 aan onttrokken, zodat het saldo € 979.000 bedraagt per 1 januari 2019. Dit bedrag is
bestemd voor de overige kosten waaronder kosten voor Amersfoort Vernieuwt en extra initiële
plankosten. Er zijn geen onbelegde middelen in de RRI, omdat de verwachte toekomstige
onttrekkingen gelijk zijn aan het beschikbare saldo.
Vanaf 2019 tot en met 2021 zijn incidentele budgetten voor de planontwikkelingskosten opgenomen
in de begroting.
AD 1: ‘Overige kosten, waar onder Amersfoort Vernieuwt en extra initiële plankosten’: Vanaf
2019 (en verder) is € 979.000 beschikbaar voor deze kosten.
AD 2: ‘Plankosten initiële projecten - 2018’: Voor de kosten die in 2018 gemaakt zijn
(€1.082.000), komt een voorstel bij de bestemming van het rekeningresultaat 2018.

Relaties binnen de jaarstukken
Paragraaf Verbonden partijen: De grondexploitaties die zijn ondergebracht in een Publiek-Private
Samenwerking (PPS), te weten Ontwikkelingsbedrijf Vathorst CV en de deelneming in de VOF
Podium Kantorenpark Vathorst, worden verantwoord in deze paragraaf.
Paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen: In deze paragraaf wordt het totale overzicht
van risico’s voor de gemeente inclusief de risico’s van de grondexploitatie weergegeven.
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Duurzaamheid

Wethouder Astrid Janssen
E-mail: Wethouderjanssen@amersfoort.nl

Verantwoordelijk voor:
Duurzaamheid
Omgevingswet
Energietransitie
Ruimtelijke ordening
Wagenwerkplaats
Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en
Leusderkwartier,
Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier

Ambitie
Wij willen een duurzame stad Amersfoort op de korte en de lange termijn. Een stad waar het nu en
later goed wonen, werken en recreëren is. Dat kunnen en willen wij niet alleen doen, daarom
werken wij samen met ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners.
De grote opgaven voor duurzame ontwikkeling: de transitie naar een circulaire economie en
overgang naar een volledige duurzame energievoorziening vragen om samenwerking met bewoners,
bedrijfsleven, organisaties en instellingen. Dit doen wij op lokaal niveau, maar nadrukkelijk ook op
regionaal niveau. Alleen door samen te werken vanuit een gezamenlijke strategie kunnen wij de
doorzettingskracht ontwikkelen die deze opgaven vragen.

Onze inzet
De transitie naar een CO2neutrale stad in 2030 en een circulaire economie vraagt om een meer
regisserende rol van ons als lokale overheid. De opgaven zijn groot en ambitieus. Met een
faciliterende en stimulerende aanpak hebben wij de afgelopen jaren veel bereikt, maar dit is niet
voldoende. Daarom is in 2018 hard gewerkt aan de projecten die zijn vastgesteld in het
Uitvoeringsprogramma CO2neutrale stad, zoals de 033SamenDuurzaamdeal Duurzame
bedrijventerreinen, warmtevisie en het eerste wijkwarmteplan (zie Beleidsprogramma 3 Stedelijke
Beheer en Milieu), en aan het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie (zie beleidsprogramma 10,
Duurzaamheid en Innovatie)
Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling 2018
Om doelgerichte duurzame en innovatieve projecten en initiatieven in de stad te ondersteunen is
het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling opgezet. In 2018 is opnieuw geld beschikbaar gesteld en
zijn vijf nieuwe initiatieven ondersteund. Initiatieven die worden ondersteund met totaal 184.300
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euro uit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling en zelf 246.590 euro aan cofinanciering
inbrengen.
De volgende projecten hebben in 2018 financiële ondersteuning ontvangen uit het toekomstfonds:
Amersfoort Plasticdieetapp Pilot (APP)
Met het project APP gaan A New Zero en Opgemärkt de uitdaging aan om nog meer mensen te
inspireren om een maand lang geen gebruik te maken van plastic wegwerpproducten en plastic
verpakkingen. Met een op maat gemaakte, positieve en aanstekelijke manier dagen ze iedereen uit
om een maand lang te plasticdieten met de app. Door het combineren van een app met de nieuwste
inzichten op het gebied van gedragsverandering en e-health wordt op een creatieve manier afval
verminderd en een circulaire levensstijl geïntroduceerd. De verschillende modules in APP maken
deze applicatie tot de ideale aanjager voor het bottum-up werken aan een circulaire stad.
ReMake Plastics
Het consortium wil van (ingeleverd) plastic afval een hoogwaardig circulair product produceren met
een XL 3D Printer. De eigenaar van het plastic krijgt zo een circulair product van zijn eigen
materiaal terug. In de aanvraag wordt uitgegaan van minimaal 1.000 kg plastic dat wordt
geupcycled. Ten opzichte van de totale hoeveel plastic afval van 40 kg afval per jaar per
huishouden is dit erg weinig, maar kwalitatief wordt er voor het eerst gewerkt aan het hoogwaardig
verwerken. In eerste instantie wordt er gewerkt aan het printen van een cabin waarin
daadwerkelijk overnacht kan worden.
Inzamelsysteem Bouwklussen
Kleine bouwbedrijven, vakmensen en hun opdrachtgevers helpen om vanuit hun vele projecten
herbruikbare bouwmaterialen in te brengen bij verkopende partijen. Hiervoor wordt samen met
lokale aanbieder en afnemers van deze stroom een inzamelsysteem ontwikkeld. Op deze manier
worden bouwproducten die anders weggegooid worden opnieuw ingezet. De verwachting is dat in
Amersfoort op deze manier jaarlijks zo’n 25.000 kg bouwafval worden voorkomen.
Energy Challenges op het PO en VO
Energy Challenges daagt scholieren uit om slim met energie om te gaan op school en in de wijk.
Tijdens de Challenge gaan leerlingen in teams onderzoeken hoe hun school en wijk duurzamer
gemaakt kunnen worden in samenwerking met verscheidene partijen. Het doel is om
energiebewustzijn en het bijbehorende gedrag te creëren. Daarnaast wordt heel concreet energie
bespaard. Eerdere projecten laten zien dat een besparing van minimaal 10% heel realistisch is.

Implementatie menukaart duurzaam wonen
De afgelopen periode is voor Nieuwland een menukaart ontwikkeld. Met deze menukaart is helder
en overzichtelijk in beeld gebracht welke verduurzamingsmaatregelen per woningtype te nemen
zijn met welk verwacht resultaat. De aanvraag betreft het verder uitwerken en uitbreiden van de
menukaart om deze vervolgens in een app of website te verwerken. Zo kunnen belangstellenden
heel concreet zien wat zij kunnen ondernemen om hun energieverbruik te beperken. Daarnaast
moet deze tool ook wensen/eisen/woninginformatie van bezoekers vast kunnen leggen zodat
vervolgstappen in de klantreis gemaakt kunnen worden.
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Op deze manier wil Duurzaam Nieuwland de volgende stap zetten in de bewonersactivatie. Door
deze menukaart om te zetten in een digitale tool wordt het bewoners nog makkelijker gemaakt
daadwerkelijk aan de slag te gaan.

In 2018 zijn ook diverse projecten uit 2016 en 2017 tot afronding gekomen, zoals:
De Bouwkringloop
De Bouwkringloop doorbreekt de cirkel van weggooien van bouwmaterialen. Het wordt een
bijzonder type winkel in Amersfoort waar straks doe-het-zelvers, zelfbouwers en aannemers terecht
kunnen voor meer dan honderd gebruikte bouwmaterialen om te hergebruiken.
De 3Dbetonprinter van Made in Amersfoort
In 2016 en 2017 werkte een Amersfoorts consortium aan de ontwikkeling van een 3D-betonprinter.
Betrokken waren bouwbedrijf Heilijgers, betoncentrale Van der Kamp, Polynorm / Voest Alpine,
Bouwmensen, Stadslab 033 en FabLab Amersfoort. Doel van het project is het verminderen van
materiaal, energie en afval in de bouw door middel van een nieuwe bouwtechniek nl. 3D beton
printen. Het projectresultaat is een Proof of Concept. Dit eindproduct is te bewonderen op de vide
bij de Raadszaal, namelijk een geprint bankje. Daarnaast gaf de Proof of Concept voldoende
vertrouwen voor een vervolg. Ondersteund door een R&D subsidie vanuit de EBU met het consortium
de volgende stap naar het printen van Tiny Houses.
Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar www.amersfoort.nl/toekomstfonds
Indicatoren klimaatbegroting
Voor de klimaatbegroting willen wij u verwijzen naar de Duurzaamheidsbegroting 2019.
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Bedrijfsvoering
Wethouder Kees Kraanen
E-mail: WethouderKraanen@amersfoort.nl
Verantwoordelijk voor:
Stedelijk beheer
Klimaatadaptatie en groen
Gemeentelijke organisatie
Informatievoorziening
Dienstverlening
ICT
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Wijkwethouder: Schothorst, Zielhorst en
Nieuwland

Inleiding
In deze paragraaf vindt u onze beleidsvoornemens. Meer gedetailleerde informatie ten aanzien van
het thema werkgeverschap, eventuele specifieke projectinformatie, indicatoren en financiële
informatie en analyse vindt u in programma 13 Bedrijfsvoering.

Ambitie
In het organisatie ontwikkelplan ‘Werken voor bestuur en stad’ hebben wij de volgende ambitie
voor de gemeentelijke organisatie geformuleerd:
'De samenleving is volop in verandering, onze rol en ons takenpakket passen wij daarop aan.'
We weten wat er leeft in Amersfoort. Voor het bestuur leveren we diensten en ondersteunen wij de
inwoners en partners om kansen te grijpen en problemen op te lossen (Werken voor Bestuur en
Stad).

Doelstellingen



In onze dienstverlening staan de klant, het product en permanent verbeteren centraal. We
werken toe naar één dienstverleningsconcept en naar één gezamenlijke frontoffice voor
diverse kanalen (zie verder programma dienstverlening).



We willen meer opgavengericht (samen)werken; dat wil zeggen dat we in staat zijn om –
door het organiseren van effectieve samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie en
met onze partners in de stad - de gewenste maatschappelijke effecten te realiseren.
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Daarvoor moeten we in staat zijn om samenhang, integraliteit, flexibiliteit en slagkracht te
organiseren. Onze kernwaarden zijn ‘dichtbij, nieuwsgierig en aanspreekbaar’.


Om onze ambitie te kunnen realiseren, werken we aan een lerende, flexibele en talentvolle
gemeentelijke organisatie. Daarbij geloven we in de kracht van diversiteit: we willen een
‘inclusieve’ organisatie zijn waarin iedereen de kans krijgt om deel te nemen en met zijn of
haar unieke talent waarde toe te voegen aan de stad Amersfoort.

Onze inzet
In de begroting 2018 hebben wij de beoogde stappen in de organisatie ontwikkeling in 2018
weergegeven in onderstaande ontwikkelagenda. In deze paragraaf geven wij inzicht in de behaalde
resultaten ten opzichte van deze agenda.
Thema

Ontwikkelagenda 2018

Realisatie 2018

Opgavengericht
werken

Verdere professionalisering van:
- Project- en
programmamanagement met de
‘agile’ filosofie als basis (scrum,
agile portfoliomanagement, design
thinking).
- Gebiedsgericht werken: werken
vanuit samenhang aan de opgaven
binnen een gebied.
- Samen maken we de stad. Binnen
diverse trajecten hebben we in
2016 en 2017 geëxperimenteerd in
de samenwerking tussen bestuur,
stad en gemeentelijke organisatie.
De kennis en vaardigheden die we
daarmee hebben opgedaan gaan
we borgen en breed beschikbaar
stellen aan ambtenaren, inwoners
en bestuurders die betrokken zijn
in toekomstige
samenwerkingstrajecten.
- Invoering van de Omgevingswet.
De komst van de Omgevingswet
zien wij als een kans om toe te
werken naar een integrale en goed
afgestemde keten van
werkprocessen
(beleidsontwikkeling, planvorming,
vergunningverlening, toezicht en
handhaving) op alle aspecten van
het fysieke domein. Wij zijn hier
pro actief (vooruitlopend op
definitieve wetgeving) en ‘al
doende lerend’ mee aan de slag

We hebben gewerkt aan de
professionalisering van deze
thema’s. Dat hebben we zoveel
mogelijk gedaan al doende in het
werk.
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In 2018 hebben we herijkt wat er
nodig is om nog scherper en
effectiever te worden op opgaven
en vastgesteld dat dit thema een
speerpunt moet blijven in onze
gemeentelijke ontwikkelagenda in
2019 en verder.
Aandacht voor (de samenstelling
van) opgaventeams en het
vaststellen van de zes belangrijkste
ingrediënten hiervoor (gebaseerd
op de principes van agile en high
performance teams) is daarvan het
resultaat/daarvoor de basis.
- Duidelijke ambitie en beoogd
resultaat
- Organisatie
- Samenstelling team
- dedicated.
- Cyclisch al doende leren
- Opgavekamer – visuele
(team)sturing
- Begeleiding en coaching

Lean Six Sigma

Dienstverlening

Leiderschap

Talent ontwikkeling

Verder inbedden en levend houden
van het ‘lean’ organiseren en
‘permanent verbeteren’ in
werkhouding, werkprocessen en
routines van
medewerkers en teams. Deze
manier van werken en denken
verbreden we steeds meer binnen
de agile filosofie, ondersteund met
methodieken (o.a. scrum, agile
portfolio, kata,
klantreisbenadering, etc.).

Het aanbieden van onze diensten
binnen één Amersfoorts
dienstverleningsconcept (zie
verder begrotingsprogramma 1:
bestuur en dienstverlening).
Voortzetten van het management
development traject voor directie
en afdelingsmanagers. We
verbreden het MD traject naar de
laag van teammanagers.
We verwachten niet alleen van
managers, maar van alle
medewerkers leiderschap. Daarbij
constateren we dat het
vakmanschap van ambtenaren aan
verandering onderhevig is.
Bovenop het ‘oude’ vakmanschap
(o.a. integriteit, vakkennis,
zorgvuldigheid) worden steeds
meer andere vaardigheden
(netwerken, cocreatie) gevraagd.
We ondersteunen onze ambtenaren
bij het nemen van ‘persoonlijk
leiderschap’ hierin.
We willen een aantrekkelijk
werkgever zijn die in staat is om
talentvolle mensen aan te trekken
en te binden aan de organisatie.
We slagen er steeds beter in om
een goede koppeling te maken
tussen de opgaven die spelen in de
stad en de talenten die we
daarvoor in de organisatie nodig
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Deze manier van werken en denken
is in 2018 weer verder verankerd.
Niet de methodes staan daarbij
centraal, maar wel klantgericht,
verbeterings-vernieuwingsgericht
en effectief werken en denken.
Daarbij dragen de methodes bij aan
transparantie en resultaatgericht
werken. We spreken hier inmiddels
over “agile werken”.
Mooi voorbeeld uit 2018: nu
nagenoeg alle vaste medewerkers
zijn getraind in de basisprincipes
(yellow belt), is de training vast en
verplicht onderdeel geworden van
het “onboarding programma” voor
nieuwe medewerkers.
Zie programma 1

Het MD traject is conform onze
voornemens verbreed naar de laag
van teammanagers. In 2019 zetten
we dat voort door verdere
integratie van het MD traject
(directie – afdelingsmanager –
teammanagers).
Door coaching, inzet van
opleidingsmiddelen en door een
centraal aanbod via onze
Amersfoortse Loopbaan Academie
zijn medewerkers gefaciliteerd in
hun persoonlijk leiderschap.

Het aantrekken en binden van
talentvolle medewerkers heeft vol
onze aandacht gehad (zie ook
programma 13). Steeds meer
medewerkers hebben zicht op hun
talenten en we hebben hiervoor
een vaste terminologie. In 2018 is
onder meer het talentgerichte
jaargesprek gemeentebreed

hebben. Met breed inzetbare
medewerkers die weten waar hun
talent ligt, vergroten we de
interne flexibiliteit van onze
organisatie.

ingevoerd, waarbij in aanvulling op
resultaten en competenties ook
nadrukkelijk over de talenten van
medewerkers wordt gesproken.

Privacy & gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden.
Middels het Programma Privacy & Informatiebeveiliging (PIB) heeft de gemeente zich sinds 2016
voorbereid op de nieuwe privacywetgeving. In juni 2018 is de raad middels een raadsinformatiebrief
(2018-061) geïnformeerd over het einde van het programma en de stand van zaken. Verschillende
actiepunten dienden verder te worden geïmplementeerd of te worden uitgewerkt. De organisatie is
hier momenteel nog mee bezig en dat zal de komende jaren ook nog zo zijn. Toepassing en naleving
van de AVG is en blijft een doorlopend proces van analyseren, implementeren, controleren en
verbeteren.
Om de overdracht van het Programma PIB naar de lijn zo goed mogelijk te laten verlopen, is ervoor
gekozen om vanuit verschillende afdelingen extra ondersteuning te bieden aan de organisatie. Dit
vergt nog de nodige aandacht. Aan het eind van 2018 is nog niet voldoende inzichtelijk in hoeverre
de organisatie in staat is de AVG toe te passen en na te leven en of bij de uitvoering van alle
gemeentelijke taken de bescherming van persoonsgegevens reeds voldoende is geborgd. Dit zal
vooral het komende jaar, maar ook de jaren erna, de nodige aandacht vergen. Hierbij is een
totaalvisie, een gedegen plan van aanpak (zowel op korte als lange termijn) en adequate sturing
noodzakelijk. Overlap en raakvlakken met andere relevante disciplines dienen hierbij betrokken te
worden en waar nodig moet worden samengewerkt. Informatievoorziening, informatiebeveiliging en
privacy zijn namelijk met elkaar verbonden.
In 2018 is veel aandacht besteed aan bewustwording, onder andere door het aanbieden van elearning. Momenteel wordt de bewustwordingscampagne van 2018 geëvalueerd. De eerste berichten
zijn positief. Dat de organisatie een hoge privacy bewustwording kent, blijkt onder andere uit het
aantal meldingen van beveiligingsincidenten en het aantal privacy vragen dat wordt gesteld. De
(praktische) uitwerking van de privacy governance structuur kreeg in de loop van 2018 steeds meer
vorm en loopt in 2019 door.
Sinds maart 2018 is er een vaste functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de FG staan in de AVG omschreven. De
concrete invulling en uitvoering van deze functie heeft bij de gemeente in 2018 steeds meer vorm
gekregen en loopt in 2019 door. De FG, concern controller en gemeentearchivaris zijn in 2018
gestart met reguliere trilaterale overleggen om overkoepelende risico’s en aandachtspunten te
signaleren. Deze overleggen blijken ook voor de toezichthoudende taken zeer nuttig.
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)
Gemeenten verantwoorden zich elk jaar voor de kwaliteit van de informatieveiligheid van diverse
informatiesystemen. In 2017 gebeurde dit voor het eerst met een nieuwe auditsystematiek: de
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA is een gezamenlijk initiatief van de
VNG en de Rijksoverheid.
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Voorheen waren er aparte verantwoordingsprocedures voor de Basisregistratie Personen (BRP),
Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), DigiD, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Suwinet. Met ENSIA is dit nu gebundeld.
Dat wil zeggen dat gemeenten in één keer verantwoording afleggen over het gebruik van zes
registratiesystemen. Meer informatie over de systematiek is te vinden op de website van VNG
Realisatie
Met ENSIA verantwoordt de gemeente zich vanaf 2017 niet alleen aan de Ministeries die
stelselhouder zijn (‘verticale verantwoording’) maar ook aan de gemeenteraad (‘horizontale
verantwoording’). ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control-cyclus. Zo krijgt het
gemeentebestuur meer inzicht in de informatieveiligheid van hun gemeente.
Ook wij hebben over het jaar 2018 gewerkt conform de ENSIA-systematiek. Naast het uitvoeren van
diverse zelfevaluaties hebben we een onafhankelijke externe auditor in de arm genomen die bij de
door ons opgestelde collegeverklaring een assurancerapport heeft opgesteld. Hiermee stelt hij vast
dat de door ons opgeleverde informatie een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft.
Op 16 april 2019 stelde ons college de collegeverklaring ENSIA 2018 vast. Op 16 april 2019 verstrekte
een onafhankelijke auditor een assurancerapport bij deze collegeverklaring.
De verklaring en het assurancerapport zijn door ons, via de daarvoor beschikbare webportal, op 16
april 2019 verstrekt aan de stelselverantwoordelijken voor Digitale persoonsidentificatie (Digid) en
Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet).
Uit de zelfevaluatie, het externe onderzoek door auditor en een door ons uitgevoerde
penetratietest komt naar voren dat de gemeente Amersfoort voor wat betreft de DigiD- en
Suwinetaansluiting voldoet aan de normen. Hierbij is gekeken naar opzet en bestaan van de
beveiligingsmaatregelen. De auditor heeft ons adviezen verstrekt die wij in 2019 zullen gaan
opvolgen.
Wij trekken de conclusie dat de informatiebeveiliging voor wat betreft de onderdelen die onder de
ENSIA-systematiek beoordeeld zijn, in voldoende mate op orde is.
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Jaarrekening
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Financieel resultaat 2018
Het jaar 2018 was in financieel opzicht een gunstig jaar. Economisch gezien was er sprake van een
doorzetting van de economische groei. De huizen- en grondverkopen trokken verder aan en de
rijksfinanciën hebben zich ook goed ontwikkeld. Het accres van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds steeg echter niet in 2018. Ook zijn de bezuinigingen uit het Regeerakkoord van het
kabinet Rutte II (zoals de opschalingskorting) blijven staan. Desondanks hebben we in Amersfoort
het jaar 2018 in financieel opzicht positief afgesloten met een bedrag van € 28,7 miljoen. Dit
bedrag is het saldo van een groot aantal financiële meevallers en tegenvallers over het jaar 2018.
Een groot deel van dit bedrag is in 2019 nodig voor projecten of lasten die eigenlijk voor 2018
geraamd waren, maar die wegens diverse omstandigheden geen doorgang konden vinden en in of na
2019 wel door moeten gaan.
Bij de Zomerrapportage 2018 was reeds gerekend op een voordeel van € 5,2 miljoen. Dat voordeel
was opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Tabel FB.Z.01 Afwijkingen Zomerrapportage 2018

PRIMITIEVE
BEGROTING

BEGROTING NA
WIJZIGING

PROGNOSE

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

-8.099

-8.326

-8.229

96

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-11.306

-11.326

-10.809

516

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-46.564

-47.819

-44.290

3.529

-173.256

-174.325

-184.700

-10.375

-15.098

-15.368

-13.371

1.997

-8.151

-8.186

-8.163

23

-11.344

-12.041

-9.539

2.502

08 WIJKEN EN WONEN

-3.696

-3.696

-3.696

0

09 MOBILITEIT

-3.951

-3.951

-3.951

0

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-4.799

-4.799

-4.799

0

11 CULTUUR

-19.367

-19.502

-19.252

250

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

343.634

343.634

350.200

6.567

13 BEDRIJFSVOERING

-40.217

-40.441

-40.311

130

GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-2.213

-6.146

-910

5.235

PROGRAMMA
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

04 SOCIAAL DOMEIN
05 ONDERWIJS
06 SPORT
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Na de zomerrapportage heeft zich nog een aantal mutaties (hogere baten en lagere lasten)
voorgedaan waar we medio vorig jaar niet op gerekend hadden.
Hieronder gaan we in op de belangrijkste financiële mee- en tegenvallers over het jaar 2018.
Daarbij tekenen we aan dat het grootste deel van de mee- en tegenvallers een incidenteel karakter
heeft.
Tabel AR.01 Overzicht belangrijkste mee- en tegenvallers

Nr.

