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Kadernota 2018
Het eerste thema wat ter sprake komt is dat er naast de financiën ook gekeken moet worden 
de juiste, en tijdige kwaliteit van zorg. Het college sluit aan bij de wens dat kwaliteit niet ten 
koste moeten gaan door de tegenvallende financiële kant van het verhaal.  De tegenvallende 
kosten bij de jeugdzorg komt voor een deel door een toename van ambulante zorg. Er wordt 
meer onderzoek gedaan naar waar die toename vandaan komt, en wethouder Van Beurden 
zal de raad na de zomer verder informeren over de oorzaken van het tekort, en een plan van 
aanpak voor de toekomst. Dan is ook meer duidelijk over de verdeelsleutel die het Rijk zal 
gebruiken voor de verdeling van het budget. 

Er wordt kort gesproken over de  rekenrente en de invloed van woningbouw op de 
begrotingspositie. Het college gaat uit van een rekenrente van  0 procent in 2018, om 
vervolgens naar 0,5 en uiteindelijk 1 procent rekenrente te gaan. Het college wil hierin niet 
pessimistisch zijn, maar vanuit de raad komt de vraag of dit niet te optimistisch is.  Over het 
tweede punt geeft het college aan dat dat de begrotingspositie inderdaad heel gevoelig is 
voor de woningbouw, maar dat daarom gekozen is alleen de woningen mee te nemen die nu 
in de planning staan. 

Vervolgens spreken de aanwezigen over  de stappen van goedkeuring door de raad. Tijdens 
de raadsvergadering van 6 juli spreekt men over de uitgangspunten voor de op te stellen 
begroting.  Bij het vaststellen van de begroting in het najaar kunnen er bij de begroting nog 
opmerkingen gemaakt worden.  Uiteindelijk volgt er bij een deel van de projecten nog een 
raadsvoorstel, waarbij de dekking dan vanuit de begroting komt. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
het “Hart van Leusden”.   Er wordt opgemerkt vanuit de raad dat er bij een project gekozen 
wordt voor het begrote bedrag, terwijl dat dan wellicht ook goedkoper kan. De alternatieven, 
en de afwijkende kosten moeten benoemd worden. 

Er wordt gesproken over het energieakkoord. De gemeente is bezig met een nieuwe 
werkorganisatie waarbij de gemeente niet alles betaald. De rol van de gemeente moet gaan 
afnemen. Het bedrag voor de komende drie jaar is bedoeld voor een vloeiende overgang en 
continuïteit van belangrijke  functies zoals bijvoorbeeld het loket. Ook Ikwilwatt is druk bezig 
met de transformatie naar een projectorganisatie die op eigen benen staat. 

Er wordt gevraagd waarom de Korf al in 2018 gerenoveerd wordt, terwijl de rest van de 
renovatie van de Hamershof pas later door de winkeliers gedaan wordt.  De wethouder geeft 
aan dat wanneer de gemeente aan eigenaren van panden vraagt de panden aan te passen, 
de gemeente wel het goede voorbeeld moet geven. 

Ten slotte wordt er gesproken over de kosten van de implementatie van de omgevingswet.  
Er wordt voorgesteld 3 ton te reserveren voor de implementatiekosten.  Daarnaast moet er 
onderzoek gedaan worden naar de mogelijke vervolgkosten. Structureel komen er mogelijk 
meer kosten, maar daarbij moet ook rekening gehouden worden met de algemene uitkering 
vanuit het rijk voor deze nieuwe gemeentelijke taak.  



Voorjaarsnota 

Er wordt gevraagd naar de extra kosten voor de aanschaf van zonnepanelen bij het nieuwe 
Huis van Leusden.  Voorheen is berekend wat het kost om het gebouw energieneutraal te 
maken. De extra zonnepanelen zijn bedoeld om ook de gebruikerslasten energieneutraal te 
maken.  

Voor het vervangen van de ondergrondse containers wordt er 1,2 miljoen gevraagd in de 
kaderbrief en zijn er kosten opgenomen in de voorjaarsnota. De verwachting is dat het 
daarbij blijft, er zijn immers niet meer containers die vervangen moeten worden. De kosten 
van de bestaande containers die moeten worden aangepast worden meegenomen in de 
afvalstoffenheffing. 

Er wordt gesproken over de risicomonitor. De vangnetregeling is bedoeld om voor specifieke 
situaties, die niet in regelingen zijn opgenomen, toch tot een oplossing te komen.  Dit is een 
beheersmaatregel. De omgevingswet is niet opgenomen in de risicomonitor vanwege de 
verwachte gelden vanuit het rijk. 

Er wordt opgemerkt dat er volgens de voorjaarsnota al kosten zijn gemaakt voor het 
voorbereidingskrediet “Hart van Leusden” terwijl de raad nog niet akkoord is. Het college 
geeft aan dat ze de raad uitgebreid hebben geïnformeerd over het proces. Er wordt gewerkt 
aan de voorbereidingen, waar achteraf krediet voor wordt gevraagd. 

Er wordt gevraagd of er geen structurele vraag voor meer financiering is bij de knelpunten in 
de formatie. Het college antwoord dat er een flexibele schil is waaruit geput wordt bij 
incidentele piekbelasting. Er is in het verleden besloten te bezuinigen op het 
knelpuntenbedrag, onder voorwaarde dat wanneer het nodig is er incidenteel meer geld 
gevraagd wordt aan de raad. Er wordt steeds gekeken naar hoe eigen mensen flexibel 
kunnen worden ingezet. Ook wordt er binnen de afdelingen bedrijfsvoering van de BNLP 
gemeenten uitgewisseld, waarbij de kosten verrekend worden. 

 Jaarrekening 2016

De fracties brengen hun complimenten over aan het college, en zijn verheugd dat er naar 
verwachting een getekende accountantsverklaring komt. 

Er wordt besproken op welke manier er begroot wordt. Er is altijd een overschot of een 
positief saldo. Het college geeft aan dat er inderdaad voorzichtig geraamd wordt, en dat er 
voor risico’s zoveel mogelijk voorzien wordt.  Een ander punt van gesprek is de manier 
waarop de gemeente communiceert over het  positieve resultaat.  Het lijkt nu of er een 
positief saldo is van 1,9 miljoen maar tegelijkertijd is er veel geld vanuit de reserve gehaald. 

Er wordt kort gesproken over de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het archief. De 
wethouder geeft aan dat er inmiddels een nota is die voldoet aan de wettelijke 
verplichtingen, en dat er druk gewerkt wordt aan de uitvoering; in het bijzonder de 
digitalisering. Wethouder Overweg geeft aan de raad hierover op de hoogte te willen 
houden.

Tot slot wordt er meegeven dat de voorjaarsnota nog best wat meer ‘smart’ kan.