Programma

1

01 Bestuur en
dienstverlening

Hogere baten / lagere lasten

Bedragen in € mln.

Hogere lasten / lagere baten
Voorziening pensioen
\(oud)wethouders
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Saldo
-0,9

-0,9

2
3
4
5
6
7

02 Veiligheid en
Handhaving
02 Veiligheid en
Handhaving
03 Stedelijk beheer en
milieu
03 Stedelijk beheer en
milieu
03 Stedelijk beheer en
milieu
03 Stedelijk beheer en
milieu

Hogere toename
omgevingsvergunningen

1,6

Brand op een industrieterrein

0,4

0,4

Vertraging Beekdal

3,3

3,3

2,4

2,4

0,9

0,9

1,2

1,2

5,5

5,5

Vrijval 'oude' voorziening
openbare ruimte
Budget voor stobben en planten
van bomen
Voordelen op het gebied van
afval
Vrijval onderhoudsvoorziening
groot onderhoud openbare
ruimte riolering

Extra personeel ingehuurd

-0,7

0,8

8

03 Stedelijk beheer en
milieu

9a

04 Sociaal Domein

Residentiële jeugdzorg naar
behandelgroepen

-1,1

-1,1

9b

04 Sociaal Domein

Persoonsgebonden budgetten

-1,2

-1,2

9c

04 Sociaal Domein

-2,0

-2,0

9d

04 Sociaal Domein

-2,7

-2,7

9e

04 Sociaal Domein

9f

04 Sociaal Domein

9g

04 Sociaal Domein

Een toename van het aantal
cliënten
Nadeel lasten voor ambulante
jeugdhulp
Minder lasten voor
maatschappelijke opvang

Lagere uitkeringslasten van de
BUIG

Subtotaal Sociaal Domein
10
11
12
13
14
15

07 Ruimtelijke
ontwikkeling
07 Ruimtelijke
ontwikkeling
07 Ruimtelijke
ontwikkeling
07 Ruimtelijke
ontwikkeling
07 Ruimtelijke
ontwikkeling
07 Ruimtelijke
ontwikkeling

Grondexploitaties

0,9

0,9
Stijging cliënten voor meer zorg
in natura

-2,8

-2,8

1,2

Bijzondere bijstand

-1,4

-0,2

2,1

Subtotaal Sociaal Domein

-11,2

-9,2

Woonrijp voor AmersfoortVernieuwt projecten

-1,5

-1,5

Grondexploitaties

-8,9

2,1

10,9

Verkoop Sporthal Schuilenburg

3,5

3,5

Verkoop / verhuur panden

1,9

1,9

Sportcomplex De Amerena later
opgeleverd

1,0

1,0
Planontwikkelingskosten
strategisch vastgoed

16

09 Mobiliteit

17

12 Financiën en
belastingen

Afwikkeling
Verkeersovereenkomst Vathorst
Algemene uitkering,
accresontwikkeling etc.

18

13 Bedrijfsvoering

Kapitaallasten

19

Diversen

Overige meevallers

-1,1

6,9

6,9

7,0

7,0

3,7

Lagere onttrekking uit de
reserve toekomstige
vervangingsinvesteringen

-1,0

Overige tegenvallers

1. Op basis van nieuwe actuariële berekeningen hebben we verplicht moeten bijstorten in de
voorziening voor de pensioenen van (oud) wethouders. Dit levert een financieel nadeel op van € 0,9
miljoen.
2. De laatste maanden van 2018 zijn meer omgevingsvergunningen voor grote projecten
aangevraagd dan eerder verwacht. Dit zorgt voor een hogere bate van € 1,6 miljoen. Om deze extra
aanvragen te verwerken, is wel extra personeel ingehuurd, wat een hogere last van € 0,7 miljoen
betekende. Per saldo levert het wel nog een voordeel op van € 0,8 miljoen.
3. In 2016 heeft er brand gewoed op een industrieterrein. Daar is asbest bij vrijgekomen. Het was
lang de vraag of de kosten van de asbestsanering verhaald konden worden op de eigenaar. Dat is nu
gelukt, wat een voordeel in 2018 opleverde van € 0,4 miljoen.
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-1,1

2,6
1,8

4. De sloop van het voormalige Elisabeth ziekenhuis is inmiddels gestart. Dit duurde langer dan
verwacht, waardoor we ook nog niet hebben kunnen beginnen met de aanleg van het Beekdal. De
lasten die hiervoor geraamd waren (€ 3,3 miljoen) hebben zich dus niet gemanifesteerd in 2018.
Naar verwachting worden die middelen de komende jaren wél uitgegeven.
5. In 2018 hadden we nog een (oude) voorziening openbare ruimte. Daar zat nog € 2,4 miljoen in.
Met ingang van 2019 hebben we echter een nieuw onderhoudsplan openbare ruimte waar ook een
nieuwe voorziening bij hoort. Daarmee kan de oude voorziening komen te vervallen. Het bedrag in
die oude voorziening valt daarmee vrij. De lopende projecten die uit deze voorziening gedekt
zouden worden, zullen het komende jaar afgerond worden.
6. Door vertraging van de aanbesteding om boomstobben te verwijderen en het (her)planten van
bomen, is het voor 2018 geraamde budget niet volledig uitgegeven.
7. Voordelen op het gebied van afval zoals gunstigere afrekeningen van de AVU en ROVA over 2017,
leiden tot een financieel voordeel.
8. Conform Notitie Riolering van de commissie BBV is de voorziening ‘groot onderhoud openbare
ruimte riool’ van de categorie onderhoudsvoorzieningen overgeheveld naar de voorziening ‘door
derden beklemde middelen’. Deze voorziening dekt geen onderhoudslasten en er is geen directe
link met het huidige GRP. Tot nog toe dekten we ook de investeringen uit deze voorziening. Dat is
echter op grond van het BBV niet meer toegestaan. Daarnaast mag de dotatie aan de nieuwe
voorziening ‘door derden beklede middelen’ niet bestaan uit een dotatie conform GRP (€ 5,7
miljoen), maar dient de dotatie puur het productoverschot te zijn op programma riolering, te weten
€ 163.0000. Dit leidt tot een voordelig saldo van ca € 5,5 miljoen.
9. Binnen het Sociaal Domein zagen we in 2018 de volgende financiële ontwikkelingen:
a. De afbouw van residentiële jeugdzorg naar behandelgroepen heeft in 2018 nog niet geheel
plaatsgevonden; dit levert een nadeel op van € 1,1 miljoen.
b. Er is sprake van een overschrijding op de persoonsgebonden budgetten van € 1,1 miljoen.
c. Er is sprake van een toename van het aantal cliënten, wat leidt tot € 2 miljoen hogere lasten.
d. De budgetten voor ambulante jeugdhulp zijn met € 2,7 miljoen overschreden.
e. De lasten voor maatschappelijke opvang waren lager dan begroot, wat leidt tot een voordeel van
€ 0,9 miljoen.
f. De cliëntenaantallen voor de zorg in natura beschermd wonen zijn gestegen. Dit leidt tot een
financieel nadeel van € 2,8 miljoen.
g. Ten aanzien van de bijstandsverstrekking zien we enerzijds een voordeel van € 1,2 miljoen.
omdat er minder uitkeringsgerechtigden zijn en er minder leningen zijn verstrekt; anderzijds is de
bijzondere bijstand voor o.a. statushouders toegenomen met € 1,4 miljoen.
10. Conform de gemaakte afspraken verstrekken we de Alliantie een bijdrage voor het woonrijp
maken van Amersfoort Vernieuwt projecten. Dit levert een nadeel op van € 1,5 miljoen.
11. De grondexploitaties leiden per saldo tot een voordelig resultaat van € 2,1 miljoen.
12. De verkoopopbrengst van de sporthal Schuilenburg heeft zich in 2019 gemanifesteerd. Dit levert
incidenteel € 3,5 miljoen op.
13. De verkoop en verhuur van panden levert een financieel voordeel op van € 1,9 miljoen.
352 van 437

14. Vanwege de latere oplevering van de Amerena, beginnen we ook later met afschrijven op de
Amerena. Dit leidt tot een financieel voordeel in 2018 van € 1 miljoen.
15. Ten aanzien van de planontwikkeling voor het strategisch vastgoed is sprake van een financieel
nadeel van € 1,1 miljoen.
16. Vanwege de afwikkeling van de Verkeersovereenkomst Vathorst valt € 6,9 miljoen vrij.
17. De algemene uitkering uit het gemeentefonds levert in 2018 € 7 miljoen meer op dan verwacht.
Tegenover een daling van het accres staat een stijging van de middelen voor taakmutaties waardoor
we per saldo meer geld hebben ontvangen dan geraamd.
18. Een aantal investeringen uit het programma bedrijfsvoering is vertraagd of doorgeschoven. Dit
leidt tot lagere kapitaallasten in 2018.
19. Daarnaast is er een groot aantal overige (kleinere) verschillen.
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Overzicht baten en lasten per programma
PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-10.999

-11.226

-12.844

-1.618

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-16.092

-16.112

-16.805

-694

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-54.222

-55.477

-46.554

8.923

-228.197

-231.044

-240.889

-9.845

-20.766

-21.036

-19.822

1.215

-8.151

-8.186

-8.001

185

-46.066

-52.601

-64.661

-12.060

08 WIJKEN EN WONEN

-4.005

-4.005

-3.518

487

09 MOBILITEIT

-6.936

-6.936

1.154

8.090

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-5.305

-5.305

-5.152

153

-19.543

-19.678

-19.311

366

-5.324

-5.439

-7.384

-1.945

-40.217

-40.494

-37.210

3.283

-465.823

-477.539

-480.998

-3.459

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

04 SOCIAAL DOMEIN
05 ONDERWIJS
06 SPORT
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

11 CULTUUR
12 FINANCIEN EN BELASTINGEN
13 BEDRIJFSVOERING
TOTAAL LASTEN

PROGRAMMA
BATEN EXCLUSIEF ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

2.900

2.900

3.640

740

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

4.786

4.786

6.903

2.118

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

7.659

7.659

10.469

2.810

54.941

54.941

55.739

798

5.669

5.669

6.880

1.211

0

0

8

8

34.721

40.559

61.000

20.441

309

309

421

112

2.984

2.984

3.217

233

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

507

507

515

8

11 CULTUUR

176

176

214

38

348.958

349.073

355.967

6.894

0

0

0

0

463.610

469.563

504.974

35.411

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

04 SOCIAAL DOMEIN
05 ONDERWIJS
06 SPORT
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
08 WIJKEN EN WONEN
09 MOBILITEIT

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN
13 BEDRIJFSVOERING
TOTAAL BATEN

PROGRAMMA
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SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-8.099

-8.326

-9.204

-878

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-11.306

-11.326

-9.902

1.424

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-46.564

-47.819

-36.085

11.734

-173.256

-176.103

-185.150

-9.047

-15.098

-15.368

-12.942

2.426

-8.151

-8.186

-7.993

193

-11.344

-12.041

-3.660

8.381

08 WIJKEN EN WONEN

-3.696

-3.696

-3.096

599

09 MOBILITEIT

-3.951

-3.951

4.371

8.323

10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-4.799

-4.799

-4.638

161

11 CULTUUR

-19.367

-19.502

-19.097

405

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

343.634

343.634

348.583

4.949

13 BEDRIJFSVOERING

-40.217

-40.494

-37.210

3.283

GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-2.213

-7.976

23.976

31.952

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

04 SOCIAAL DOMEIN
05 ONDERWIJS
06 SPORT
07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

PROGRAMMA
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-96

-96

-96

0

03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-885

-9.182

-9.082

100

0

-2.931

-2.931

0

-31

-31

-31

0

-2

-67

-67

0

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

0

-440

-440

0

08 WIJKEN EN WONEN

0

-3.467

-3.467

0

-3.500

-3.500

-3.500

0

-250

-250

-250

0

-75

-75

-75

0

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

-7.373

-19.064

-19.064

0

13 BEDRIJFSVOERING

-2.361

-3.937

-3.937

0

-14.573

-43.040

-42.940

100

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

04 SOCIAAL DOMEIN
05 ONDERWIJS
06 SPORT

09 MOBILITEIT
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID
11 CULTUUR

TOTAAL TOEVOEGING

PROGRAMMA
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES
02 VEILIGHEID EN HANDHAVING
03 STEDELIJK BEHEER EN MILIEU
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0

0

0

0

763

2.270

2.270

0

04 SOCIAAL DOMEIN

3.464

5.646

5.521

-125

05 ONDERWIJS

6

6

6

0

06 SPORT

0

309

309

0

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

0

1.683

1.683

0

50

885

835

-50

1.540

1.540

0

-1.540

250

250

190

-60

90

450

450

0

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

7.933

34.438

34.201

-237

13 BEDRIJFSVOERING

2.690

3.540

2.165

-1.376

16.786

51.016

47.629

-3.387

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

08 WIJKEN EN WONEN
09 MOBILITEIT
10 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID
11 CULTUUR

TOTAAL ONTTREKKINGEN

MUTATIES RESERVES
Toevoeging aan reserve

-14.573

-43.040

-42.940

100

Onttrekking aan reserve

16.786

51.016

47.629

-3.387

TOTAAL MUTATIES RESERVES

2.213

7.976

4.689

-3.287

0

0

28.665

28.665

GEREALISEERD RESULTAAT

Programma 12 Financiën en Belastingen omvat het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (
inclusief onvoorziene kosten)
Programma 13 Bedrijfsvoering: bevat uitsluitend de kosten van de overhead.
Vennootschapsbelasting (Vpb): er is voorlopige aangifte over 2016 ingediend met een Vpb bedrag
van € 57.540,- waarbij de route van in bezwaar gaan nog mogelijk is.
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Overzicht incidentele en structurele baten en lasten
Tabel: JI.01 Incidentele baten en lasten
AFWIJKING
BEGROTING
-/REKENING

PRIMITIEVE
BEGROTING

BEGROTING
2018 NA
WIJZIGING

Totaal Baten

463.610

469.563

504.974

35.411

Totaal Lasten

-465.823

-477.539

-480.998

-3.459

-2.213

-7.976

23.976

31.952

2.213

7.976

4.689

-3.287

0

0

28.665

28.665

-16.955

-13.454

4.581

18.035

16.955

13.454

24.084

10.630

PRIMITIEVE
BEGROTING

BEGROTING
2018 NA
WIJZIGING

-100

-100

-100

0

-102

-102

-67

-35

Gemeenteraad verkiezingen Conform de notitie structurele en incidentele
baten en lasten van 30 augustus 2018 van de commissie BBV is dit bedrag
geen incidentele post meer daar deze lasten zijn voorzien en regelmatig
terugkeert.

-356

0

0

0

Overige incidentele budgetten Bestuur en dienstverlening

-126

-158

-125

-33

Subtotaal 01 Bestuur en dienstverlening

-684

-360

-292

-68

Presentatie van het structureel saldo

Saldo baten en lasten
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Resultaat
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
Structurele saldo

REKENING
2018

Tabel JI.01.01

Incidentele budgetten groter dan € 100.000

AFWIJKING
REKENING BEGROTING
2018
-/REKENING

01 Bestuur en dienstverlening
1 Algemeen bestuur
1.1 Doorontwikkeling Amersfoort.nl
Als gemeente hebben we steeds vaker online contact met onze inwoners.
Om goed aan te kunnen sluiten bij onze inwoners is het van belang dat
onze communicatie en dienstverlening ook via de website en social media
plaatsvindt.
2 Bestuurlijke vernieuwing en deregulering
Bestuurlijke vernieuwing en burgerinitiatieven horen bij onze samenleving,
zoals bewoners033.nl maar ook een evenement als de G1000 Amersfoort,
waarin mensen open staan voor elkaar, bereid zijn om naar elkaar te
luisteren en respectvol omgaan met de diversiteit aan gevoelens en
belangen in de samenleving.

3 Dienstverlening

02 Veiligheid en handhaving
1 Sociale veiligheid
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Straatcoaches
Burgerinitiatieven voor het versterken van sociale veiligheid kunnen de
veiligheid in de wijken vergroten, evenals de inzet van straatcoaches tegen
overlast van straatgroepen.

-102

-102

-102

0

0

0

394

-394

Overige incidentele budgetten Veiligheid en handhaving

-317

-415

-337

-78

Subtotaal 02 Veiligheid en handhaving

-419

-517

-45

-472

-200

-200

0

-200

-300

-300

-247

-53

-150

-150

-128

-22

2017-065m Stop met tobben over stobben
Budget voor het herplanten van bomen op plaatsen waar nu stobben staan.

-100

-100

-100

0

2017-209a Niet langer de kat uit de boom
Budget voor de herplant van bomen ter vervanging van stobben. De exacte
omvang van het beschikbaar gestelde budget en het aantal bomen af te
laten hangen van de uitvoerbaarheid, waarbij planning, plantseizoen,
participatie, etc. in acht worden genomen.
In 2018 was in totaal € 1.200.000 beschikbaar waarvan € 858.000 is
besteed. Voor het restant wordt een bestemmingsvoorstel gedaan in het
bomenfonds.

-500

-500

0

-500

0

5.479

-5.479

-100

0

-100

Vergoeding gemaakte kosten asbestbrand 2016
In 2016 zijn er, als gevolg van een brand op een industrieterrein, kosten
gemaakt, en financieel verantwoord in de jaarrekening 2016, om de
openbare ruimte te ontdoen van neergedaalde asbest. Deze kosten zijn nu
in 2018 succesvol verhaald op de eigenaar van het pand.

03 Stedelijk beheer en milieu
1 Stedelijk beheer
3.1 Aanpak essentaksterfte
Sinds 2010 komt in Nederland een schimmel voor die essentaksterfte
veroorzaakt. Op basis van een quick scan en de reguliere boominspecties is
al bekend dat circa 500 bomen in slechte staat zijn. Dit geeft aanleiding
om een inspectie van alle essen uit te voeren waarbij de fase van
aantasting wordt onderzocht.
In 2018 was in totaal € 1.200.000 beschikbaar waarvan € 858.000 is
besteed. Voor het restant wordt een bestemmingsvoorstel gedaan in het
bomenfonds.
3.2 Vervangen bomen woonstraten
Jaarlijks moeten we op basis van de veiligheidsinspectie bomen kappen. De
laatste jaren ontbreekt het aan middelen om de bomen die we kappen te
vervangen en dus nieuwe bomen te planten.
In 2018 was in totaal € 1.200.000 bes
3.4 Uitwerking groenvisie
De Groenvisie nodigt bewoners uit om met groene initiatieven en /of
zelfbeheer hun leefomgeving te verbeteren. Daarnaast hebben wij de raad
toegezegd met enkele punten uit de visie op korte termijn aan de slag te
gaan.

voorziening riolering
Op verzoek van de accountant is de onderhoudsvoorziening groot
onderhoud riolering verplaatst van de onderhoudsvoorzieningen naar de
categorie ‘door derden beklemde middelen’, hoofdzakelijk omdat geen
sprake is van onderhoudslasten en er geen directe link met het GRP
gemaakt kan worden. Als gevolg hiervan is de voorziening onderhoud
riolering beëindigd en staat deze op nul.
Bomenareaal
De komende jaren gaat de coalitie extra middelen vrijmaken voor
uitbreiding van het bomenareaal en behoud van groene ruimte. Bij
toekomstige infrastructurele projecten wordt binnen het projectbudget
rekening gehouden met de benodigde groenvoorzieningen en
groencompensatie.
In 2018 was in totaal € 1.200.000 beschikbaar waarvan € 858.000 is
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-100

besteed. Voor het restant wordt een bestemmingsvoorstel gedaan in het
bomenfonds.
Beekdal budget uit voorgaande jaren
Door de vertraging van de sloop van het Elisabeth ziekenhuis vertraagt ook
de aanleg van het Beekdal.
De aanleg is vertraagd door de vertraging van de sloopt van het oude
ziekenhuis Elisabeth. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen.

-2.145

-3.337

0

-3.337

-100

-100

-41

-59

-413

-413

-694

281

0

0

-161

161

-785

-785

-785

0

0

-7.550

-7.550

0

Onttrekking wet bodembescherming (maatregel uit herstelbegroting)

300

300

300

0

Onttrekking wet bodembescherming projecten klimaat, geluid en
bodembescherming
Budget voor geplande projecten, zie ook 2. Milieu.

413

413

413

0

-100

-100

0

-100

0

715

715

0

0

792

792

0

-215

-278

-241

-37

-4.395

-11.693

-2.248

-9.445

-180

-180

-180

0

-316

-316

0

-122

-122

0

2 Milieu
10.3 Luchtkwaliteit - subsidies
Het Actieprogramma luchtkwaliteit Amersfoort 2016-2020 is een uitwerking
van de integrale visie fijnstof die op 11 oktober 2016 door de
gemeenteraad van Amersfoort is vastgesteld.
Projecten klimaat, geluid en bodembescherming
Budget voor bodemsanering en voor het realiseren van projecten in de
stad. Hiervoor wordt een onttrekking uit de reserve begroot.
De uitgaven zijn hoger dan begroot, er wordt een voorstel gedaan om het
restant bedrag te onttrekken uit de reserve Bodemsanering.
Bodemsanering Vetgas terrein
In 2018 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de bodemsanering
van het Vetgasterrein. De kosten worden vergoed door het Rijk die
daarvoor in twee tranches bijna € 9 miljoen bijdraagt. De rijksbijdrage
wordt toegevoegd aan de reserve bodembescherming, waaruit de
toekomstige uitgaven van de sanering worden betaald.
Mutaties reserves
Dotatie reserve wet bodembescherming
De rijksuitkeringen worden aan de reserve toegevoegd. Vanwege het
meerjarig karakter van de betreffende kosten (die vaak moeilijk in de tijd
zijn te plannen en vaak over de jaargrenzen heen lopen) worden de
middelen in deze reserve gestort.
Bodemsanering Vetgas terrein

Dotatie onderhoud Crematorium en Begraafplaatsen
Op grond van uitspraken van de commissie BBV is een
onderhoudsvoorziening niet meer mogelijk. Het is wel toegestaan om de
bedragen in een reserve te storten.
Vanwege het negatieve resultaat op de exploitatie van het CBA, heeft de
geraamde storing niet plaatsgevonden.
CBA bedrijfsvoeringsresultaat
Conform het besluit 'Bestemming rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.
Onderhoud crematie oven
Conform het besluit 'Bestemming rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.
Overige incidentele budgetten Stedelijk beheer en milieu
Subtotaal 03 Stedelijk beheer en milieu
04 Sociaal domein
1 Basisinfrastructuur
2016-165A SJD Borgen wat goed is
De raad heeft bij amendement om per 1 januari 2018 een Toekomstfonds
innovaties in zorg en welzijn in te stellen. Dit toekomstfonds dient als
aanjager voor innovaties in zorg en welzijn die bijdragen aan betere en
adequatere zorg in Amersfoort.
2 Ambulante zorg en ondersteuning (incl. wijkteams)
Naast verbeteringen in het werkproces wordt budget beschikbaar gesteld
om gedurende 2 jaar 4 fte extra inzet mogelijk te maken in de wijkteams
en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.
Aanvullend budget wijkteams
Aanvullend budget voor ondersteunende taken stichting Sociale Wijkteams
Amersfoort.
3 Specialistische zorg en ondersteuning
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Innovatiebudget jaarrekening 2015
Investeringen in de transformatie van het sociale domein in 2017 en 2018.
Innovatie zorg & welzijn
De raad heeft bij amendement om per 1 januari 2018 een Toekomstfonds
innovaties in zorg en welzijn in te stellen. Dit toekomstfonds dient als
aanjager voor innovaties in zorg en welzijn die bijdragen aan betere en
adequatere zorg in Amersfoort.
4.3 Inkoop zorg
Incidenteel tekort op de inkoop van basiszorg en de wijkteams.
De gemeenten Baarn en Bunschoten hebben ervoor gekozen met ingang van
1 januari 2017 hun zorgadministratie niet meer door de gemeente
Amersfoort te laten uitvoeren. Beide gemeenten hebben, conform
afspraken, een desintegratievergoeding betaald.

753

753

0

189

189

0

-1.500

-1.500

0

-130

-130

0

-714

-714

0

-202

-202

-202

0

-250

-250

-250

0

-100

-100

-100

0

-103

-103

-103

0

-245

-245

0

-288

-288

0

1.738

1.738

1.738

0

160

160

160

0

367

367

367

0

100

100

100

0

974

974

974

0

125

125

0

125

0

316

316

0

0

714

714

0

0

122

122

0

-1.500

4 Bescherming en veiligheid
Tijdelijke nachtopvang Amergaard
Financiering verlenging tijdelijke nachtopvang dak- en thuislozen op Zon &
Schild.
5 Werk en inkomen
4.4 Formatienormering Sociale Zekerheid
Jaarlijks wordt aan de hand van het formatienormeringsysteem berekend
of de capaciteit van de gemeentelijke organisatie voldoende is om de
werkprocessen te kunnen uitvoeren.
4.6 Armoedebeleid / participatie
Naar aanleiding van de motie 'naar een u-pas met kooptegoed' (2019-159M)
is onderzoek gedaan naar een stadspas, inclusief de mogelijkheid van een
kooptegoed.
2017-204a Doorbreek het overerven van armoede
Reservering voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen tot en
met 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.
Arbeidsgerichte maatregelen jongeren
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moeten in een beschermende
omgeving zinvol werk kunnen doen.
Regionale Jeugdwerkloosheid
De onderbesteding van aan Amersfoort beschikbaar gesteld budget voor de
regionale jeugdwerkloosheid dient voor de regionale jeugdwerkloosheid
beschikbaar te blijven.
Regionaal werkbedrijf
De onderbesteding van aan Amersfoort beschikbaar gesteld budget voor het
Regionaal Werkbedrijf dient voor het regionale werkbedrijf beschikbaar te
blijven.
Mutaties reserves
4.3 Klacht/bezwaar opdracht wonen zorg en inkoop
Dekking voor het incidenteel tekort op de inkoop van basiszorg en de
wijkteams.
4.3 Onttrekking participatie.
Dekking voor het incidenteel tekort op de inkoop van basiszorg en de
wijkteams.
4.4 Formatienormering Sociale Zekerheid
Dekking voor het formatienormeringsysteem of de capaciteit van de
gemeentelijke organisatie voldoende is om de werkprocessen te kunnen
uitvoeren.
Amendement bij de begroting 2018
2017-204A Doorbreek het overerven van armoede
Onttrekking tbv wsw aanpassingen
Ter gedeeltelijke dekking van de gemeentelijke bijdrage in het
exploitatietekort van Amfors/RWA wordt een beroep gedaan op de reserve
Participatie.
Amendement bij de begroting 2017 2016-165A SJD Borgen wat goed is.
Voor de uitvoering van de motie is een deel van de innovatiemiddelen SD
vanuit de jaarrekening 2015 gebruikt, aangezien dit volledig binnen het
project paste.
Werkdruk in de wijkteams
Conform raadsbesluit: 5388085 d.d. 17 januari 2017
Financiering verlenging tijdelijke nachtopvang dak- en thuislozen op Zon &
Schild
Conform raadsbesluit: 5655961 d.d. 28 november 2017
Aanvullend budget voor ondersteunende taken stichting Sociale Wijkteams
Amersfoort
Conform raadsbesluit: 5617140 d.d. 24 oktober 2017
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Innovatiebudget jaarrekening 2015

0

753

753

0

0

189

189

0

Restant decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom

0

-376

-376

0

Maatschappelijke opvang, restant budget

0

-250

-250

0

Verrekening programma Sociaal Domein

0

-2.306

-2.306

0

Bijdrage Sociaal Fonds

0

300

300

0

2016-122A Eemfors

0

540

540

0

-332

-422

-346

-76

798

-163

-213

50

-270

0

-270

Toekomstfonds in Innovatie zorg & welzijn
Conform raadsbesluit: 5506110 d.d. 20 februari 2018
De onderliggende mutaties volgen uit het besluit 'Bestemming
rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.

Overige incidentele budgetten Sociaal domein
Subtotaal 04 Sociaal domein
05 Onderwijs
1 Onderwijsbeleid
Asbestverwijdering JvO
In 2017 was gepland dat asbest verwijderd zou worden bij het Johan van
Oldenbarnevelt gymnasium. Het asbest zal pas in 2018 plaatsvinden. Dit
budget is overgeheveld uit 2017. Deze kosten zijn niet in 2018 gemaakt
omdat er een afspraak is gemaakt dat bij de eindafrekening in 2019 de
kosten voor asbestsanering en herstelwerk vergoed krijgen.
Overige incidentele budgetten Onderwijs

-163

-163

-163

0

Subtotaal 05 Onderwijs

-163

-433

-163

-270

-300

-300

0

-300

-455

-455

0

-455

-185

-185

-185

0

-120

-120

-120

0

0

274

274

0

-152

-217

-187

-30

-1.212

-1.003

-218

-785

-750

-750

-288

-462

-100

-100

0

-100

06 Sport
1 Sport
6.1 Vervolgonderz. toekomstscenario sportaccommodaties
Met dit budget kan invulling worden gegeven aan de aanbevelingen uit het
rapport 'Vervolgonderzoek toekomstscenario's sportaccommodaties. De
opdrachtnemer ASF, die hierin samen optrekt met SRO en verenigingen
hebben meer tijd nodig en uitvoering zal in 2019 plaatsvinden.
6.4 Faciliteren sportbeoefening
Het is van belang dat de gemeentelijke sportaccommodaties geschikt
blijven voor toekomstig gebruik, dat naar verwachting bovendien
intensiever zal zijn. Deze middelen zijn niet ingezet in 2018 en voorgesteld
wordt deze middelen te betrekken bij het opstellen van de sportnota 2019
en door te schuiven naar 2020 en 2021.
Buurtsportcoaches en programma's als 'Kies je sport' zijn belangrijk om
kinderen aan het sporten te krijgen.
Sportevenementen
Voor de organisatie van één of meerdaagse sportactiviteiten en
'toernooien. De nadruk ligt op sportactiviteiten voor jeugd en jongeren.
Mutaties reserves
1/3 regeling Sport, uitbetalingen van subsidies
Conform het besluit 'Bestemming rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.
Overige incidentele budgetten Sport
Subtotaal 06 Sport
07 Ruimtelijke ontwikkeling
1 Ruimtelijke ontwikkeling
7.1 Implementatie omgevingswet
Met incidentele budgetten kan de Omgevingswet tot en met 2019 in goede
banen geïmplementeerd worden. Dit bedrag is niet volledig besteed.
Voorgesteld wordt het niet bestede bedrag ad € 462.000 over te hevelen
naar 2019.
7.2 Recreatieve ontwikkeling vathorst noord
Bij het 'Hammetje' in Vathorst Noord willen wij nieuwe locatie inrichten
voor recreatieondernemers en sociaal maatschappelijke functies. Deze
middelen zijn in 2018 nog niet besteed. Voorgesteld wordt om dit bedrag in
2019 voor recreatieve ontwikkeling Vathorst Noord beschikbaar te houden.
361 van 437

2 Grondexploitaties
Explosieven onderzoek De Lichtenberg
Door vertraging van de sloop van locatie Lichtenberg worden de
werkzaamheden ten behoeve van onderzoek explosieven uitgevoerd in
2018. De kosten zijn opgenomen in de grondexploitatie van De Lichtenberg
en vervallen hie
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-19
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-309

0

0

0

236

-236

0

0

1.978
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0

0

3.500
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0

446
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0

Opgave sociale woningbouw

0

-400

-400

0

RRI Plankosten

0

742
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0

Uitgaven binnenstedelijke ontwikkelingen

0
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0

De Dissel, planmatig onderhoud

0
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0

-159

-265

-133

-132

-1.209

-633

6.248

-6.881

-1.016

-1.016

-543

-473

3 Vastgoed
7.3 Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed
Wij hebben de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van personen
met een beperking opgepakt en hebben onder meer als doel om betere
toegankelijkheid voor alle inwoners van Amersfoort in gebouwen /
voorzieningen van de gemeente, van door de gemeente gesubsidieerde
instellingen en overige openbare gebouwen te realiseren.
Voorgesteld word om het bedrag over te hevelen naar 2019. Begin 2019 kan
worden gestart met het aanpassen van gemeentelijk vastgoed, zoals
vermeld in de Raadsinformatiebrief 2018-112 Amersfoort Toegankelijk
gepubliceerd d.d. 19-12-2018.
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed
Eind 2017 hebben wij voor 43 gemeentelijke objecten een rapport
ontvangen met de benodigde aanpassingen. In 2018 willen we opdracht
geven voor het aanpassen van dit vastgoed. Zie ook hierboven.
Visie Stadshart
In december 2017 is het programma Stadshart vastgesteld door de Raad als
uitwerking van de visie. In het programma is de prioritering en verdeling
van de onderliggen de projecten en bijbehorende budgetten vastgelegd.
Exploitatie gronddepot Nijkerkerstraat
De exploitatie van het gronddepot aan de Nijkerkerstraat heeft in de
afgelopen jaren 2015-2018 een voordeel opgeleverd. Dit totaal voordeel
valt vrij in deze jaarrekening. Indien het gronddepot in de toekomst wordt
ontmanteld brengt dit een nadeel met zich mee.
Verkoop strategisch vastgoed
In 2018 zijn diverse opbrengsten gerealiseerd in het kader van
verkoop/verhuur van panden welke vallen onder het strategisch vastgoed.
Ten opzichte van de begroting levert dit in totaal een voordeel op van €
1.865.000 aan de batenkant. Het betreft hier onder andere:
- Verkoop Elleboogkerk (incl. ontvangen verzekeringsuitkering)
- Verkoop Liendertseweg 101a
- Verkoop Laan naar Emiclaer (boerderij
Verkoop sporthal Schuilenburg
Door vertraging van de oplevering van zwembad Amerena, is de levering
van de grond van Sporthal Schuilenburg vertraagd naar 2018. De
verkoopopbrengst is een incidentele baat in 2018, welke niet geraamd is in
dit jaar. Zoals reeds gemeld in de zomerrapportage.

-200

Mutaties reserves
Verhoging krediet voor restauratie museum Flehite
Conform raadsbesluit: 5694792 d.d. 23 januari 2018.
De onderliggende mutaties volgen uit het besluit 'Bestemming
rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.

Overige incidentele budgetten Ruimtelijke ontwikkeling
Subtotaal 07 Ruimtelijke ontwikkeling
08 Wijken en wonen
2 Wonen
Sociale woningbouw
Aanvulling om voldoende bijdrage te hebben voor circa 500 woningen.
Toelichting afwijking: betreft opgave sociale woningbouw. Resterend
bedrag wordt toegevoegd aan de reserve sociale woningbouw.
Mutaties reserves
De onderliggende mutaties volgen uit het besluit 'Bestemming
rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.
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Woningrijp maken projecten De Alliantie

0

835

835

0

Dekking plankosten

0

-747

-747

0

Jongerenhuisvesting

0

-975

-975

0

Opgave sociale woningbouw

0

-2.492

-2.492

0

Overige incidentele budgetten Wijken en wonen

0

0

-53

53

-1.016

-4.395

-3.975

-420

1.500

1.500

0

1.500

Dotatie fietsplan

-1.000

-1.000

-1.000

0

Dotatie reserve Verder

-2.500

-2.500

-2.500

0

-100

-100

-21

-79

-2.100

-2.100

-3.521

1.421

-102

-102

-102

0

-1.016

-175

-175

0

-152

0

0

0

-250

-250

-232

-18

-500

-500

-517

17

-254

-254

-247

-7

-200

-200

-200

0

250

250

190

60

-101

-101

-50

-51

-2.325

-1.332

-1.333

1

Subtotaal 08 Wijkontwikkeling en wonen
09 Mobiliteit
1 Mobiliteit
Mutaties reserves
Onttrekking tbv uitgaven projecten Verder
De huidige investeringen met betrekking tot bereikbaarheidsprojecten en
VERDER passen nog passen binnen de beschikbaar gestelde kredieten 2016
(als gevolg van vertraging in eerdere jaren). Kredieten 2017 en 2018
worden dus nog niet benut. Derhalve is een onttrekking uit de reserve
VERDER voor het investeringskrediet 2018 niet nodig.
Uit de kadernota 2017-2020

Overige incidentele budgetten Mobiliteit
Subtotaal 09 Mobiliteit
10 Economie en duurzaamheid
1 Economie
Grootschalige evenementen
Dit budget wordt gebruikt om de aantrekkelijkheid van Amersfoort
congresstad te stimuleren door geld vrij te maken voor grootschalige
evenementen en/of congressen die de stad nog beter op de kaart zetten.
Economische agenda
Voor de versterking van acquisitiekracht / sales en de uitvoering van de
economische agenda, incl. de versterking van de regionaal-economische
samenwerking. In de kadernota 2018-2021 is hiervoor structureel budget
beschikbaar gesteld.
Citymarketing: in de kadernota 2018-2021 is het budget structureel
toegekend
2 Duurzaamheid en innovatie
10.1 Circulaire economie
Deze middelen zetten we in voor een meerjarig programma. Dit sluit aan
op de eerdere middelen die in de begroting waren opgenomen.
10.2 CO2 neutrale stad
Om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma zijn extra
middelen noodzakelijk. Het uitvoeringsprogramma beslaat de jaren 20182021. In dit budget is voor het eerste jaar en kan worden gezien als een
overbruggingsperiode naar een programmatische aanpak.
Smartcity
Er is expertise nodig voor data-analyse en datamanagement. Daarnaast zijn
investeringen nodig in software, programma- en projectmanagement en
zijn investeringen nodig voor realisatie van projecten.
Mutaties reserves
Dotatie in reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling conform 5094356
08-12-2015
Onttrekking uit reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling
Overige incidentele budgetten Economie en duurzaamheid
Subtotaal 10 Economie en duurzaamheid
11 Cultuur
3 Kunst en cultuur
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11.1 Cultuurvisie-aanjagen realiseren ambitie
De opgave uit het culturele veld en andere partijen in de stad is dat de
intrinsieke waarde van cultuur tot zijn recht moet kunnen komen en dat
cultuur een bijdrage levert aan een aantrekkelijke en verbonden stad. De
besteding van de middelen in 2018, conform de in oktober 2017
vastgestelde uitvoeringsagenda loopt achter op de planning. Dit is reeds
gemeld bij de zomerrapportage. Voorgesteld wordt om de niet bestede
middelen over te hevelen.
11.2 Cultuurvisie - voortzetten huidige beleid
Met deze bijdrage aan het cultuurpact is om een eerste aanzet om de
positie van kunstenaars en makers in de stad te versterken,
cultuureducatie, en de meest urgente problemen rond financiële
weerbaarheid in de culturele basisinfrastructuur. Zie ook 11.1.
Evenementen algemeen
Dit budget is voor het mogelijk maken van culturele evenementen en
festivals met een (boven)regionale en/of landelijke uitstraling. et
uitvoeringsprogramma evenementen verloopt trager dan geraamd. Voor
2019 is een evenementen coördinator aangesteld.
We stellen voor om het budget over te hevelen naar 2020 voor de
continuering van de inzet van de coördinator.
Uitvoeringsprogramma evenementen start 2018
Voorgesteld in het raadsvoorstel met titel 'Bestemming Rekeningresultaat
2017' om het budget voor evenementen over te hevelen naar 2018.
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Mutaties reserves
Bijdrage Poppodium Fluor
De onderliggende mutaties volgen uit het besluit 'Bestemming
rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.
Overige incidentele budgetten Cultuur
Subtotaal 11 Cultuur
12 Financiën en belastingen
12.1 Terugdraaien ozb verhoging (partieel)
Om de lasten voor de inwoners niet exceptioneel te laten stijgen, stellen
wij voor om de OZB-stijging voor de jaren 2018-2020 incidenteel te
verlagen.
Mutaties reserves
Saldireserve
Mutaties in de saldireserve voor o.a. doorgeschoven activiteiten en
aangenomen amendementen.
Reserve Knooppunt Hoevelaken
Dotatie inclusief rente
Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen
Dotatie tbv compartiment onderwijs, rente
Reserve stedelijke voorzieningen
Dotatie conform primitieve begroting
Reserve Wijkse Voorzieningen Vathorst
Geraamde onttrekkingen conform de herstelbegroting
Geraamde dotaties conform de herstelbegroting
Overige incidentele budgetten Financiën en belastingen
Subtotaal 12 Financiën en belastingen
13 Bedrijfsvoering
1. Bedrijfsvoering
13.2 Schoon schip: opruimen papieren archief
In het kader van het papierloos werken en een optimale dienstverlening
aan de burger zullen de komende jaren grootschalige
digitaliseringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Onderdeel
daarvan is het opruimen van de papieren archieven.
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13.1 Generatiepact
Het generatiepact is één van de maatregelen in het kader van duurzame
inzetbaarheid die we willen gebruiken om ouderen langer vitaal te laten
werken.
Zoals reeds gemeld in de Zomerrapportage loopt per 1 januari 2018 het
Amersfoortse generactiepact en valt er loonruimte vrij die herbezet moet
worden onder de voorwaarden van het pact. De herbezetting van de
vrijgevallen middelen is inmiddels georganiseerd (NEXT033 - jongerenpool),
maar loopt niet synchroon met de vrijval van loonruimte/uren. Voorgesteld
wordt om de middelen door te schuiven naar 2019.
4.4 Formatienormering Sociale Zekerheid
Jaarlijks wordt aan de hand van het formatienormeringsysteem berekend
of de capaciteit van de gemeentelijke organisatie voldoende is om de
werkprocessen te kunnen uitvoeren. Dit deel van het budget betreft het
aandeel in de overhead.
Taakstelling 4,2 fte uit ombuigingsreserve
Betreft een uitgestelde bezuiniging ten laste van de ombuigingsreserve.
Herstel capaciteit informatievoorziening
Activiteiten project Digitaal Zaakgericht Werken hebben vertraging
opgelopen.
Voorbereiding en uitvoeringsbudget tijdelijke huisvesting ivm renovatie
Stadhuisplein
Lagere uitgaven groot onderhoud Stadhuis dan geraamd. Als gevolg hiervan
is ook de onttrekking uit de reserve onderhoud lager.
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3. Informatievoorziening
ICT ontwikkelbudget
De beoogde middelen voor het project Flexibele Werkomgeving zijn later
afgenomen en lopen door in 2018. Daarnaast zijn een tweetal
vooronderzoeken in het najaar 2017 zijn gestart en doorlopen in 2018.
Mutaties reserves
Overige mutaties in de reserve conform primitieve begroting

Dotatie onderhoud reserve Stadhuis
Dotatie toekomstige vervangingsinvesteringen
De onderliggende mutaties volgen uit het besluit 'Bestemming
rekeningresultaat 2017' d.d. 3 juli 2018.

Overige incidentele budgetten Bedrijfsvoering
Subtotaal 13 Bedrijfsvoering
Totaal Incidentele posten
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Begrotingsrechtmatigheid
PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

PROGRAMMA

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN INCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES
01 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-10.999

-11.226

-12.844

-1.618

02 VEILIGHEID EN HANDHAVING

-16.187

-16.207

-16.901

-694

-228.197

-233.976

-243.820

-9.845

07 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-46.066

-53.041

-65.101

-12.060

12 FINANCIEN EN BELASTINGEN

-12.698

-24.503

-26.448

-1.945

-314.147

-338.952

-365.114

-26.162

04 SOCIAAL DOMEIN

TOTAAL LASTEN

Toelichting per programma
Programma Bestuur en Dienstverlening
De overschrijding op het programma heeft de volgende drie belangrijkste oorzaken.
1.(€ 941) Zoals in de zomerrapportage gemeld zijn de loonkosten voor het college in 2018 € 125.000
hoger, als gevolg van het uitbreiden van het aantal wethouders in het college. In de begroting 2019
en verder is rekening gehouden met deze hogere kosten. Daarnaast is de overschrijding in 2018 voor
€ 800.000 veroorzaakt door een extra storting in de voorziening pensioenen (oud) wethouders. Dit
heeft te maken met het aantreden van nieuwe wethouders (na de gemeenteraadsverkiezingen in
maart), de waardeovername van door hen elders opgebouwde pensioenen en de lage rekenrente.
2.(€ 370) Daarnaast heeft de VNG in 2017 besloten de kosten ad € 370.000 voor gezamenlijke
uitvoering van gemeentelijke activiteiten niet meer uit het gemeentefonds te bekostigen maar
direct bij alle gemeenten in rekening te brengen. In 2018 waren de VNG-uitgaven echter hoger dan
de stijging van het gemeentefonds ad € 191.000 in datzelfde jaar. Het incidenteel tekort bedraagt €
179.000.
3.(€410) Een hogere afdracht van Rijksleges ( € 410.000) door meer verstrekkingen van
reisdocumenten en rijbewijzen dan begroot. De extra betaalde Rijksleges worden weer gedekt door
extra opbrengsten.
Programma Veiligheid en Handhaving
De overschrijding op het programma wordt veroorzaakt door het feit dat het nodig was om extra
capaciteit in te huren, waarmee alle (extra) aanvragen voor vergunningen tijdig konden worden
afgehandeld. Deze extra capaciteit kon worden gedekt door de extra legesinkomsten ad €1.411.000
die voor deze vergunningen zijn binnengekomen.
Programma Sociaal domein
Het programma laat een overschrijding zien van € 9.845.000. Deze overschrijding wordt voor €
7.407.000 gecompenseerd door inkomsten van het rijk en onttrekkingen uit reserves die elders in de
begroting staan. De resterende overschrijding wordt veroorzaakt door de toenemende vraag naar
zorg en ondersteuning en is bij de zomerrapportage aan de raad gemeld.
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
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De overschrĳding in deelprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling heeft betrekking op een bijdrage per
woning aan de Alliantie. Dit is gedaan voor het woonrijp maken van een drietal Amersfoort
Vernieuwt projecten (in totaal € 1.500.000). Het budget hiervoor is beschikbaar binnen de reserve
sociale woningbouw, onttrekking vindt plaats op basis van realisatie (conform de Nota Reserves en
Voorzieningen 2017-2020, zijn de voor Amersfoort Vernieuwt beschikbare middelen, toegevoegd aan
de reserve Sociale Woningbouw).
De overschrijding in deelprogramma Grondexploitaties wordt voor circa € 9.000.000 veroorzaakt
door onder andere in het realiseren van tussentijdse winsten, mutaties op de verliesvoorzieningen
en het vaststellen van nieuwe grondexploitaties in 2018 welke niet in de begroting waren
opgenomen.
Daarnaast is in deelprogramma Vastgoed geen budget opgenomen voor planontwikkelingskosten voor
het strategisch vastgoed en hebben er diverse voorraadmutaties plaats gevonden. DIt levert samen
een overschrijding van circa € 3.200.000 miljoen op. Met betrekking tot de gerealiseerde
planontwikkelingskosten van € 1.082.000 is in de reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) voor 2018
rekening is gehouden met € 1.250.000 aan planontwikkelingskosten.
Programma Financiën en Belastingen
Het achterblijven van investeringen leidt tot een nadeel in de doorberekende rente. Daarnaast is
het rentepercentage lager dan begroot door fasering van de investeringen. Het BBV schrijft voor dat
bij een grote afwijking het rentepercentage herberekend moet worden. Dit leidt tot een daling van
het rentepercentage en dientengevolge hogere last (en daarmee een overschrijding) in programma
12.

Naam investering
De Vosheuvel 1e inrichting opl/meub
Investering riolering 2018

Investeringskrediet

Realisatie

Afwijking

0

-291

291

-5142

0

-5142

Toelichting per investeringskrediet
Het krediet voor de inrichting speelzaal, gymzaal en 1e inrichting van de Vosheuvel stond geraamd
voor januari 2019. Omdat de bouw voorspoedig verliep was de noodzaak om de kosten voor
inrichting al in 2018 te maken.

Bij de jaarrekening 2018 zijn investeringen riolering opgenomen onder de materiële vaste activa (
economisch nut) in lijn met de notitie riolering van de commissie BBV. Deze investeringen waren in
de begroting 2018 nog niet opgenomen als zijnde investeringen, maar werden als lasten gedekt uit
de voorziening groot onderhoud openbare ruimte riool.
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IJkpunten financiële positie

Financiële IJkpunten

Sinds 2014 kijken we naar een aantal kengetallen en we volgen deze over meerdere jaren, om zo
een beter beeld te krijgen van hoe stabiel, weerbaar en wendbaar onze begroting is. De kengetallen
staan in de Nota normering Gemeentefinanciën. Tweemaal per jaar, bij de jaarrekening en bij de
begroting, actualiseren we de scores op deze ijkpunten zoveel mogelijk aan de hand van de laatst
bekende cijfers. Dat is nu voor Jaarrekening 2018 ook weer gedaan. In de tabel hieronder staan de
scores van de afgelopen begrotingen en jaarrekeningen. Op die manier ontstaat een meerjarig
geheel zodat ook trends en ontwikkelingen zichtbaar kunnen worden. In dit overzicht zijn ook de
verplichte financiële kengetallen op grond van het BBV opgenomen. Omdat daar meerjarig een
beeld van gegeven moet worden, hebben wij dat voor onze overige ijkpunten zoveel als mogelijk
ook gedaan.
Sommige ijkpunten, zoals de cijfers over (onderdelen van) de balans, zijn gebaseerd op
rekeninggegevens van het meest recente rekeningjaar of op basis van de geprognosticeerde balans.
De scores op de ijkpunten geven bij deze jaarrekening geen grote bijzonderheden te zien. Alleen
een overschrijding op de kasgeldlimiet. Daar hebben we van onze provinciale toezichthouder
ontheffing voor gekregen. Overigens hebben we de signaalwaarde bij de renterisiconorm en de
kasgeldlimiet (20% resp. 8% van de baten) aangepast aan de meest recente cijfers, omdat onze
begrotingen jaarlijks een ander volume hebben, verandert jaarlijks uiteraard ook de signaalwaarde
bij een percentage van de begroting.

Tabel: JP.01 IJkpunten

SIGNAALWAARDE

SCORE
BEG.
2016

SCORE
REK.
2015

SCORE
BEGR.
2017

SCORE
REK.
2016

SCORE
BEGR.
2018

SCORE
REK.
2017

SCORE
BEGR.
2019

> 1,00

2,2

2,2

3,1

2,6

2,7

2,5

2,1

2,1

109

140

135

144

164

166

162

183

14,1%

17,7%

17,9%

24,5%

23,7%

26,5%

23,6%

30,0%

10,3

12,4

1,7

23,8

16,5

12,1

7,7

24,1

2,4%

0,4%

5,1%

3,5%

2,7%

1,5%

5,0%

SCORE
REK. Wettelijk of niet
2018

WEERBAARHEID
Weerstandsratio
Reserves stand ultimo
jaar
Solvabiliteitsratio

Eigen ijkpunt;
aangepaste definitie
Eigen ijkpunt; geen
norm
Wettelijk (BBV);
nieuw, geen norm

STABILITEIT
Structureel saldo

> 0

Structureel saldo in %
Volatiliteit

< 47,50%

43,0%

41,0%

41,8%

45,5%

31,3%

41,6%

37,6%

39,4%

EMU-saldo

-18,0

-11,1

-11,8

9,6

19,3

-4,0

16,4

-30,1

8,6

FLEXIBILITEIT
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Wettelijk (BBV);
nieuwe definitie tov
onze definitie
Wettelijk (BBV);
nieuw, geen norm
Eigen ijkpunt
Wettelijk (BBV);
Wettelijke norm

Belastingen
– Kostendekkendheid
leges
– Onbenutte
belastingcapaciteit
– Lastendruk t.o.v.
landelijk
– Lastendruk t.o.v.
landelijk in %

< 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7,4

2,0

5,6

3,8

4,3

3,7

4,1

4,6

3,9

5,6

0,7

5,3

1,9

1,5

1,3

0,8

-1,7

89,1%

95,9%

96,9%

97,4%

98,3%

103,7%

Wettelijke norm
Eigen ijkpunt

Wettelijk (BBV);
nieuw, geen norm
Wettelijk (BBV);
100,6%
nieuw, geen norm
-0,3

Schuld
Wettelijk (BBV);
nieuw, geen norm
Wettelijk (BBV);
nieuw, geen norm

– Netto schuldquote

< 130%

84%

78%

87%

57%

72%

59%

63%

53%

– Netto gecorrigeerde
schuldquote*

< 130%

65%

64%

86%

57%

50%

58%

55%

52%

– Bruto Rentequote

< 5%

3,5%

3,4%

2,7%

3,4%

2,3%

2,6%

1,9%

2,1%

Eigen ijkpunt

– Netto Rentequote

< 2,5%

2,1%

1,9%

2,1%

1,7%

1,3%

2,0%

1,6%

1,7%

Eigen ijkpunt

– Renterisiconorm

< 93,1

28,0

24,5

32,1

33,0

93,2

55,6

102,0

30,9

– Kasgeldlimiet

< 39,5

40,9

62,7

38,2

26,3

39,6

30,2

43,0

53,4

< 10%

7,0%

8,0%

5,7%

9,4%

4,2%

3,9%

3,9%

3,2%

Eigen ijkpunt

< 15%

12,6%

10,2%

11,7%

11,8%

10,9%

13,1%

15,1%

13,7%

Eigen ijkpunt

< 5%

3,2%

3,2%

3,2%

3,0%

3,2%

3,9%

3,7%

3,9%

Eigen ijkpunt

< 15%

16,5%

16,5%

17,4%

16,8%

13,1%

14,1%

12,2%

13,7%

Eigen ijkpunt

< 2,5%

1,7%

3,1%

3,9%

4,5%

-

6,6%

2,8%

4,8%

Eigen ijkpunt

55,0%

63,0%

42,1%

40,1%

35,6%

40,5%

24,7%

40,4%

23,8%

22,9%

27,2%

21,9%

21,1%

22,6%

19,7%

15,2%

Wettelijk (BBV);
Wettelijke norm
Wettelijk (BBV);
Wettelijke norm

Bedrijfsvoering en
exploitatie
– Kapitaallasten quote
– Vaste personeel
quote
– Flexibel personeel
quote
– Structurele subsidie
quote
– Incidentele subsidie
quote
– Investeringen /
schulden
– Grondexploitaties

Eigen ijkpunt; geen
norm
Wettelijk (BBV);
nieuw, geen norm

* N.a.v. een wijziging in de BBV-regelgeving is de brutoschuldquote vanaf de begroting 2016
vervangen door de netto gecorrigeerde schuldquote.
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Balans
Tabel: BA.01 ACTIVA
ACTIVA

31-12-2017

31-12-2018

Vaste Activa
979

Immateriële Vaste Activa
Bijdragen aan activa in eigendom van derden

979

855
855

394.086

Materiële Vaste Activa
Investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk
nut
In Erfpacht

412.908

327.243

342.120

159

5.699

64.849

63.271

1.835

1.818
116.727

Financiële Vaste Activa

94.865

Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen

6.168

6.168

5.269

5.212

98.075

77.245

7.216

6.240

Leningen aan:
- Deelnemingen
Overige langlopende geldleningen
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één
jaar of langer
Totaal Vaste Activa

511.792

508.628

115.043

110.910

Vlottende Activa
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Gereed product en handelsgoederen

101.687

96.407

13.356

14.503

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan
één jaar
Rekening-courant financiële instellingen
Rekening-courant niet- financiële instellingen
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen

20.700

45.639

1.624

1.905

0

91

7.086

30.122

11.990

13.522
156

Liquide Middelen
Kas-banksaldi

156

43
43

61.980

Overlopende Activa

40.699

De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv.
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanc. op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar
de nog te ontv. bijdr. van:
- Europese overheidslichamen

6

39

- Overige Nederlandse overheidslichamen

21.775

27.964

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren
komen

40.200

12.696
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Totaal Vlottende Activa

197.879

197.291

Totaal ACTIVA

709.671

705.919

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 in 2018 € 0.
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Tabel: BP.01 PASSIVA
PASSIVA

31-12-2017

31-12-2018

Vaste Passiva
188.105

Eigen Vermogen

212.081

Algemene Reserve

71.942

76.970

Bestemmingsreserves

94.011

106.446

Gerealiseerd resultaat

22.153

28.665

Voorzieningen
Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één
jaar of langer

44.512

43.384

331.151

293.764

Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

288.585

257.683

- Binnenlandse bedrijven

29.461

24.243

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

12.441

11.765

664

72

Waarborgsommen
Totaal Vaste Passiva

563.769

549.229

72.198

92.288

Vlottende Passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
Overige Kasgeldleningen

25.000

45.000

Banksaldi

28.205

30.741

Overige schulden

18.993

16.547
73.704

Overlopende Passiva

64.402

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren. Van:
- Europese overheidslichamen

109

0

3.381

4.258

- overige Overheid

13.911

5.932

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen

56.303

54.212

- Het Rijk

Totaal Vlottende Passiva

145.902

156.690

Totaal PASSIVA

709.671

705.919

Het totaal aan gewaarborgde geldleningen en borgstellingen is eind 2018 € 628.008
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Waarderingsgrondslagen
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212
Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 5 juli 2016 de uitgangspunten voor het
financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de
financiële organisatie zijn vastgesteld.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe
plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of
zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Verliezen en risico's die hun oorsprong
vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het
dividend betaalbaar wordt gesteld.
Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige
uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt
opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling, die doorgaans is
opgenomen in de september circulaire van het boekjaar.
Een aanvrager van een voorziening, zoals hulp in de huishouding, ondersteuning of een financiële
tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage
verschuldigd. Het CAK is het publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de
wetgever is belast met de berekening, oplegging en incasso van de eigen bijdrage. Het CAK
verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht van de geïncasseerde eigen bijdragen waarna
maandelijks afstorting aan de gemeenten plaatsvindt.
Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis
van de Kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op
deze overzichten van het CAK wel de aantallen personen en omvang van de zorgverlening in totaal
beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat gemeenten niet beschikken over
de inkomensgegevens van de personen om de eigen bijdrage op persoonsniveau te kunnen
berekenen. Hierdoor is het voor gemeenten niet mogelijk de juistheid op persoonsniveau en
volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de
wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de
eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is en derhalve niet valt onder de
reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door de accountant van de gemeente. Dat betekent dat
door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden
verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals
hiervoor is toegelicht.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van
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jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt;
daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van
gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is
dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien sprake is van (eenmalige)
schokeffecten dient wel een verplichting opgenomen te worden.
BALANS
Vaste activa
Activa die bedoeld zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeente duurzaam te
dienen.
Immateriële vaste activa
Algemeen
Alle immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen waardeverminderingen die naar verwachting
duurzaam zijn. Afschrijving vindt bij kosten van geldleningen plaats binnen de looptijd van de
lening. Eventuele bijdragen van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in
mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV).
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen,
verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin
het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet
bijdragen aan de publieke taak.
Materiële vaste activa
Algemeen
Activa worden gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de
bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en
hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die
direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens
duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
Investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering
gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Strategische gronden, voorheen Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) onder Materiële vaste
activa
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Conform de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV zijn NIEGG en bouwgronden in
exploitatie (BIE) die per 1 januari 2016 uit exploitatie zijn genomen, op basis van een
overgangsbepaling tegen de boekwaarde per 1 januari 2016 (ingangsdatum Wijzigingsbesluit)
geherrubriceerd naar de materiële vaste activa. Deze overgangsbepaling heeft een looptijd van vier
jaar. In de balans van 2016 is dit reeds verwerkt.
Uiterlijk 31 december 2019 zal een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen
de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. Wordt daarbij een duurzame
waardevermindering vastgesteld, dan zal dat uiterlijk 31 december 2019 leiden tot een
afwaardering van deze gronden.
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven
Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven geldt dat vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde
voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn
gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Over het resterende bedrag wordt afgeschreven.
De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen
corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur
(kortste van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde
objecten en voorzieningen.
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de verwachte toekomstige
gebruiksduur afgeschreven. De verplichting om alle investeringen te activeren volgens de nieuwe
methode geldt alleen voor investeringen die vanaf het begrotingsjaar 2017 worden gedaan.
Ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt tot en met
2016 dat eventuele bijdragen uit de reserves in mindering zijn gebracht op deze investeringen in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de bijlage bij de financiële verordening,
zoals laatstelijk vastgesteld door de gemeenteraad in haar vergadering d.d. 5 juli 2016. De
afschrijvingen worden lineair berekend startend op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van
ingebruikname. De tabel met afschrijvingstermijnen is hieronder weergegeven. Volledigheidshalve
merken wij op dat investeringen voor 1 juli 2016 de afschrijvingstermijnen gelden zoals die van
toepassing waren op de jaarstukken 2015. Voor nieuwe investeringen vanaf 1 juli 2016 geldt de
onderstaande tabel:
CATEGORIE

AFSCHRIJVINGSDUUR

Immateriële vaste activa maximaal
Saldo van agio en disagio

5 jaar

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
voor een bepaald actief

5 jaar

Bijdrage aan activa in eigendom van
derden

10-15 jaar
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Kosten van geldleningen (deze worden direct t.l.v. de exploitatie gebracht)
Materiële vaste activa
Automatisering:
Netwerkbekabeling glas

10 jaar

‘Thin-cliënts’

6 jaar

Server software en licenties

3 à 5 jaar

Werkplekken

2 à 5 jaar

Data center voorzieningen

3 à 6 jaar

Inventaris:
Meubilair

10 jaar

Overige voorzieningen

5 à 15 jaar

Vervoermiddelen:
Dienstauto’s

5 jaar

Gebouwen:
Scholen

40 jaar

Sporthallen/gymzalen

40 jaar

Theatervoorzieningen en overige
gebouwen

25 à 50 jaar

Kleed- en wasaccommodaties

25 jaar

Diverse noodlokalen

15 jaar

Terreinen:
Sportterreinen

40 jaar

Speelterreinen

30 jaar

Kunstgrasvelden

10 jaar

Infrastructuur:
Reconstructies en groot onderhoud
wegen

25 à 40 jaar

Kademuren/ bruggen

50 jaar

Beschoeiingen

40 jaar

Houten bruggen

25 jaar
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Verkeersregelinstallaties

10 jaar

openbare verlichting masten

48 jaar

openbare verlichting armaturen

24 jaar

openbare verlichting kabels

60 jaar

openbare verlichting schakelkasten

30 jaar

Activa economisch nut waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven*

10 jaar

*Onder de categorie ‘Activa economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven’ worden ook rioleringsinvesteringen opgenomen. Deze worden in 40 jaar
afgeschreven.
Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Eventuele boekwinsten
bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt.
Duurzame waardevermindering van vaste activa
Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager
is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn
hierbij als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk
vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten
opzichte van de huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie.
Buiten gebruik gestelde vaste activa
Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een
afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.
Erfpacht
In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, waarbij de uitgifteprijs
van eerste uitgifte geldt als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden
gewaardeerd tegen registratiewaarde. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen en
leningen aan deelnemingen zijn tenzij anders is vermeld opgenomen tegen nominale waarde. Zo
nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de
inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en
afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van
vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo
nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in
de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de
marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze
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lagere marktwaarde plaats. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken.
De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.
Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het
aandelenkapitaal van een NV of een BV.
Vlottende activa
Vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht.
Voorraden
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de
vervaardigingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de
grond overschrijdt, wordt een voorziening voor het verwachte tekort getroffen.
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de
overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het
Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
In de vervaardigingsprijs wordt daarnaast de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over
het boekjaar toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari.
Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex,
inclusief de grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en
kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en
opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie
winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare
wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er
voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
Overig onderhanden werk
Met ingang van dit jaar worden het saldo van het overig onderhanden werk naar nog te betalen of
vooruitontvangen bedragen overgeheveld. Tot vorig jaar werd dit onder de voorraden verantwoord.
In principe zijn dat geen voorraden.
Gereed product
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de
marktwaarde lager is dan de kostprijs.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
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De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen
nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze
voorziening wordt statisch bepaald.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Vaste passiva
Algemeen
De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het
gerealiseerd resultaat.
Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen, de op het moment van opstellen van de jaarrekening
voorzienbare verplichtingen, verliezen, risico’s en of door derden verkregen middelen die specifiek
besteed moeten worden. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de
betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de
wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige
uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
De onderhoudsegalisatie voorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met
de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die
is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het
totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar
of langer.
Leaseverplichting
De waardering van de verplichting uit hoofde van financial leasing van het stadhuiscomplex vindt
plaats tegen de nominale waarde van de contractuele verschuldigde leasetermijnen.
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd
tegen nominale waarde.
Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Borg - en Garantstellingen
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Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de
balans nadere informatie opgenomen.
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Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Tabel: TBA.VA Vaste Activa
Omschrijving

31-12-2017

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Investering /
opname

DesBijdragen
Aflossingen
Afschrijving 31-12-2018
investering
van derden

979

MATERIËLE VASTE ACTIVA

394.086

34.815

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

116.727

374

TOTAAL

511.792

35.189

541

44

125

855

15.408

412.908

22.236
541

22.236

94.865
44

15.533

508.628

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Tabel: TBA.VA.1 Immateriële Vaste Activa
Omschrijving

31-12-2017

Investering /
opname

Bijdrage aan activa in eigendom derden

979

TOTAAL

979

0

31-12-2017

Investering /
opname

327.243

27.870

159

5.540

64.849

1.406

DesBijdragen
Afschrijving 31-12-2018
investering van derden

0

0

125

855

125

855

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Tabel: TBA.VA.2 Materiële Vaste Activa
Omschrijving
Investeringen met een economisch nut
Investeringen met economisch nut, waarvoor
ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut
In erfpacht
TOTAAL

DesBijdragen
Afschrijving 31-12-2018
investering van derden
541

12.425

342.120
5.699

2.983

1.835
394.086

28

63.271

17
34.815

541

44

1.818
15.408

412.908

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven. Bij de
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling is de afschrijvingssystematiek toegelicht.
Eveneens is hier bijgevoegd een tabel met afschrijvingstermijnen.
Tabel: TBA.VA.2.1 Investeringen met economisch nut
Omschrijving
Gronden en terreinen

31-12-2017

Investering /
opname

28.663
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DesBijdragen
Afschrijving 31-12-2018
investering van derden
13

28.650

Bedrijfsgebouwen

276.457

21.668

Grond,- weg- en waterbouwkundige werken

9.934

2.161

Machines, apparaten en installaties

1.247

Overige materiële vaste activa
TOTAAL

10.943

4.041

327.243

27.870

541

541

20

9.134

288.431

958

11.136

131

1.116

8

2.189

12.787

28

12.425

342.120

Toelichting:
De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met economisch nut betreffen:
Bedrijfsgebouwen
Nieuwbouw zwembad Hogekwartier
Nieuwbouw Scholencomplex de Vosheuvel
Renovatie museum Flehite
Uitbreiding Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt
Grond,- weg- en waterbouwkundige werken
Entreegebied Crematorium en Begraafplaats Amersfoort
Vervanging kunstgrasvelden
Overige materiële vaste activa
Fietsplan
ICT vernieuwingen
Werkplekken Stadhuis
Meubelen-/ inrichting diverse scholen
Desinvestering
Scholencomplex Bilal en Anne Annemaschool
Tabel: TBA.VA.2.2 Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven
Omschrijving
Overige materiële vaste activa

31-12-2017

Investering /
opname

DesBijdragen
Afschrijving 31-12-2018
investering van derden

159

397

557

5.143

5.143

Rioleringen
TOTAAL

159

5.540

0

0

0

5.699

Toelichting:
De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa met een economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven betreffen de rioleringsinvesteringen en
de kosten van begeleiding en civieltechnische werkzaamheden voor de plaatsing van ondergrondse
containers (restafval).
Tabel: TBA.VA.2.3 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Omschrijving

31-12-2017

Investering /
opname

DesBijdragen
Afschrijving 31-12-2018
investering van derden

Investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut vóór 2017
Gronden en terreinen

12.000

Grond,- weg- en waterbouwkundige werken

52.658
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12.000
768

2.957

50.468

Overige materiële vaste activa

122

Subtotaal

27

95

2.983

62.564

64.779

768

Grond,- weg- en waterbouwkundige werken

69

638

707

Subtotaal

69

638

707

64.849

1.406

Investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut na 2017

TOTAAL

0

0

2.983

63.271

Toelichting:
De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut betreffen, verkeersregeling installaties, bereikbaarheidsprojecten en Project
Verder.
Tabel: TBA.VA.2.4 In erfpacht
Omschrijving

31-12-2017

Gronden en terreinen

1.835

TOTAAL

1.835

Investering /
opname

DesBijdragen
Afschrijving 31-12-2018
investering van derden
17

0

0

31-12-2017

Investering /
opname

17

1.818
0

1.818

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Tabel: TBA.VA.3 Financiële Vaste Activa
Omschrijving

DesAflossingen 31-12-2018
investering

Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen

6.168

6.168

Leningen aan:
- Deelnemingen
Overige langlopende geldleningen
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van
één jaar of langer
TOTAAL

5.269

56

5.212

98.075

20.830

77.245

7.216

975

6.240

21.862

94.865

116.727

0

0

Tabel: TBA.VA.3.1 Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Aandelen Rova Holding N.V.

174

174

5

5

Aandelen BNG Bank N.V.

681

681

Aandelen Vitens N.V.

132

132

45

45

Aandelen REMU houdstermaatschappij N.V.

Aandelen Theater- en Congrescentrum Flint N.V.
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Aandelen NV SRO

45

45

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.

45

45

9

9

4.995

4.995

37

37

6.168

6.168

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) Beheer B.V.
Parkeren Amersfoort B.V.
Amfors Holding B.V.
TOTAAL

Tabel: TBA.VA.3.3 Leningen aan Deelnemingen
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Veiligheidsregio Utrecht

669

612

Grondexploitatiebedrijf Amersfoort B.V.

4.600

4.600

TOTAAL

5.269

5.212

Toelichting:
De aflossing over het boekjaar 2018 op de verstrekte lening aan Veiligheidsregio Utrecht bedraagt
circa € 56.000.
Er is geen aflossing geweest op de verstrekte lening aan Grondexploitatie Amersfoort B.V.
Tabel: TBA.VA.3.4 Overige langlopende geldleningen
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Hypothecaire geldleningen
Stimuleringsfonds volkshuisvesting

92.291

72.138

5.031

5.002

Monumentenzorg

647

Sport - BSC Quick

107

105

98.075

77.245

TOTAAL

Toelichting:
De aflossingen aan de hypothecaire geldleningen bedraagt € 20,1 miljoen. De boekwaarde per 3112-2018 bedraagt € 72,1 miljoen. Het totaal aantal hypothecaire geldleningen in 2018 is 891 t.o.v.
1.164 in 2017.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting betreft een deelname aan een fonds waaruit leningen in het
kader van de volkshuisvesting worden verstrekt. De aflossingen over het boekjaar 2018 bedragen
circa € 28.500.
Monumentenzorg betreft verstrekte geldleningen aan de NV. Stadsherstel. De leningen zijn in het
boekjaar 2018 vervroegd afgelost.
In 1997 is de gemeente aangesproken om op basis van een verstrekte garantie de lening BSC Quick
over te nemen. In 2001 is met BSC Quick overeengekomen deze lening af te lossen. Aflossing vindt
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plaats indien het resultaat van BSC Quick dit toelaat. In 2018 heeft er een kleine aflossing op de
lening plaatsgevonden.
Tabel: TBA.VA.3.5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Startersleningen SVn
Kredietbank Nederland
TOTAAL

6.966

5.990

250

250

7.216

6.240

Toelichting:
De startersleningen SVN betreft de stand van de verstrekte leningen per 31 december 2018.
Aan de Stichting Kredietbank Nederland is in 2014 een lening verstrekt van € 250 miljoen ten
behoeve van sociale kredietverlening aan Amersfoorters. Hiervoor is geen looptijd. Deze lening
wordt gebruikt voor bijstand aan Amersfoortse ingezetenen die dit nodig hebben en loopt totdat het
geld op is.
VLOTTENDE ACTIVA
Tabel: TBA.VL Vlottende Activa
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Voorraden
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Liquide Middelen
Overlopende Activa
TOTAAL

115.043

110.910

20.700

45.639

156

43

61.980

40.699

197.879

197.291

VOORRADEN
Tabel: TBA.VL.1 Voorraden
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

101.687

Overig onderhanden werk

96.443
-36

Gereed product en handelsgoederen
TOTAAL

13.356

14.503

115.043

110.910

Tabel: TBA.VL.1.1 Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarden grondexploitaties

Boekwaarde
31-12-2017

Grondexploitaties:
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Lasten

Baten

Herziening

Boekwaarde
31-12-2018

Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)

31.124

3.110

5.915

0

28.319

De Wieken

25.986

5.695

4.232

245

27.694

-666

77

1.925

1.497

-1.017

De Lichtenberg

24.489

5.568

5.094

0

24.963

Vathorst*

12.451

6.800

6.080

0

13.171

de Geer

950

69

1.177

0

-158

De Schans

493

19

0

58

570

Sportfondsenbad

157

829

70

0

916

Laan naar Emiclaer

118

62

1.280

482

-618

Neptusplein 68-70

232

149

916

216

-319

WWC De Birkt

980

293

0

0

1.273

Engweg 9

0

87

0

0

87

Kavels over de Laak

0

1.327

4

0

1.323

Zwembad Liendert

0

373

1

0

372

96.313

24.458

26.694

2.498

96.575

-11.588

0

0

710

-12.298

-8.832

0

0

765

-9.597

De Lichtenberg

-900

0

0

-575

-325

Vathorst

-701

0

0

-701

0

De Geer

0

0

0

21

-21

-938

0

0

21

-959

Engweg 9

0

0

66

6

-72

Zwembad Liendert

0

0

0

120

-120

-22.959

0

66

367

-23.392

73.354

24.458

26.760

2.131

73.183

Grond Vathorst (OBV)

29.443

713

5.930

0

24.226

Vathorst algemeen grondbank*

-1.110

6.663

6.519

0

-966

101.687

31.834

39.209

2.131

96.443

Amersfoort Vernieuwt

Subtotaal grondexploitaties
Voorziening voorraad onderhanden werk:
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG)
De Wieken

WWC De Birkt

Subotaal voorziening
Totaal grondexploitaties

TOTAAL

Toelichting:
In de paragraaf grondbeleid is een verdere toelichting opgenomen over de geactualiseerde prognose
van de grondexploitaties per 1 november 2018. Hierin is ook een tabel opgenomen waarin de
uitkomsten van de herziene grondexploitaties weergegeven staan. Onderdeel van deze tabel zijn de
te verwachte inkomsten (€ 134,7 miljoen) en uitgaven (€ 60,9 miljoen) na 1-11-2018. Het verwachte
eindsaldo per 1-1-2019 tegen netto contante waarde (NCW) is een tekort van € 20,6 miljoen.
*De boekwaarde van ‘Vathorst algemeen grondbank’ stond in de jaarrekening 2017 gepresenteerd
onder ‘Vathorst’. Dit is in de jaarrekening 2018 gecorrigeerd naar de plek waar dit betrekking op
heeft, namelijk ‘Grond Vathorst (OBV)’.
Tabel: TBA.VL.1.2 Gereed product en handelsgoederen
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Omschrijving
Voorraad vastgoed
TOTAAL

Boekwaarde
Boekwaarde
Vermeerderingen Verminderingen Afwaardering
31-12-2017
31-12-2018
13.356

3.121

-1.431

-543

14.503

13.356

3.121

-1.431

-543

14.503

Toelichting:
De belangrijkste mutaties betreffende het te verkopen vastgoed in 2018 zijn:
-

De locaties Zangvogelweg 140 en de Miereveldstraat 72 zijn toegevoegd aan de voorraad
vastgoed.

-

De boekwaarde van de verkochte boerderij aan de Laan naar Emiclaer en van een aantal
panden die zijn overgeboekt naar de grondexploitatie Kavels over de Laak zijn in mindering
gebracht op de voorraad vastgoed.

-

Een aantal panden die gerubriceerd staat onder de voorraad vastgoed, maar naar
verwachting niet op korte termijn verkocht worden, zijn afgewaardeerd.

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR
Tabel: TBA.VL.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Rekening-courant financiële instellingen

1.624

Rekening-courant niet- financiële instellingen

1.905
91

Vorderingen op openbare lichamen

7.086

30.122

Overige vorderingen

11.990

13.522

TOTAAL

20.700

45.639

Tabel: TBA.VL.2.1 Vorderingen op Openbare Lichamen
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

7.086

30.122

TOTAAL

7.086

30.122

De post vorderingen op openbare lichamen bestaat uit debiteuren op openbare lichamen en
compensabele BTW (BCF).
Tabel: TBA.VL.2.2 Overige Vorderingen
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
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7.511

9.556

-747

-820

Debiteuren - Belastingen

1.644

1.940

-354

-455

8.213

6.937

Voorziening dubieuze debiteuren - Sociale Zekerheid

-4.277

-3.636

TOTAAL

11.990

13.522

Voorziening dubieuze debiteuren - Belastingen
Debiteuren - Sociale Zekerheid

Tabel: FP.04 Verloop schatkistbankieren

Drempelbedrag
Netto vlottende schuld
Ruimte / storting in schatkist

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

3.494

3.494

3.494

3.494

58.045

58.862

45.080

51.736

0

0

0

0

In 2018 is geen sprake geweest van een positief saldo op onze lopende rekening (zie de netto
vlottende schuld), derhalve is er geen sprake van uitgezette middelen in 's Rijks schatkist. Voor
meer informatie over het schatkistbankieren zie de Financieringsparagraaf.
LIQUIDE MIDDELEN
Tabel: TBA.VL.3 Kas- banksaldi
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Kassaldi

10

9

Banksaldi

146

35

TOTAAL

156

43

OVERLOPENDE ACTIVA
Tabel: TBA.VL.4 Overlopende activa
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

De van de Europese en Ned. overheidslichamen nog te ontv. voorschotbedragen die ontstaan door
voorfinanc. op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontv. bijdr.
van:
- Europese overheidslichamen

6

39

- Overige Nederlandse overheidslichamen

21.775

27.964

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende
begrotingsjaren komen

40.200

12.696

TOTAAL

61.980

40.699

Tabel: TBA.VL.4.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen
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Omschrijving

31-12-2017

Correctie
01-01-2018

Ontvangen
bedragen

Toevoegingen

31-12-2018

Europees:
Urbact III/Refill

6

6

39

39

Subtotaal Europees

6

6

39

39

5.293

551

-360

4.382

Overig:
E27B Brede doeluitk Verkeer en Vervoer (prov Utrecht)
E 3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (prov Utrecht)
E28C Regionale mobliliteitsfondsen (prov Gelderland)
Project Verder Maatregel 199

6

6

90

-90

0

3.516

2

3.518

145

145

Project Verder Maatregel 184
Project Verder Maatregel 116

1.864

Project Verder Maatregel 40

6.724

Samenwerkingsagenda

3.982

Bijdrage Regio vervoer

300

1.864

852

5.971

12.695

213

5.047

7

307

Subtotaal overig

21.775

852

551

5.888

27.964

TOTAAL

21.781

852

557

5.927

28.003

Tabel: TBA.VL.4.2 Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

Omschrijving

31-12-2017

31-12-2018

24

15

0

0

1.621

444

Overige Nederlandse overheidslichamen

10.143

8.163

Btw compensatiefonds (BCF)

18.697

0

8.290

3.879

0

87

225

0

1.200

108

40.200

12.696

Nog te ontvangen:
Rente leningen
De Europese overheidslichamen
Het Rijk

Nog te ontvangen bedragen niet overheid
Vooruitbetaalde bedragen:
Het Rijk
Lease ABP
Overig
TOTAAL

Toelichting:
De Btw compensatiefonds (BCF) is opgenomen onder rubriek uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar onder de post vordering op openbare lichamen.

PASSIVA
VASTE PASSIVA
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Tabel: TBP.VA Vaste Passiva
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Eigen Vermogen

188.105

212.081

44.512

43.384

Vaste Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

331.151

293.764

TOTAAL

563.769

549.229

Voorzieningen

Toelichting:
Verwezen wordt naar de uitgebreide toelichting per onderdeel hieronder weergegeven.
EIGEN VERMOGEN
Tabel: TBP.VA.1 Eigen Vermogen

31-12-2017

Overige
toevoegingen
t.l.v.
exploitatie

Overige
onttrekkingen
t.g.v.
exploitatie

Resultaatbestemming
2017

31-12-2018

Algemene Reserve

71.942

5.203

11.866

11.691

76.970

Bestemmingsreserves

94.011

9.715

7.742

10.462

106.446

Gerealiseerd resultaat

22.153

28.665

-22.153

28.665

188.105

43.584

19.608

0

212.081

31-12-2017

Overige
toevoegingen
t.l.v.
exploitatie

Overige
onttrekkingen
t.g.v.
exploitatie

Resultaatbestemming
2017

31-12-2018

71.942

5.203

11.866

11.691

76.970

3.267

1.130

4.397

968

-715

253

-325

1.036

Omschrijving

TOTAAL

Tabel: TBP.VA.1.1 Specificatie Reserves

Omschrijving

A. Reserve ter afdekking van risico's
Saldireserve
Bedrijfsvoeringsreserve
Bedrijfsvoeringsreserve CBA
Calamiteiten budgetsubsidiëring

1.293

Participatiebudget

2.243

Totaal A. Reserve ter afdekking van risico's

68
1.134

79.713

5.271

13.000

707

334

145

1.109
11.781

83.765

B. Reserves in verband met meerjarig
beleid
Wijkse voorzieningen Vathorst
Ruimtelijke investeringen (RRI)

1.656

Maatschappelijke opvang

3.376

Sociaal programma A'foort Vernieuwt

2.289

Reserve sociale woningbouw

7.175

Reserve Sociaal Domein

19.550
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714

897
405

2.061

250

2.912
2.289

2.832

2.632

9.807

1.466

18.183

Totaal B. Reserves in verband met
meerjarig beleid

34.753

334

3.692

4.753

36.148

Reserve stedelijke voorzieningen

1.597

700

2.297

Knooppunt Hoevelaken

4.415

799

5.213

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Verkoop gerestaureerde woningen
Armandomuseum
Binnenstedelijke ontwikkelingen

76

76

294

25

90

228

2.351

-300

2.051

Reserve verhoogde asielinstroom

390

376

766

Evenementen

404

65

70

9.527

1.588

160

Totaal C. Reserves voor beleidsprioriteiten

399
76

11.031

-209

964

D. Egalisatiereserves
Reserve sport en bewegen

1.173

Totaal D. Egalisatiereserves

1.173

0

0

-209

964

2.298

785

763

7.550

9.870

E. Financieel-technische reserves
Uitvoering bodembescherming en sv
Banenplan

113

113

Openbaar vervoer (RIS)

363

363

Reserve VERDER

7.505

2.500

10.005

971

955

1.926

Reserve vervangingsinvesteringen

14.950

2.005

266

16.689

Reserve toekomstfonds duurzame
ontwikkeling

453

200

190

463

- Onderhoud gebouwen brandweer

1.382

96

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein

1.477

- Groot onderhoud CBA

889

-792

97

- Onderhoud De Dissel

446

-155

291

- Onderhoud stadhuisplein

5.969

- Onderhoud openbare ruimte

1.268

- Reserve onderhoud monumentale panden

1.908

Subtotaal Reserve voorziening onderhoud:

11.862

Ombuigingsreserve
Totaal E. Financieel-technische reserves
TOTAAL

Omschrijving

Rekeningsaldo
TOTAAL inclusief bestemming
rekeningsaldo

1.184

241

6.912
1.268

446
1.280

2.272

1.462

687

-947

11.507

850

-850

572

40.787

7.725

2.756

5.753

51.508

165.952

14.919

19.608

22.153

183.416

31-12-2017

Overige
toevoegingen
t.l.v.
exploitatie

Overige
onttrekkingen
t.g.v.
exploitatie

Resultaatbestemming
2017

31-12-2018

22.153

28.665

-22.153

28.665

188.105

43.584

0

212.081

RESERVE TER AFDEKKING VAN RISICO'S
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19.608

Saldireserve
Het doel is het fungeren als 'buffer' voor mogelijke tekorten bij de begrotingsuitvoering en als
'overloop' voor overschotten van de begroting en enig jaar om incidentele lasten in een ander jaar
te kunnen dekken.
Toelichting mutaties
Overige toevoeging ten laste van de exploitatie:
Mutaties conform verwerking primitieve begroting
Dotatie bestemmingsresultaat 2017
Dotaties overhevelingsvoorstellen
Subtotaal toevoegingen
Overige onttrekkingen ten gunste van de exploitatie:
Mutaties conform verwerking primitieve begroting
Doorschuiven van activiteiten
Doorontwikkeling griffie
Aanvulling innovatie projecten Sociaal Domein
Subtotaal onttrekkingen
Toename saldireserve

5.203
7.577
4.114
16.894
7.514
3.377
222
753
11.866
5.028

Bedrijfsvoeringsreserve
Het doel van deze reserve is het opvangen van extra bedrijfsvoeringskosten van de gemeentelijke
organisatie (exclusief afdeling CBA). Het kan gaan om kosten als gevolg van ziektevervanging, eigen
risicodragerschap werkloosheid en ziekte, tijdelijke vacaturevervulling en opvang van piekbelasting.
Het kan hier ook gaan om frictie- en implementatiekosten als gevolg van bezuinigingen, alsmede om
kosten voor de doorontwikkeling van de organisatie bijvoorbeeld als gevolg van strategische
personeelsplanning naar de toekomst.
De bedrijfsvoerings-reserve kent een maximum van 7,5% van de loonsom. De loonsom is in 2018
€ 66,7 miljoen dit betekent dat de reserve maximaal € 5,0 miljoen groot mag zijn.
Toelichting mutaties
Overige toevoeging ten laste van de exploitatie:
Bedrijfsvoeringsresultaat 2017
Aanvulling tot maximum van 2017
Toename bedrijfsvoerings-reserve

614
516
1.130

Bedrijfsvoeringsreserve CBA
Deze reserve is ingesteld voor de dekking van eventuele verliezen en of overschotten op de
exploitatie van het CBA. De reserve fungeert, conform de Nota Reserves en Voorzieningen 20172020, als bedrijfsreserve voor het CBA.
Toelichting mutaties
In de 2018 is van de reserve € 715.000 onttrokken t.g.v. het exploitatieresultaat 2017.

Calamiteiten budgetsubsidiëring
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Doel van de reserve is afdekking van calamiteiten bij instellingen met budgetsubsidiëring. Als aan
bepaalde criteria is voldaan kan een instelling bij eventuele calamiteiten op deze reserve een
beroep doen. Jaarlijks wordt circa 1% van het te ontvangen subsidiebedrag in de reserve gestort.

Toelichting mutaties
De toevoeging is conform de begroting. De besteding betreft onttrekking vanuit de jaarrekening
2017 voor de uitvoering van het businessplan FLUOR

Participatiebudget
Doelstelling reserve:
De middelen in de reserve Participatiebudget worden aangewend om de
budgetten voor re-integratie te handhaven, in het kader van de
continuering van het re-integratiebeleid 2015. Tevens bedoeld ter
afdekking van tekorten in de WSW.
Toelichting mutaties
Loonkosten RWA conform begroting
Dekking deel exploitatietekort RWA conform begroting

160
974

RESERVES IN VERBAND MET MEERJARIG BELEID
Wijkse voorzieningen Vathorst
Deze reserve is gevormd ter dekking van (incidentele) gemeentelijke kosten samenhangend met de
realisering van wijkse voorzieningen in Vathorst. Met de gereserveerde bedragen moeten de
voorziene faseringskosten worden opgevangen, zoals het toekomstige cluster in Laak 2.
Toelichting mutaties
De mutaties zijn verwerkt conform de vastgestelde begroting.

Ruimtelijke investeringen (RRI)
De reserve is gevormd als instrument voor de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie. Via deze reserve
kunnen voordelen in de sfeer van de grondexploitaties opzij worden gezet om daaruit later kosten
te kunnen dekken die niet via exploitaties kunnen worden goedgemaakt, een en ander in zoverre
passend binnen de door de raad vast te stellen ruimtelijke financieringsagenda.
Toelichting mutaties
De mutaties zijn verwerkt conform de resultaatsbestemming 2017.

Maatschappelijke opvang
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De reserve maatschappelijke opvang wordt gevoed door eventuele jaarlijkse overschotten op het
budget maatschappelijke opvang en wordt ingezet voor de realisatie van (fysieke) voorzieningen
voor de maatschappelijke opvang. De reserve wordt beschikbaar gehouden voor het realiseren van
het nieuwe beleidskader en het oplossen van de knelpunten binnen de opvang.
Toelichting mutaties
De dotatie is conform de bestemming van het rekeningresultaat 2017. In 2018 en 2019 maken we
extra kosten voor het openhouden van de opvanglocatie Amergaarde. Op basis van een raadsbesluit
worden de extra lasten onttrokken uit deze reserve.

Sociaal programma Amersfoort Vernieuwt
Het doel van de reserve is het waarborgen / stimuleren van de sociale cohesie in de wijken, waarin
de implementatie van de fysieke projecten voor Amersfoort Vernieuwt plaatsvindt. De reserve
vergroot de flexibiliteit van de projecten over de jaargrenzen heen en helpt om de beschikbaarheid
van budget voor de doelstellingen van Amersfoort Vernieuwt te garanderen.
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen geweest in 2018.

Reserve sociale woningbouw
Het doel van deze reserve is het realiseren van de opgave voor sociale woningbouw van de
gemeente Amersfoort.

Toelichting mutaties
De toevoeging betreft de bestemming uit 2017 van de resterende budgetten sociale woningbouw en
jongerenhuisvesting. De onttrekking betreft de in 2017 uitbetaalde vergoeding per gerealiseerde
woning aan de Alliantie voor het woonrijp maken bij AV-projecten.

Reserve Sociaal Domein
De reserve Sociaal Domein is een brede reserve. En dient ter dekking voor risico's binnen het sociaal
domein, het afdekken van de kosten inzake het financieel vangnet (aanvulling op het
minimabeleid), betalingen aan Stichting Sociaal Fonds, ter voorkomen van wachtlijsten in de zorg
én voor het financieren van innovatie in de zorg.
Toelichting mutaties
Uit de jaarrekening 2017 kwam per saldo een overschot van programma 4 (na overheveling-,
bestemmings- en dekkingsvoorstellen) van € 1.465.583. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve. In
begroting 2018 is op basis van eerdere besluitvorming een bedrag van € 2.394.170 aan onttrekkingen
uit de reserve verwerkt. Gedurende 2018 heeft de raad besloten tot onttrekking voor het verlagen
van de werkdruk wijkteams (€ 316.000) en een aanvullend budget voor de wijkteams (€ 122.000).
RESERVES VOOR BELEIDSPRIORITEITEN
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Stedelijke Voorzieningen (RSV-1 en RSV-2)
De reserve dient ter dekking van grootstedelijke investeringen, voortvloeiende uit het
stadsperspectief. De uitvoering van de projecten is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat deze
reserve in 2020 kan worden opgeheven.
Toelichting mutaties
De dotaties zijn conform verwerking van de primitieve begroting. De onttrekking ter afdekking van
de mobiliteitskredieten is achterwege gebleven. Die kredieten zijn in 2018 niet uitgegeven.
Het voorstel is om een deel van deze reserve vrij te laten vallen ad € 1.079.000. Het restant is ter
afdekking van de mobiliteitskredieten ad € 1.219.000.

Knooppunt Hoevelaken
De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de Amersfoortse wensen in de Planstudie
Hoevelaken. Op 23 april 2013 heeft de raad de dekking van de Planstudie Hoevelaken (BOK2) voor
een bedrag van € 10 miljoen vastgesteld.
Toelichting mutaties
De dotatie aan de reserve is conform verwerking van de primitieve begroting ad € 799.000.

Verkoop gerestaureerde woningen
De reserve wordt gebruikt ter dekking van uitvoeringskosten voortvloeiend uit de nota
Monumentenzorg.
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen.

Armandomuseum
Het doel van de reserve is het in de toekomst toegankelijk houden van de collectie van de Armandostichting en de kerncollectie van gemeente Amersfoort voor het publiek
Toelichting mutaties
De mutaties zijn conform de begroting. De onttrekking betreft de subsidiëring van Museum Oud
Amelisweerd in 2018.
Binnenstedelijke ontwikkelingen
Deze reserve is een gemeentelijk fonds, waarmee snel en flexibel kan worden ingespeeld op de
gewenste ontwikkelingen op het gebied van stimuleren van binnenstedelijke zoals vastgelegd in de
samenwerkingsovereenkomst met Provincie Utrecht.
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen opgenomen in de primitieve begroting. De mutaties zijn
conform de bestemming van het rekeningresultaat 2017.
Reserve verhoogde asielinstroom
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Via het gemeentefonds ontvangen we middelen om de opvang van
statushouders te bekostigen. Onze verwachting is dat we de meeste
kosten de komende jaren maken. De middelen die we nog niet besteed
hebben, storten we daarom in de reserve verhoogde Asielinstroom.
Toelichting mutaties
Conform de jaarrekening 2017 is € 376.000 toegevoegd aan deze reserve.

Evenementen
Doel is eenmalige landelijke evenementen naar de gemeente Amersfoort te halen.

Toelichting mutaties
De dotatie is conform de begroting. De bestedingen in 2018 betreffen het Europese jaar Cultureel
Erfgoed en het NK zwemmen in de Amerena.
EGALISATIE RESERVES

Reserve sport en bewegen
Deze reserve is ingesteld om de kosten van de 1/3 regeling sport te kunnen egaliseren. Met deze
regeling kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen voor investeringskosten. Naar zijn aard leidt
uitvoering van de regeling immers tot overschotten in het ene jaar en tekorten in het andere.
Toelichting mutaties
De mutaties zijn verwerkt conform de bestemming van het
rekeningresultaat 2017.

FINANCIEEL-TECHNISCHE RESERVES

Uitvoering bodembescherming en SV
Doel van deze reserve is het gereserveerd houden van middelen die wij de komende jaren zullen
ontvangen voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming en voor stedelijke vernieuwing (ISV-3).
Deze reserve is wenselijk vanwege het meerjarig karakter van de uitkeringen en van de betreffende
kosten (die vaak moeilijk in de tijd zijn te plannen en vaak over de jaargrenzen heen lopen). De
betreffende rijksuitkeringen zullen aan de reserve worden toegevoegd. De betreffende uitgaven
zullen op de inhoudelijke programma's worden verantwoord, met daartegenover een even grote
onttrekking aan deze reserve.

Toelichting mutaties
De mutaties zijn conform de ramingen uit de begroting 2018 en de bestemming van het
rekeningresultaat 2017. De hoge dotatie betreft de in 2017 ontvangen rijksbijdrage voor de sanering
van het Vetgas-terrein.
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Banenplan
Deze reserve is gevormd voor de regionale besteding van het positieve liquidatiesaldo van Stichting
Banenplan.
Toelichting mutaties
Er zijn in 2018 geen mutaties.

Openbaar vervoer (RIS)
Doel van deze reserve is het voor het openbaar vervoer beschikbaar houden van (het niet
uitgegeven deel) de ontvangen rijksbijdrage (doeluitkering) openbaar vervoer.
Toelichting mutaties
Er zijn geen dotaties of onttrekkingen geraamd.

Reserve VERDER
De reserve is in het leven geroepen voor de dekking van de bijdrage aan Programma VERDER. In
2006 is Amersfoort (inclusief bijdrage vanuit Eemland) een verplichting aangegaan van
€
22,2 miljoen als bijdrage aan Programma VERDER. Dit programma is opgezet voor regionale
bereikbaarheidsprojecten voor in totaal € 500 miljoen, waarvan ruim € 116 miljoen voor projecten
in de gemeente Amersfoort beschikbaar is.
Toelichting mutaties
De dotaties zijn conform verwerking van de primitieve begroting. De onttrekkingen ter afdekking
van de VERDER-kredieten zijn achterwege gebleven.

Reserve dekking kapitaallasten Stadhuisplein
De incidentele overschotten vanuit de post ‘Budget renovatie Stadhuis’ worden gedurende 20172019 gestort in de reserve Dekking kapitaallasten Stadhuisplein. Na de renovatie van het Stadhuis
zal jaarlijks een bedrag vanuit deze reserve gebruikt worden voor de dekking van de
afschrijvingslasten.
Toelichting mutaties
De toevoeging 2018 is conform het raadsvoorstel renovatie Stadhuis.

Reserve vervangingsinvesteringen
Het doel van deze reserve is het creëren van een gesloten systeem van kapitaallasten voor
vervangingsinvesteringen in de volgende aandachtsgebieden: openbare ruimte, maatschappelijk
vastgoed, onderwijshuisvesting en ICT.
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De reserve ‘Toekomstige Vervangingsinvesteringen’ kent diverse doeleinden, waarvan één het
dekken van kapitaallasten van een aantal ICT-investeringen betreft. Deze kapitaallasten zijn
uiteraard wel in beeld en worden ook volledig ten laste van deze reserve gebracht in 2018 betreft
dit € 233.100 voor ICT investeringen. Ze komen echter niet separaat naar voren in het
verloopoverzicht van deze reserve. Hiermee voldoet deze reserve niet helemaal aan artikel 54 lid 2d
‘de verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke
bestemmingsreserve is gevormd’.
Toelichting mutaties
De dotaties hebben plaatsgevonden conform verwerking van de primitieve begroting. De onttrekking
is lager dan begroot daar de afschrijvingslasten lager zijn dan begroot doordat kredieten niet zijn
uitgegeven en daardoor zijn doorgeschoven.
Een deel van deze reserve is bestemd voor de dekking van investeringen in de ICT-infrastructuur.
Een ander deel is bestemd voor de onderwijshuisvesting. Los van deze zaken zit er momenteel
€
16.689.000 in deze reserve. Dit bedrag is niet volledig nodig t.b.v. de egalisatie van de lasten van
de vervangingsinvesteringen.

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling
Doel: de subsidieregeling wordt ingezet om een extra impuls te geven
aan de duurzame ontwikkeling van de stad.
Toelichting mutaties
De bestedingen van de projecten zijn meerjarig en de uitbetaling geschiedt na evaluatiemomenten.
In 2018 was € 250.000 onttrekking geraamd, de uitgaven waren € 160.000.
Reserve voorziening onderhoud
Deze reserve is gevormd aangezien een aantal onderhoudsvoorzieningen op grond van uitspraken
van de commissie BBV niet meer mogelijk zijn. Het is daarvoor wel toegestaan om de bedragen uit
die voorzieningen over te hevelen naar nieuwe reserves 'voorziening onderhoud'.
Het betreft hier de voormalige voorzieningen onderhoud CBA, onderhoud gebouwen brandweer en
onderhoud schoolgebouwen. Daarnaast zijn conform de nota reserves en voorzieningen 'onderhoud
stadhuisplein' en 'onderhoud monumentale panden' toegevoegd als nieuwe reserves.
- Onderhoud gebouwen brandweer
Toelichting mutaties
De dotatie is conform de begroting.
- Groot onderhoud CBA
Deze reserve is ingesteld voor de dekking van eventuele verliezen en of overschotten op de
exploitatie van het CBA. De reserve fungeert, conform de Nota Reserves en Voorzieningen 20172020, als bedrijfsreserve voor het CBA.
Toelichting mutaties
In de 2018 is van de reserve € 792.000 onttrokken t.g.v. het exploitatieresultaat 2017.
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Vanwege het negatieve resultaat op de exploitatie van het CBA, heeft de geraamde storting van
€ 100.165 in de reserve Groot Onderhoud niet plaatsgevonden.
- Onderhoud De Dissel
Toelichting mutaties
De dotaties en onttrekkingen zijn conform verwerking van het voorstel tot bestemmiong van het
rekeningresultaat 2017. Met ingang van 2019 kan de reserve worden omgezet in een
onderhoudsvoorziening.
- Reserve onderhoud stadhuisplein
Toelichting mutaties
De dotatie is conform de begroting. De onttrekking 2018 betreft uitgevoerd onderhoud aan het
Stadhuiscomplex.
- Reserve onderhoud openbare ruimte
Toelichting mutaties
Er zijn geen mutaties.
- Reserve onderhoud monumentale panden
Toelichting mutaties
De onttrekkingen zijn conform raadsbesluit 5694792 verhoging krediet voor restauratie museum
Flehite d.d. 6 maart 2018.

Ombuigingsreserve
Het reserveren van financiële middelen voor frictie- en
implementatiekosten als gevolg van bezuinigingen en de doorontwikkeling
van de organisatie.
Toelichting mutaties
De mutaties zijn conform de begroting 2018 en de resultaatbestemming 2017.
VOORZIENINGEN
Tabel: TBP.VA.2 Voorzieningen
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

A. Onderhoudsegalisatie

20.855

2.062

1.980

17.140

C. Verplichtingen, verliezen en risico's

21.677

24.182

TOTAAL

44.512

43.384

B. Middelen derden

De voorzieningen nader toegelicht
Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te
beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven
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verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke
voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. De voorschriften uit
het Besluit Begroting en Verantwoording zijn hiervoor bepalend. De feitelijke situatie ten aanzien
van de voorzieningen is dat wij, waar deze noodzakelijk zijn, voorzieningen hebben die de
benodigde omvang hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico's en
verplichtingen zijn afgedekt.
Tabel: TBP.VA.2.1 Specificatie voorzieningen

31-12-2017

Overige
toevoegingen
t.l.v.
exploitatie

Overige
onttrekkingen

Vrijval

31-12-2018

Groot onderhoud openbare ruimte

4.894

3.529

5.990

-2.433

0

Onderhoud MFA's

1.158

1.065

161

Omschrijving

A. Onderhoudsegalisatie

Groot onderhoud openbare ruimte riool

14.803

Totaal A. Onderhoudsegalisatie

20.855

4.594

1.980

340

6.151

2.062
-14.803

0

-17.236

2.062

-147

2.173

B. Middelen derden
Afkoopsommen onderhoud graven
Riolering
Totaal B. Middelen derden

14.966

14.966

1.980

15.306

0

-147

17.140

6.305

1.673

252

7.726

408

128

194

342

C. Verplichtingen, verliezen, risico's
Pensioenen wethouders
Wachtgelden wethouders
Onderhoud buitenkant schoolgebouwen
Bovenformatieven Servicebureau Gem (SBG)

24

-24

140

69

0
71

Grondexploitatie Vathorst (PPS)

8.800

8.800

Grondexploitatie Podium (PPS)

6.000

6.000

Voorziening eindafrekening Sociaal Domein

1.243

1.243

Totaal C. Verplichtingen, verliezen, risico's

21.677

3.044

515

-24

24.182

TOTAAL

44.512

22.944

6.665

-17.407

43.384

ONDERHOUDSEGALISATIE
Groot onderhoud openbare ruimte
Het doel van deze voorziening was het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van groot
onderhoud van voorzieningen in de openbare ruimte. De voorziening bestond uit een viertal
onderdelen te weten: wegen, baggerwerken, groen- en speelvoorzieningen en openbare verlichting.
De voorziening is eind 2018 opgeheven.

Toelichting mutaties
De stortingen in deze voorziening zijn conform begroting. De uitgaven op deze voorzieningen zijn
het gevolg van de gemaakte kosten voor de openbare verlichting, wegen, baggerwerkzaamheden en
groen. In 2016 is het nieuwe Integraal Beheerplan Openbare Ruimte vastgesteld en is nieuwe
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voorziening in het leven geroepen. Deze oude "voorziening voor de openbare ruimte" is daarom eind
2018 opgeheven. Eind 2018 bedroeg het saldo nog € 2.433.000. Dit saldo is vrijgevallen (zie ook
deelprogramma 1 stedelijk beheer op programma 2).

Onderhoud MFA's
Voor onze Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) hebben we recentelijk (2018) nieuwe
onderhoudsplannen opgesteld. Die voorzien in het onderhoud voor de komende 30 jaren van deze
MFA’s.
In 2016 zijn MFA’s De Zonneparel in Liendert en het CNME in Schothorst opgeleverd. Voor deze
gebouwen was nog geen voorziening met een jaarlijkse dotatie ingesteld. MFA de Dissel in
Hooglanderveen is uit 2006, echter de voorziening die destijds is ingesteld is in 2014 omgezet naar
een reserve. Doordat er nu een actueel MJOP ligt, harmoniseren we de werkwijze bij de Dissel met
andere MFA’s. Het restant van de reserve van de Dissel wordt toegevoegd aan de voorziening
Daarnaast is er een recent MJOP (2018) voor De Flint vastgesteld. In 2018 is n.a.v. dit MJOP een
dotatie gedaan van € 330.000
Toelichting mutaties
De dotaties en onttrekkingen zijn conform begroting en gebaseerd op de in 2018 nieuw opgestelde
onderhoudsplannen voor de MFA’s.

Groot onderhoud openbare ruimte riolering
Toelichting mutaties
Conform Notitie Riolering van de commissie BBV is de voorziening ‘groot onderhoud openbare
ruimte riool’ geherrubriceerd naar de categorie ‘door derden beklemde middelen’, hoofdzakelijk
omdat de voorziening geen onderhoudslasten dekt en er geen directe link met het huidige GRP
gemaakt kan worden. De onttrekkingen classificeren als investeringen welke geactiveerd zijn als
‘investeringen met economisch nut’ onder de materiële vaste activa. De voorziening ‘groot
onderhoud openbare ruimte riool’ is om deze redenen beëindigd per ultimo balansdatum 2018.
De gemeente heeft de intentie om met de ontwikkeling van het nieuwe GRP (verwacht in 2020) aan
de sluiten op een nieuwe voorziening riolering voor toekomstige vervangingsinvesteringen (artikel 44
lid 1d BBV), zodat toekomstige investeringen conform het nieuwe GRP gedekt kunnen worden uit
deze nieuwe voorziening. Een randvoorwaarde hierbij is dat er een directe link te leggen is tussen
het nieuwe GRP en de nieuwe voorziening riolering voor toekomstige vervangingsinvesteringen.
MIDDELEN DERDEN

Afkoopsommen onderhoud graven
Voorziening Afkoopsommen onderhoud graven
Het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van onderhoud aan graven door CBA en
aanwending van de daarvoor ontvangen afkoopsommen. Jaarlijks valt een twintigste deel vrij.
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Toelichting mutaties
In 2018 werd als afkoopsommen voor het onderhoud van de graven een bedrag van € 340.000
ontvangen. Het ontvangen bedrag is vervolgens gestort in de voorziening.

Riolering
Toelichting mutaties
Conform Notitie Riolering van de commissie BBV is de voorziening ‘groot onderhoud openbare
ruimte riool’ geherrubriceerd naar de categorie ‘door derden beklemde middelen’, hoofdzakelijk
omdat de voorziening geen onderhoudslasten dekt en er geen directe link met het huidige GRP
gemaakt kan worden. Naast de overboeking van het saldo uit de beëindigde voorziening ‘groot
onderhoud openbare ruimte riool’ betreft de dotatie van € 163.000 het productoverschot riolering
2018

VERPLICHTINGEN, VERLIEZEN EN RISICO'S
Pensioenen wethouders
Dit betreft een voorziening voor pensioenverplichtingen voor wethouders. Jaarlijks wordt een
berekening gemaakt van de benodigde omvang van deze voorziening.
Toelichting mutaties
De uitgaven op deze voorziening betreffen met name uitgaven in het kader van pensioenen voor
oud-wethouders. De toevoegingen aan deze voorziening (totaal € 1.673.000) zijn het gevolg van het
op peil brengen van de voorziening op basis van de daarvoor (door een extern bureau) gemaakte
actuariële berekening per wethouder. Deze toevoeging is hoger dan begroot in verband met het
aantreden van nieuwe wethouders, de waardeovername van door hen elders opgebouwde
pensioenen en de lage rekenrente.

Wachtgelden wethouders
Dit betreft een voorziening voor wachtgelden voor wethouders. Jaarlijks wordt een berekening
gemaakt van de benodigde omvang van deze voorziening

Toelichting mutaties
De toevoeging bestaat uit een begroot bedrag van € 91.000 en een berekende extra storting van €
37.000. De onttrekking van € 194.000 betreft uitgekeerde wachtgelden.
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Onderhoud buitenkant schoolgebouwen
Het doel van deze voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van het
onderhoud van de buitenkant van scholen, waarvan de onderhoudsplicht bij de gemeente ligt.

Toelichting mutaties
In verband met een wetswijziging en de overdracht van de verantwoordelijkheid van het
onderhoud van de buitenkant van de schoolgebouwen naar de schoolbesturen is deze voorziening
overbodig geworden en kan het saldo dus vrijvallen.

Bovenformatieven Servicebureau Gemeenten (SBG)
Het doel van deze voorziening is het afdekken van de salariskosten van enkele voormalige SBGmedewerkers die bovenformatief zijn. De kosten lopen door tot en met 2019.

Toelichting mutaties
De besteding in 2018 betreft het afdekken van de salariskosten van de bovenformatieve voormalige
SBG-medewerkers.

Grondexploitatie Vathorst (PPS)
Gedurende de periode dat de vordering van OBV op de gemeente in stand blijft wordt de
voorziening gehandhaafd. De hoogte van de vordering van OBV is afgestemd met de hoogte van de
voorziening.
Toelichting mutaties
Er zijn in 2018 geen mutaties.
Grondexploitatie Podium (PPS)
De voorziening Podium ad € 6 miljoen is gebaseerd op het gemeentelijk aandeel in de financiële
uitkomst van het laatste door de gemeenteraad goedgekeurde plan. Gezien de
marktomstandigheden wordt dit plan momenteel aangepast. De financiële uitkomsten van het
aangepaste plan zijn nog niet bekend. Het aangepaste plan zal nog aan de gemeenteraad ter
goedkeuring worden voorgelegd. De voorziening zal daarna worden aangepast naar het gemeentelijk
aandeel in de financiële uitkomst van het nieuwe plan.
Toelichting mutaties
Er zijn in 2018 geen mutaties.

Voorziening eindafrekening sociaal Domein
Toelichting mutaties
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De voorziening eindafrekening Sociaal Domein 2016/2017 is in 2018 ingesteld. Gecontracteerde
zorgaanbieders (met een P*Q afrekening) mogen conform de wettelijke verjaringstermijn voor
maximaal 5 jaar na levering zorg staat de kosten nog in rekening brengen bij de gemeente
Amersfoort. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op basis van de verschillen tussen de
definitieve productie verantwoordingen over de jaren 2016 en 2017 en de gedeclareerde zorg over
de jaren 2016 en 2017 per ultimo boekjaar 2018.
VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER
Tabel TBP.VA.3 Vaste Schulden
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

288.585

257.683

- Binnenlandse bedrijven

29.461

24.243

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

12.441

11.765

664

72

331.151

293.764

Waarborgsommen
TOTAAL

Toelichting:
De rentelast over de vaste schulden in 2018 bedraagt € 10,6 miljoen.
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen:
Betreft geldleningen met een boekwaarde op 31-12 van NV Bank Nederlandse Gemeenten ad
€ 199,6 miljoen en van de Nederlandse Waterschapsbank NV ad € 58,1 miljoen. De reguliere
aflossingen bedroegen in 2018 € 33 miljoen.
Binnenlandse bedrijven
Betreft een financiering voor Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V., waarbij zowel het
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. als de gemeente Amersfoort hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens
de BNG Bank N.V.. Het krediet wordt door de Bank aan de Gemeente Amersfoort en
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V. in rekening-courant verstrekt.
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen:
Deze langlopende verplichting betreft de nominale waarde van de verplichtingen van het
stadhuiscomplex inzake het Financial lease contract.
Waarborgsommen:
Betreft gelden in consignatie in verband met ingehouden koopsommen en waarborgsommen.
VLOTTENDE PASSIVA
Tabel: TBP.VL Vlottende Passiva
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

72.198

92.288

Overlopende Passiva

73.704

64.402
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TOTAAL

145.902

156.690

NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR
Tabel: TBP.VL.1 Netto-Vlottende Schulden
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

Overige Kasgeldleningen

25.000

45.000

Banksaldi

28.205

30.741

Overige schulden

18.993

16.547

TOTAAL

72.198

92.288

Toelichting:
De overige schulden bestaan uit crediteuren.
De overige kasgeldlening bestaat uit een opgenomen kasgeldlening eind december 2018 van NV Bank
Nederlandse Gemeenten met een looptijd van 1 maand.
OVERLOPENDE PASSIVA
Tabel: TBP.VL.2.Overlopende Passiva
Omschrijving

31-12-2017 31-12-2018

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren. Van:
- Europese overheidslichamen

109

0

3.381

4.258

- overige Overheid

13.911

5.932

Subtotaal

17.400

10.191

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

56.303

54.212

TOTAAL

73.704

64.402

- Het Rijk

Tabel: TBP.VL.2.1 De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen
31-12-2017

Ontvangen
bedragen

Terug
betaling

Project actief jongeren ESF 2009

109

0

109

0

0

Subtotaal

109

0

109

0

0

20

0

0

0

20

0

500

0

0

500

183

917

866

0

234

-7

0

0

0

-7

Omschrijving

Vrijval 31-12-2018

De Europese overheidslichamen

Het Rijk
Uitkering tijdelijke.regeling leer-/werktraject
ESF-subsidie jongerenproject
Volwassen educatie participatiewet
WSW
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RMC middelen

1.138

1.237

669

0

1.706

423

791

766

0

448

1.592

3.856

4.090

0

1.358

33

0

33

0

0

Subtotaal

3.381

7.302

6.425

0

4.258

TOTAAL

3.490

7.302

6.534

0

4.258

Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten
Onderwijsachterstandenbeleid
Stimulering wonen VROM

Omschrijving

31-12-2017

Correctie Ontvangen
01-01-2018
bedragen

Terugbetaling

Vrijval 31-12-2018

133

280

252

348

Provincie:
Project Fietsstraat

413

Project Fietsverbreding

266

334

Verder niet bevoegd gezag

0

19

19

Beter Benutten Vervolg

0

41

41

Project Fietsparkeren

1.031

587

444

Project Vathorst

1.357

28

1.329

45

45

0

Project Verder
Project Verkeersovereenkomst Vathorst

7.299

Sociaal Fonds Bouwen en Wonen (GROK Hogewegzone)

3.500

TOTAAL

13.911

96

421

6.974

29
334

156

3.471

1.495

6.974

Toelichting:
Dit omvat de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter afdekking van
lasten van de volgende begrotingsjaren.
Tabel: TBP.VL.2.2 Overige vooruitontvangen c.q. nog te betalen bedragen

Overige overlopende passiva

31-12-2017

31-12-2018

32.375

27.010

Transitorische rente leningen o/g

2.859

2.449

Belastingen en premies inzake salarissen

4.957

5.521

Terugbetaalverplichting debiteuren uitkeringen

2.178

1.869

0

67

1.364

934

30

0

Belastingen en premies inzake uitkeringen

157

132

Vooruitontvangen post onderhanden werk

381

0

Diverse nog te betalen kosten

5.168

8.240

Vooruitontvangen bedragen overig

6.012

7.990

Nog te betalen kosten Sociaal Domein

Vennootschapsbelasting
Nog af te dragen BTW
CAO consequenties vru

406 van 437

0

5.932

Nog te betalen subsidies

433

0

Consignatie rekening ParkeerService Amersfoort

389

0

56.303

54.212

Totaal

Toelichting:
De post vennootschapsbelasting betreft aangifte jaar 2016.
Latente vennootschapsbelasting voor de jaren 2017 en 2018 wordt opgenomen in de toelichting op
de jaarrekening onder de rubriek niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Verlofuren en pensioenen
De ultimo 2018 nog openstaande verlofuren zijn niet als verplichting op de balans opgenomen. Van
de pensioenen van gewezen wethouders die vóór 2009 tot uitbetaling zijn gekomen, zijn de
jaarlasten in de rekening verwerkt. Toekomstige lasten van die pensioenen zijn niet afgedekt. Voor
de pensioenen die sinds 2009 tot uitbetaling zijn gekomen of in de toekomst nog tot uitkering zullen
komen, is in 2011 een voorziening getroffen, die jaarlijks geactualiseerd wordt.

Specificatie gewaarborgde geldleningen
De gemeente heeft zich tegenover derden garant gesteld. Het gaat hier om leningen en garanties in
de sfeer van de volkshuisvesting, het verenigingsleven en stichtingen die het algemeen belang
behartigen. Er is tot nu toe vrijwel geen beroep gedaan op de garantstelling door de gemeente.

Percentage
Oorspronkelijk
Restant bedrag Restant bedrag
waarvoor borg
bedrag
ultimo 2017
ultimo 2018
verleend is
Sociaal culturele instellingen

Gewaarborgd
ultimo 2018

23.216

100%

9.310

8.099

8.099

Sociale woningbouw

645.278

100%

564.236

554.456

554.456

Particuliere hypotheken *

224.744

50%

9.625

5.486

2.743

90.000

100%

76.452

62.710

62.710

659.623

630.751

628.008

Ontwikkelbedrijf Vathordt CV
Totaal

983.238

*Het rijk neemt deel in de
overige 50%

Sportverenigingen, sociaal culturele instellingen en ouderzorg
De gemeente Amersfoort had afgelopen jaar 33 gewaarborgde geldleningen voor sportverenigingen
en sociaal culturele instellingen. De financiële posities zijn stabiel maar wel risicovol. Samen met
de verenigingen, banken en de stichting Waarborgfonds Sport blijven wij de financiële positie
monitoren.

Sociale Woningbouw
In Amersfoort zijn verschillende woningcorporaties actief. De gemeente Amersfoort staat in de
achtervang voor verschillende leningen van de corporaties. Hoe de achtervang werkt is uitgelegd in
raadsinformatie-brief 2012-88
(https://amersfoort.raadsinformatie.nl/modules/5/collegeberichten/30823).

Het totale schuldrestantbedrag voor alle Amersfoortse corporaties bedraagt per ultimo december
2018 € 549 miljoen. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de Alliantie (€ 412 miljoen),
€ 100 miljoen voor Portaal en € 34 miljoen voor Omnia Wonen. Het risico dat er door het WSW
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aanspraak gemaakt wordt op onze achtervangpositie, met als gevolg rentederving op te verstrekken
renteloze leningen is opgenomen in de berekening van de gewenste weerstandscapaciteit. Zie
paragraaf Risicomanagement en weerstandsvermogen.

Particulieren Hypotheken
Met de raadsinformatiebrief 2012-113 met de titel ‘Achtervangfunctie Nationale Hypotheek
Garantie’ (NHG) is de Raad geïnformeerd over de achtervangfunctie die de gemeente Amersfoort
heeft voor de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).
(https://amersfoort.raadsinformatie.nl/modules/5/Raadsinformatiebrieven/30848)

Het rijk en deelnemende gemeenten staan voor 50% garant. Gezien het eigen vermogen en
inkomsten van het WEW schatten wij de kans dat er beroep wordt gedaan op de achtervang klein in.
Daarnaast is deze garantstelling een aflopende zaak. Leningen die na 1 januari 2011 zijn verstrekt
vallen niet meer onder de gemeentelijke achtervang.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst C.V.
De gemeente heeft zich in 1998 hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de BNG financiering van
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. De aansprakelijkheid is in 2011 verlaagd tot €175 miljoen. In 2018 is
besloten dat het OBV haar aandeelhouders om goedkeuring moet vragen indien de kredietbehoefte
de € 85 miljoen overstijgt. Op 31 december 2018 resteert een schuld van € 63 miljoen, te splitsen in
€ 49 miljoen lang en € 14 miljoen kortlopende schuld (< 1 jaar).
Huurcontracten
De lopende huurcontracten met een (restant) looptijd van meer dan 1 jaar gerekend vanaf
balansdatum (31-12).

Pand

Startdatum

Looptijd

Einddatum

Huurbedrag
per jaar

Indexering

Service
kosten

Opmerking

Smalle Pad 3-5

1-4-2009

30 jaar

1-4-2039

348

ja

n.v.t.

Stadsring 75 1e

1-7-2015

5 jaar

30-6-2020

140

ja

22

Overige verplichtingen
Naast de huurcontracten is de gemeente ook andere verplichtingen aangegaan. Waaronder
verleende huurgaranties en ICT-contracten.

Omschrijving
Fluor (garantstelling
voor huur)

Startdatum

1-7-2015

Looptijd

10,5 jaar

Einddatum

Financiële
verplichting
per jaar

1-1-2026
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126

Indexering

ja

Aanvullen-de
Opmerking
kosten
n.v.t.

Huur en gebruik
Microsoft licenties
Gebruik HR applicatie
PIMS, YouPP en LPS

1-4-2017

3 jaar

31-3-2020

652

n.v.t.

n.v.t.

15-2-2012

3 jaar

15-2-2015

131

n.v.t.

Stilzwijgend
n.v.t. verlengd t/m in
ieder geval 2020

Gebruik zaaksysteem

23-8-2013

5 jaar

22-8-2018

110

ja

Stilzwijgend
verlengd met 1 jaar
n.v.t.
gedurende 5 jaar
(=uiterlijk 2023)

Onderhoud & support
netwerk

1-3-2018

3 jaar

28-2-2021

116

ja, pas vanaf
verlenging

Optie tot verlenging
n.v.t. van 2 jaar met de
periode van 1 jaar

Onderhoud & support
storage

1-2-2019

1 jaar

31-1-2020

128

n.v.t.

n.v.t.

Leaseauto’s
Er worden 9 bedrijfsauto's geleased. De totale resterende verplichting bedraagt per 31-12-2018 €
0,18 miljoen.

Latente belastingverplichtingen of rechten
In 2017 en 2018 is er een belastingverplichting van gezamenlijk circa € 140.000.
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Wet Normering Topinkomens
WNT-verantwoording 2018 gemeente Amersfoort
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de
bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen dienen te
publiceren. Voor topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Als
topfunctionarissen zijn in elk geval aangewezen de griffier en de gemeentesecretaris. Van overige
functionarissen dienen de gegevens gepubliceerd te worden als deze het bezoldigingsmaximum van
de WNT te boven gaan. Daarbij dienen de overschrijdingen gemotiveerd te worden. In Amersfoort
overschrijden andere (niet-top) functionarissen het bezoldigingsmaximum van de WNT niet en
hoeven derhalve niet gepubliceerd.
Het bezoldigingsmaximum in 2018 is € 189.000 (inclusief belaste onkostenvergoedingen en
pensioenbijdrage werkgever). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
De topfunctionarissen van de gemeente Amersfoort zitten hier ruim onder.
In de definitieve jaarrekening 2017 is een bedrag van € 59 opgenomen bij de beloningen betaalbaar
op termijn van mw. H.B.P. Elbers. Dit bedrag was onjuist gepresenteerd onder de beloningen
betaalbaar op termijn en is in de jaarrekening 2018 (vergelijkende cijfers 2017) opgenomen onder
de beloning plus belastbare onkostenvergoedingen. Daarnaast is voorgaand jaar de pensioenpremie
van mw. H.B.P. Elbers niet opgenomen onder de beloningen betaalbaar op termijn van € 14.014,44.
Deze is in de jaarrekening 2018 (vergelijkende cijfers 2017) alsnog opgenomen. De € 14.014,44
wordt als volgt opgebouwd:
Premie OP/NP € 13.570,08
Premie IP-AP

€ 0,00

Premie AP

€ 444,36

WGA-premie

€ 0,00

Totaal

€ 14.014,44

Verder was tot de bezoldiging in de jaarrekening 2017 van mw. H.B.P. Elbers ten onrechte de
garantietoelage van € 3.000 gerekend, conform artikel 2 lid 2 Uitvoeringsregeling WNT. De
garantietoelage was aangewezen als eindheffingsbestanddeel zoals bedoeld in de Wet op de
loonbelasting 1964 (werkkostenregeling) en behoort daarmee niet tot de bezoldiging WNT. Dit is in
de jaarrekening 2018 (vergelijkende cijfers 2017) gecorrigeerd.
Ook hebben mw. H.B.P. Elbers en mw. E. Lans een deel van het IKB-budget in 2017 uitgeruild voor
een netto vergoeding voor woon-werkverkeer van € 3.700,08 respectievelijk € 195,12. In de
jaarrekening 2017 is dit niet meegenomen. Het uitgeruilde deel van het IKB-budget is als negatief
bedrag bij de berekening van de bezoldiging van mw. H.B.P. Elbers respectievelijk mw. E. Lans
meegenomen in de jaarrekening 2018 (vergelijkende cijfers).
Ten slotte was bij de jaarrekening 2017 de post “VUT fonds” ten onrechte niet meegerekend tot de
bezoldiging van beide topfunctionarissen. In de jaarrekening 2018 (vergelijke cijfers 2017) is dit
aangepast, € 3.819,60 voor mw. H.B.P. Elbers respectievelijk € 1.715,40 voor mw. E. Lans.

bedragen x € 1
Functiegegevens
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H.B.P. Elbers

E. Lans

Directeur/gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

[01/01] – [31/12]

[01/01] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

[1,0]

[1,0]

Dienstbetrekking

[ja]

[ja]

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

144.220

93.251

Beloningen betaalbaar op termijn

19.064

15.347

Subtotaal

163.284

108.598

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

N.v.t.

N.v.t.

163.284

108.598

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

H.B.P. Elbers

E. Lans

Directeur/gemeentesecretaris

Griffier

[01/01] – [31/12]

[01/04] – [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

[1,0]

[1,0]

Dienstbetrekking

[ja]

[ja]

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

149.542

67.582

Beloningen betaalbaar op termijn

17.835

10.345

Subtotaal

167.377

77.927

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

181.000

136.370

Totale bezoldiging

167.377

77.927

Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

Gegevens 2017
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017

Bezoldiging
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SISA
OCW

D1

OCW

D10

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
Regionale meld- en
Besteding (jaar T)
Opgebouwde reserve ultimo
coördinatiecentra
(jaar T-1)
voortijdig schoolverlaten
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 01

€ 669.442
Verstrekte uitkering (jaar T)

Besluit regionale melden
coördinatiefunctie
Volwasseneducatie

Indicatornummer: D1 / 02

€ 1.138.084
Besteding (jaar T) van educatie Reservering besteding van
educatie in jaar T voor volgend
kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van
educatie in jaar T van volgend
kalenderjaar (jaar T+1 )

Contactgemeenten
Aard controle R
Indicatornummer: D10 / 01

OCW

D1A

€ 917.227
Besteding (jaar T)

Regionale maatregelen
voortijdig schoolverlaten
2016-2021

Aard controle R
Indicatornummer: D10 / 02

€ 865.850
Besteding aan contactschool
(jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: D10 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: D10 / 04

€ 202.516
€0
Besteding (jaar T) van educatie Opgebouwde reserve ultimo
totaal (automatisch)
(jaar T-1)

Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie
voortijdig schoolverlaten
Contactgemeenten

OCW

D9

Aard controle R
Indicatornummer: D1A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: D1A / 02

€ 766.214
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
beleid 2011-2018 (OAB) voorzieningen voor
voorschoolse educatie die
voldoen aan de wettelijke
Besluit specifieke
kwaliteitseisen (conform artikel
uitkeringen
166, eerste lid WPO)
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2018

€0
Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 614.291
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 05

Aard controle nvt
Indicatornummer: D1A / 03

€ 766.214
Besteding (jaar T) aan
afspraken over voor- en
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en
peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€ 3.280.387
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€ 109.000
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 07

Aard controle R
Indicatornummer: D1A / 04

€ 422.716
Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€ 1.314.217
Van andere gemeenten in (jaar Eindverantwoording Ja/Nee
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: D9 / 09

1
IenW

E27B

Brede doeluitkering
verkeer en vervoer
(SiSa tussen
medeoverheden)

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Provinciale beschikking
en/of verordening
Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

AF.0706
80A0B100
80B8510A
8152403B
81524040
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06
AF.0706
80A0B100
80B8510A
8152403B
81524040

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde overige
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

€0
€ 9.565
€ 63.867
€ 587.098
€0
Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

€0
€0
€0
€0
€0
Cumulatieve overige
Toelichting
bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

€0
€ 32.699
€ 250.000
€ 1.788.349
€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

€0
€0
€0
€0
€0
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Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor de komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Nee
Nee
Ja
Nee
Nee

IenW

E3

Subsidieregeling
Hieronder per regel één
sanering verkeerslawaai beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
Subsidieregeling
verantwoordingsinformatie
sanering verkeerslawaai

Besteding (jaar T) ten laste
van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door
meerwerk dat o.b.v. art. 126
Wet geluidshinder ten laste
van het Rijk komt

Correctie over besteding t/m jaar Kosten ProRail (jaar T) als
T
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
rijksmiddelen

Provincies, gemeenten
en gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 01

1 IenM/BSK-2017/288951
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 02

G2

G3

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 05

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 08

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 10

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 06

€0
Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 11

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 12

1 IenM/BSK-2017/288951
Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
tedeel 2018
Gemeente

€ 70.557
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

€0
Besteding (jaar T) IOAW

€0
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Nee
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€ 44.564.027
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 805.399
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 3.185.735
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€ 30.443
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 162.352
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 04

€0
€0
€0
Cumulatieve overige
Cumulatieve Kosten ProRail
Correctie over besteding kosten
bestedingen tot en met (jaar T) tot en met (jaar T) als bedoeld ProRail t/m jaar T
in artikel 25 lid 4 van deze
Deze indicator is bedoeld voor regeling ten laste van
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming
rijksmiddelen
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de juistheid en volledigheid van de
Deze indicator is bedoeld voor
van de
verantwoordingsinformatie
de tussentijdse afstemming
verantwoordingsinformatie
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 07

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 03

€ 70.557
Cumulatieve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)

€ 395.429
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
Aard controle R
levensonderhoud
Indicatornummer: G3 / 01
beginnende
zelfstandigen)_gemeent € 230.175
edeel 2018
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
Besluit
bijstandverlening
Aard controle R

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€ 54.006
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 683.283
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 217.262
€ 47.040
€ 275.420
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

Indicatornummer: G3 / 07

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€0
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Ja

414 van 437

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

€0
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Ja
Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 97.355

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Taakvelden vrije tekst
Tabel: TV.01 Taakvelden
(bedragen x € 1.000,--)
PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

TAAKVELDEN

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

LASTEN
Overhead

-40.217

-40.494

-37.210

-3.283

Samenkracht en burgerparticipatie

-14.033

-14.123

-13.909

-214

Inkomensregelingen

-64.656

-64.656

-64.983

327

Ge-escaleerde zorg 18-

-15.172

-15.582

-17.545

1.963

-4.770

-4.787

-5.412

625

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-10.427

-10.427

-10.687

260

Mutaties reserves

-14.573

-43.040

-42.940

-100

Verkeer en vervoer

-18.631

-18.431

-11.094

-7.337

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-12.073

-14.068

-10.315

-3.754

Parkeren

-3.116

-3.116

-2.502

-613

Ruimtelijke ordening

-2.706

-3.100

-2.567

-534

Economische ontwikkeling

-1.335

-1.335

-1.371

36

-585

-757

-35

-723

-15.086

-15.452

-14.620

-832

Sportbeleid en activering

-3.091

-3.126

-2.631

-495

Sportaccommodaties

-8.485

-8.547

-7.714

-833

-20.033

-20.634

-20.147

-487

0

0

0

0

OZB niet-woningen

-850

-850

-868

19

OZB woningen

-993

-993

-1.077

84

Bestuur

-6.150

-6.378

-7.613

1.235

Crisisbeheersing en brandweer

-9.398

-9.398

-9.360

-38

Maatwerkvoorziening (WMO)

-7.944

-7.574

-7.271

-303

Wonen en bouwen

-5.843

-5.843

-7.320

1.478

Openbare orde en veiligheid

-2.490

-2.510

-2.823

313

Arbeidsparticipatie

-5.752

-5.301

-4.376

-926

-13.285

-13.723

-13.806

83

-1.303

-1.303

-1.306

3

Milieubeheer

Overige baten en lasten
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie

Maatwerkdienstverlening 18+
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen
gemeentefonds

Wijkteams
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
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Openbaar basisonderwijs

-2.123

-2.123

-1.573

-550

Begeleide participatie

-23.933

-23.795

-23.973

178

Afval

-11.708

-11.708

-10.583

-1.125

-6.435

-7.378

-6.809

-568

-913

-913

-880

-33

-13.537

-13.813

-12.167

-1.646

Media

-4.124

-4.124

-4.107

-17

Musea

-4.872

-4.887

-5.196

309

-41.774

-40.122

-41.942

1.820

Burgerzaken

-5.103

-5.103

-5.479

376

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.571

-1.302

-3.361

2.059

Begraafplaatsen en crematoria

-4.149

-4.149

-4.411

263

-16.601

-19.038

-27.371

8.333

-9.027

-9.027

-3.509

-5.518

-510

-510

-659

148

-27.539

-21.503

-14.726

-6.777

Belastingen overig

0

0

-9

9

Parkeerbelasting

0

0

0

0

-3.176

-3.291

-5.424

2.134

-304

-304

-309

5

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0

-11.943

-29.880

17.937

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

-28.665

28.665

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

-67

67

-480.396

-520.579

-552.603

32.024

PRIMITIEVE BEGROTING NA
BEGROTING
WIJZIGING

REKENING

AFWIJKING
BEGROTING -/REKENING

Volksgezondheid
Economische havens en waterwegen
Onderwijshuisvesting

Ge-escaleerde zorg 18+

Maatwerkdienstverlening 18Riolering
Openbaar vervoer
Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Treasury
Cultureel erfgoed

TOTAAL LASTEN

TAAKVELDEN
BATEN
Overhead
Samenkracht en burgerparticipatie
Inkomensregelingen
Ge-escaleerde zorg 18Milieubeheer
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Mutaties reserves
Verkeer en vervoer
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Parkeren
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0

0

0

0

455

455

471

-16

49.956

49.956

50.143

-187

0

0

147

-147

38

38

68

-30

5.631

5.631

6.454

-823

16.786

51.016

47.629

3.387

1.600

1.600

3.988

-2.388

0

0

175

-175

289

287

456

-169

Ruimtelijke ordening

82

82

523

-442

0

0

0

0

581

581

368

213

4.044

4.078

3.981

97

0

0

5

-5

Sportaccommodaties

356

340

4.571

-4.231

Maatwerkdienstverlening 18+

990

990

1.213

-223

267.204

267.204

274.188

-6.984

OZB niet-woningen

19.337

19.337

19.502

-165

OZB woningen

23.110

23.110

23.007

103

494

494

582

-88

0

0

10

-10

857

857

624

232

Wonen en bouwen

3.808

3.808

6.184

-2.376

Openbare orde en veiligheid

1.287

1.287

1.164

123

746

746

997

-251

0

0

14

-14

493

493

412

81

Openbaar basisonderwijs

0

0

2

-2

Begeleide participatie

0

0

37

-37

16.643

16.643

16.698

-55

190

190

70

120

0

0

0

0

1.613

1.415

1.888

-473

Media

0

0

0

0

Musea

176

176

209

-33

Ge-escaleerde zorg 18+

1.747

1.747

2.070

-323

Burgerzaken

2.406

2.406

3.120

-714

Beheer overige gebouwen en gronden

1.177

1.357

3.624

-2.267

Begraafplaatsen en crematoria

5.024

5.024

5.134

-110

0

0

9

-9

12.825

12.825

13.064

-238

58

58

112

-54

27.488

21.503

15.018

6.485

Belastingen overig

3.516

3.516

3.521

-5

Parkeerbelasting

2.695

2.697

2.891

-194

Treasury

6.695

6.809

6.776

33

Economische ontwikkeling
Overige baten en lasten
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Sportbeleid en activering

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen
gemeentefonds

Bestuur
Crisisbeheersing en brandweer
Maatwerkvoorziening (WMO)

Arbeidsparticipatie
Wijkteams
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Afval
Volksgezondheid
Economische havens en waterwegen
Onderwijshuisvesting

Maatwerkdienstverlening 18Riolering
Openbaar vervoer
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
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Cultureel erfgoed

0

0

0

0

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

0

11.823

31.481

-19.658

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

480.396

520.579

552.603

-32.024

TOTAAL BATEN
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Controleverklaring
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Bijlagen
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Subsidies
Subsidies
Overzicht verstrekte subsidies
In 2018 heeft de gemeente Amersfoort 491 subsidies verstrekt. Van deze subsidies waren 431
incidentele subsidies en 60 structurele subsidies. Het totaal aantal subsidies in onderstaand
overzicht wijkt af van het hiervoor genoemde aantal. Dit komt omdat een aantal subsidies over
meerdere beleidsvelden zijn toegekend en daardoor ook meerdere keren worden meegenomen in de
totaaltelling.
Een overzicht van de subsidies per beleidsveld:

Tabel: PS.01: Overzicht verstrekte subsidies
(bedragen x € 1.000,--)

Incidentele subsidies
Aantal

Structurele subsidies

Bedrag

Aantal

Bedrag

1

4

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening
Algemeen bestuur
Programma 2 Veiligheid en handhaving
Sociale veiligheid

1

31

1

42

48

9.567

15

730

Ambulante zorg en ondersteuning

8

635

1

12.116

Specialistische zorg en ondersteuning

7

379

9

3.000

Bescherming en veiligheid

12

2.312

9

7.765

Werk en inkomen

19

1.115

11

20.904

Onderwijsbeleid

90

7.130

2

243

Onderwijsvoorzieningen

65

1.894

1

189

85

726

3

6.389

1

193

14

352

15

383

1

247

5

184

Programma 4 Sociaal Domein
Sociale basisinfrastructuur

Programma 5 Onderwijs

Programma 6 Sport
Sport *
Programma 7 Ruimtelijke Ontwikkeling
Vastgoed
Programma 8 Wijken en Wonen
Wijken
Programma 10 Economie en duurzaamheid
Economie
Duurzaamheid en innovatie
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Programma 11 Cultuur
Monumentenzorg en archeologie
Kunst en cultuur *
TOTAAL

3

3

80

1.145

17

14.247

453

26.049

71

65.876

* Een aantal subsidieregelingen wordt uitgevoerd door gesubsidieerde instellingen. Het totale
subsidiebudget wordt aan deze instellingen toegekend, waarna zij de subsidieregelingen voor de
gemeente uitvoeren.
Een gedetailleerd overzicht van de verstrekte subsidies is te vinden in het online subsidieregister via
http://www.amersfoort.nl/subsidies. Het register wordt wekelijks geactualiseerd.
De subsidies in bovenstaand overzicht zijn verstrekt in het subsidiejaar 2018. Alle per boekjaar
uitbetaalde subsidies zijn vastgelegd in de financiële administratie en sluiten aan bij de
jaarrekening over dat boekjaar.
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Amersfoort in cijfers

Amersfoort in cijfers
Onderdeel

Specificatie

aantal

%

datum

Leeftijd

inwoners totaal

156.285

100%

1-1-2019

28.912

18%

1-1-2019

104.395

66,8%

1-1-2019

senioren (65 jaar en ouder)

22.978

14,7%

1-1-2019

totaal

69.016

100,0%

1-1-2019

alleenstaand

25.702

37%

1-1-2019

jeugd (0-14)
potentiële beroepsbevolking (15-64)

Huishoudens

eenouder gezin

5.398

7,8%

1-1-2019

(echt)paar zonder kind(eren)

17.391

25,2%

1-1-2019

(echt)paar met kind(eren)

20.145

29,2%

1-1-2019

380

0,6%

1-1-2019

117.813

75,4%

1-1-2019

overig westers

13.801

8,8%

1-1-2019

niet-westers

24.671

15,8%

1-1-2019

aantal woningen

67.181

100,0%

1-1-2019

sociale huur

19.669

28,5%

1-1-2018

overige huur

8.600

0,0%

1-1-2018

38.912

56,4%

1-1-2018

Overig
Etniciteit

Wonen

Nederlands

koop
Werk en werkloosheid vestigingen
arbeidsplaatsen

16.215

1-4-2018

85.475

1-4-2018

werkzoekenden (CBS/EBB)
bijstandsuitkeringen

3.060

Opleiding en inkomen hoogopgeleiden (hbo/wo)
besteedbaar inkomen per huishouden
inkomen tot 105% van minimum

2018

3%

1-1-2019

49%

1-10-2017

41.800
5.020
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3,5%

1-1-2015
7,6%

1-1-2015

Maatregelen herstelbegroting
Tabel: M.01 Effect maatregelen herstelbegroting

Jaarstukken
2018

Programma
02 Veiligheid en handhaving

88

03 Stedelijk beheer

65

04 Sociaal Domein

230

05 Onderwijs

110

08 Wijken en wonen

56

11 Kunst en cultuur

100

12 Financiën en belastingen

125

TOTAAL

Nr Maatregel

774

Voortgang

Bedrag

Toelichting

Fysieke veiligheid
11 De gemeente doet onderzoek
naar het overdragen van
beheer en/of eigendom van
brandweerkazernes aan de
VRU.

Uitgevoerd

0 Het is gebleken dat er voorlopig
geen overdracht gaat
plaatsvinden, aangezien
meerderheid van de gemeenten
hiervoor niets voelen.

Vergunningen, toezicht en handhaving
5 Verlagen van de bijdrage van
de gemeente voor de RUD
(regionale uitvoeringsdienst)
met 10%.

Uitgevoerd

88 De bezuiniging van € 88.000 is in
2018 gerealiseerd. De
ingebruikname van het nieuwe
sturings- en financieringsmodel
van outputsturing- en financiering
door de RUD heeft hier mede aan
bijgedragen.

In uitvoering

65 De keuze over welke fietsbruggen
daadwerkelijk kunnen vervallen is
nog niet gemaakt. Het is daarmee
nog niet zeker of deze bezuiniging
kan worden gerealiseerd.

Stedelijk beheer
7 Houten fietsbruggen en
vlonders weghalen op het
moment van vervanging.

Onderwijsbeleid
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4 Het verminderen van het
budget (wegens
orderuitputting) van
kindplaatsen voor nietgeïndiceerde kinderen voor
vve en kinderen van ouders
die geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag.

Uitgevoerd

110 In 2018 gerealiseerd.

Wijken
5 De gemeente schaft
gefaseerd het budget voor
investeringsbudget wijken
(programmakosten) af.

Uitgevoerd

56 Inmiddels is bij de begroting 2019
weer een bedrag voor dit doel
opgenomen.

6 De gemeente heft het restant In uitvoering
van de reservering voor
Amersfoort vernieuwt op.

Uiterlijk in 2020 heft de
gemeente het restant van de
reservering voor Amersfoort
Vernieuwt op.

Kunst en cultuur
5 Besparen op directie-,
Uitgevoerd
bestuur- en organisatiekosten
door samenwerking en/of
fusie van Theater De Flint en
Theater De Lieve Vrouw.

100 Bij de begrotingsbehandeling
2019-2022 is een amendement
aangenomen om de ingevoerde
bezuinigingen terug te draaien.

Financiën en belastingen
8 Inleveren 1 fte
heffingsambtenaar WOZ in
2018

Uitgevoerd

125 De maatregel is verwerkt in het
Organisatie & ontwikkelplan van
de afdeling Belastingen.

13 Huur opzeggen (per 30
september 2018) van het
pand "De nieuwe Roef"

Uitgevoerd

30 Huur is per 1-10-2018 opgezegd.

14 Zo snel mogelijk verkopen
van gemeentelijke panden
die onvoldoende renderen.

Uitgevoerd

Sociale basisinfrastructuur

Bezuinigingsmaatregelen, exclusief Precario en OZB
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200

Investeringen

Overzicht van de investeringen
Tabel: MI.01 Meerjaren investeringsplan
(bedragen x € 1.000,--)

Programma

Totale begroting ná
wijziging
na verlaging van
bijdragen derden

Rekening Afwijking Toelichting

01 Bestuur en
dienstverlening
Investeringen met een
economisch nut
Project loopt door in 2019
-190 waarvoor restant middelen
worden ingezet.

Audiovisuele middelen
raadszaal

-218

-28

Verkiezingen raad

-101

0

Totaal investeringen 01
Bestuur en
dienstverlening

-319

-28

-291

-2.500

-575

-1.925

-296

0

-296 project loopt nog

-5.142

0

-5.142 Nieuwe investering

-300

0

-1.900

-726

-101 Schuift door naar 2019.

02 Veiligheid en
handhaving
Programma 02 Veiligheid
en handhaving heeft geen
investeringen
03 Stedelijk beheer en
milieu
Investeringen met een
economisch nut, waarvoor
ter bestrijding van de
kosten een heffing kan
worden geheven

Ondergrondse containers

Restant bedrag wordt
komende jaren geinvesteerd

Investeringen met
maatschappelijk nut
Herstelprogramma
kademuren
Investering riolering 2018
Aanpak Leusderweg
Entreegebied Rusthof
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-300

Schuift door naar 2019,
uitvoering onder handen

-1.174 project loopt nog

Totaal investeringen 03
Stedelijk beheer en
milieu

-10.138

-1.300

-8.837

04 Sociaal Domein
Programma 04 Sociaal
Domein heeft geen
investeringen
05 Onderwijs
Investeringen met een
economisch nut

Kosten jur overdr stek
parel kinderhof

De kosten voor juridische
overdracht zijn overgemaakt
-389 aan de schoolbesturen en
verantwoord in de exploitatie
.

-389

0

Johan van
Oldenbarneveldt bouw /
uitbreiding

-9.638

-8.473

-1.165

Bilal (ver)nieuwbouw

-3.453

-3.285

-168

Modernisering
schoolgebouwen

-1.005

-1.005

-10.228

-10.245

De Vosheuvel nieuwbouw
complex

De Vosheuvel 1e inrichting
opl/meub

-291

De Baander

-1.259

Indexering
onderwijsinvesteringen

-1.000

Totaal investeringen 05
Onderwijs

-26.972

-1.235

project loopt nog door in
2019
Eindafrekening 2018
raadsvoorstel 5823786

Middelen zijn ingezet voor
0 tijdelijke huisvesting
Vosheuvel RIB 2016-122
17 loopt nog door in 2019
Krediet staat in 2019 maar
verloop bouw loopt voor op
291 de planning en aanschaf
meubilair was reeds in 2018
nodig.
-24

project is klaar. Kan
vrijvallen

-1.000 loopt nog door in 2019
-24.534

06 Sport
Zie programma 07
Ruimtelijke ontwikkeling
07 Ruimtelijke
ontwikkeling
Investeringen met een
economisch nut
Welzijn/wijkontwikkeling:
Aanpassingen
wijkaccomodaties
Sport:
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-2.438

Toplaag kunstgras
Nieuwland

-251

-241

Veld is al in gebruik
-10 genomen, laatste termijn
moet nog worden voldaan.

Toplaag kunstgras
Hoogland

-251

-241

Veld is al in gebruik
-10 genomen, laatste termijn
moet nog worden voldaan.

2 Toplagen HC Eemvallei

-422

-372

Veld is al in gebruik
-50 genomen, laatste termijn
moet nog worden voldaan.

Toplaag kunstveld VOP

-332

-299

Veld is al in gebruik
-33 genomen, laatste termijn
moet nog worden voldaan.

Trainingsfaciliteiten altis
/ AV Triathlon

-400

-300

Werkzaamheden nog niet
-100 afgerond. Project loopt door
in 2019.

-2.060

-2.137

Werkzaamheden nog niet
afgerond. Project loopt door
in 2019. De subsidie voor
77
instandhouding van een
rijksmonument moet nog
worden ontvangen.

-743

-732

-11 Werkzaamheden zijn gereed.

-4.459

-4.321

Cultuur:

Flehite, renovatie /
vervanging

Flint
Monumentenzorg:
Onderhoud Onze Lieve
Vrouwe Toren
Totaal investeringen 07
Ruimtelijke ontwikkeling

-138

08 Wijken en wonen
Programma 08 Wijken en
wonen heeft geen
investeringen
09 Mobiliteit
Investeringen met een
economisch nut

Projecten Verder

Vervanging
verkeersregelinstallaties
(2017)

-1.500

0

Investeringen met betrekking
tot verderprojecten zijn
vergraagd. Zodoende is er
-1.500
nog geen aanspraak gemaakt
op het in 2018 beschikbaar
gestelde krediet.

-307

-307

0 Werkzaamheden zijn gereed.
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Vervanging
verkeersregelinstallaties

-532

-331

Werkzaamheden nog niet
-201 afgerond. Project loopt door
in 2019.

Investeringen met betrekking
tot fietsplan zijn vertraagd.
Zodoende is er nog geen
-1.000
aanspraak gemaakt op het in
2018 beschikbaar gestelde
krediet.

Fietsplan

-1.000

0

Totaal investeringen 09
Mobiliteit

-3.339

-638

-2.701

-3.000

-518

-2.482

Inventaris algemene
ruimten

-157

-146

-11

Inventaris algemene
ruimten

-150

-41

-109

-1.625

-752

-873

Autonome groei

-152

-104

-48

Uitwijkvoorziening

-100

-34

Kantoor automatiseringservers

-152

-152

Scanapparatuur

-152

0

-152 Kan vrijvallen.

Vervanging
servicemanagementpakket
(voorheen infosystemen
GAP)

-127

0

-127

10 Economie en
duurzaamheid
Programma 10 Economie
en duurzaamheid heeft
geen investeringen
11 Kunst en Cultuur
Zie programma 07
Ruimtelijke ontwikkeling
12 Financiën en
belastingen
Programma 12 Financiën
en belastingen heeft geen
investeringen
13 Bedrijfsvoering
Investeringen met een
economisch nut
Huisvesting
Renovatie Stadhuis

project deels on hold ivm
variantenonderzoek

deels besteed. Restant volgt
in 2019

ICT
Netwerk backbone

Het project is vertraagd door
de aanbesteding en de
discussie omtrent de
renovatie.

-66 project loopt nog door in
2019
0

De vervanging van het pakket
staat voor 2019 gepland.
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Werkplekken

-1.219

-1.219

0

PIMS (restant)krediet naar
2018

-331

0

-331

Financieel systeem

-855

Conform
aanbestedingskalender wordt
dit pakket op korte termijn
opnieuw aanbesteed.
0

-855
Conform
aanbestedingskalender wordt
dit pakket op korte termijn
opnieuw aanbesteed.

Zaaksysteem dms

-500

0

-500

Overige Centric suites

-711

0

-711

-9.231

-2.966

-6.265

-54.457

-33.787

-20.669

Totaal investeringen 13
Bedrijfsvoering
Totaal
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project loopt nog door in
2019
Conform
aanbestedingskalender
worden een aantal pakket op
korte termijn opnieuw
aanbesteed.

Verklarende woordenlijst
Verklarende woordenlijst


ABC-scholen

Bundeling van de krachten van scholen, organisaties voor
kinderopvang/buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en het
wijkwelzijnswerk (waaronder kinder-, meiden- en tienerwerk)



ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds



AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



Agile

Softwareontwikkeling in korte overzichtelijke perioden van vaak niet
meer dan een maand



APP

Amersfoort Plasticdieetapp Pilot



APV

Algemene Plaatselijke Verordening



ASF

Amersfoortse Sportfederatie



AV

Amersfoort Vernieuwt



AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming



AVU

Afvalverwijdering Utrecht



AWN

Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie



BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen



BHV

Bedrijfshulpverlening



B&W

Burgemeester en wethouders



BBV

Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten



Bbz-starters

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen



BCF

BTW Compensatiefonds



BRP

Basisregistratie Personen



BSG

Bestaand Stedelijk Gebied



BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten



BVC

Boomveiligheidscontrole



BVH

Basisvoorziening Handhaving



BZ

Burgerzaken



BZK

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en
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Koninkrijksrelaties


CAK

Betekenisloze afkorting. Het CAK is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), belast met de uitvoering van wettelijke
taken in het domein van zorg en welzijn



CBA

Crematorium en Begraafplaats Amersfoort



CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek



Circulaire
economie

Een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en
grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert



CNME

Centrum voor Natuur- en milieu educatie



CO2

Koolstofdioxide (broeikasgas)



CROW

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte



DDC

Doordecentralisatie



DMS

Document Management System, een documenten beheer systeem



DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs



DVO

Dienstverleningsovereenkomst



DZW

Digitaal zaakgericht werken



ECB

Europese Centrale Bank



EBU

Economic Board Utrecht, het samenwerkingsverband van het
Utrechtse bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen



EED

Ernstig Enkelvoudige Dyslexie



EMU

Economische en Monetaire Unie



ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit



ESF

Europees Sociaal Fonds



FGM

Federatie Grote Monumentengemeenten



Wet FIDO

Wet financiering decentrale overheden



Fte

fulltime-equivalent/ werktijdfactor



GGD-rU

Gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht



GGZ

Geestelijke gezondheidszorg



GIDS

Gezond in de Stad
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GR

Gemeenschappelijke regeling



(H)OV

(Hoogwaardig) openbaar vervoer



ICT

Informatie- en Communicatie Technologie



IHP

Integraal Huisvestingsplan



IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers



ITD

IT Dienstverlening en advies



ITDA

Interne dienstverlening en advies



JGZ

Jeugdgezondheidszorg



JIT

Jeugd Interventie Teams



KATA

De verbeter-kata is een bewezen effectieve manier van denken en doen
om uitdagingen te realiseren



KCC

Klant Contact Centrum



KCS

Klant Contact Services



KWh

Kilowattuur



Lexnova

Advies- en (markt)onderzoek



LoRa

Long range, een wide-area netwerk (wan)



MBO

Middelbaar beroepsonderwijs



MFA

Multifunctionele accomodaties



MKB

Midden-en Kleinbedrijf



MOA

Museum Oud Amelisweerd



MWh

Megawattuur



NEF

Nationaal Energiebespaarfonds



NGE

Niet Gesprongen Explosieven



NIA

Nederlands Investerings Agentschap



NIEGG

Niet in exploitatie genomen (bouw)grond



NRF

Stichting Nationaal RestauratieFonds



NS

Nederlandse Spoorwegen



NSVV

Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde
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OBV

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst



o/g

opgenomen gelden



OM

Openbaar Ministerie



O&S

Onderzoek en Statistiek



OV

Openbaar vervoer



OZB

Onroerend zaakbelasting



P&C

Planning en Control



PGB

Persoonsgebonden Budget



PIB

Privacy & Informatiebeveiliging



PO

Primair onderwijs



PPS-en

Publiek Private Samenwerkings- projecten



RCE

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/ monumenten



RIB

Raadsinformatiebrief



RIONED

Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de
stad in Nederland



RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten



RRI

Reserve Ruimtelijke Investeringen



RSV

Reserve stedelijke voorzieningen



RUD

Regionale uitvoeringsdienst



RWA

Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving



SBG

Service Bureau Gemeenten



SBO

Speciaal Basis Onderwijs



SD

Sociaal domein



STAMU

Steunpunt Monumentenzorg & Archeologie Utrecht



SUWI

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen



SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten



SW

Sociale werkvoorziening



SWA

Stichting Wijkteams Amersfoort
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TNO

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk
Onderzoek



UPJO

Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020



UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen



VERDER

Samenwerking van gemeenten, provincie en het rijk om de
bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren



V(S)O-Pro

Voortgezet (speciaal) onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro)



VN

Verenigde Naties



VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten



VNO/NCW

Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond



VRU

Veiligheidsregio Utrecht



VSV

Voortijdig schoolverlaten



VTH

Vergunningen, toezicht en handhaving



VVE

Voorschoolse en vroegschoolse educatie



Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht



Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten



WAR

Voormalig fabrieksterrein Warner Jenkinson



Wet HOF

Wet Houdbare Overheids Financiën



Wet VTH

Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving



WEW

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen



WKO

Warmte- en Koudeopslag



Wlz

Wet langdurige zorg



WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning



WOZ

Waardering onroerende zaken



Wp

Watt piekvermogen



WSP

Werkgeversservicepunt



Wsw

Wet sociale werkvoorziening
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WW

Werkloosheidswet



ZBO

Zelfstandig bestuursorgaan
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Disclaimer
De gemeente Amersfoort besteedt veel zorg aan het controleren van de informatie op deze
website.
Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op
amersfoort.jaarverslag-2018.nl/ kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De gemeente
Amersfoort is niet verantwoordelijk voor informatie op internetpagina’s van derden waarnaar op
deze site wordt verwezen. Ook neemt de gemeente Amersfoort geen verantwoordelijkheid voor de
gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.
Privacy
De gemeente Amersfoort stelt geen persoonlijke gegevens, zoals (e-mail)adressen, aan derden ter
beschikking zonder dat daarvoor eerst uw toestemming is gevraagd. Informatie over bezoeken aan
deze site gebruikt de gemeente Amersfoort slechts voor technische en statistische doeleinden,
bijvoorbeeld om de toegankelijkheid en werking van de site te verbeteren. Bij een aantal
toepassingen wordt op deze website gebruik gemaakt van cookies.
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