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Aanbieding
Aanbieding
Met trots presenteren wij de jaarstukken 2017, de eerste digitale jaarstukken van de gemeente Leusden.
Deze jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer.
Net als bij de begroting is de bedoeling met de app om ook de jaarstukken meer toegankelijk, leesbaarder en
inzichtelijker te maken.
Jaarstukken
De jaarstukken hebben dezelfde opzet als de programmabegroting en zijn daarom in 2017 ook vernieuwd naar
inhoud.
Op grond van nieuwe voorschriften zijn ook de jaarstukken ingericht naar taakvelden, zijn er beleidsindicatoren
toegevoegd en wordt de overhead afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.
• In het eerste deel, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal en de gerealiseerde baten en lasten per
domein. Deze programmaverantwoording is te benaderen via de diverse tegels per domein. De paragrafen zijn
opgenomen onder 'MEER' in de app.
• Het tweede deel, de jaarrekening, bevat de financiële verantwoording. De stukken zijn opgenomen onder
‘MEER’ in de app.
Alle bedragen in de kolommen worden in duizendtallen weergegeven.

Totalen 2017
Uitgaven (algemene dienst)
De totale uitgaven van de algemene dienst zijn € 57.227.000. Dit is € 1.928 per inwoner.
Dit is exclusief de uitgaven van het grondbedrijf, deze fluctueren jaarlijks.
De totale uitgaven van het grondbedrijf zijn € 10.125.000 (inclusief mutaties reserve grondbedrijf).
De uitgaven van € 57.227.000 zijn als volgt verdeeld over de 4 programma’s (domeinen), de Algemene
dekkingsmiddelen en Overhead. Ook is er per saldo een dotatie aan de reserves gedaan.

Inkomsten (algemene dienst)
De uitgaven van de gemeente worden gedekt door diverse inkomsten.
De totale inkomsten van de algemene dienst zijn € 59.500.000
De totale inkomsten van het grondbedrijf zijn € 12.239.000
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Rekeningresultaat 2017
De jaarrekening 2017 sluit, na alle mutaties in de reserves, met een voordelig saldo van € 4.387.000
bedragen x € 1.000

Begroting

Rekening

Totale uitgaven (lasten)

65.805

63.138

Totale inkomsten (baten)

69.317

71.739

3.512

8.601

-/- 3.512

-/- 4.214

0

4.387

Resultaat voor mutaties in de reserves

Mutaties in de reserves (per saldo in reserves)

Resultaat na mutaties in de reserves (= rekeningresultaat)

Resultaat Grondexploitatie (GB)

2.114

Resultaat Exploitatie Algemene Dienst (AD)

2.273

Totaal

4.387

Als tussentijds resultaat is er lopende dit boekjaar een nadelig saldo van € 667.000 ten laste van de algemene
reserve basisdeel gekomen. Dat wil zeggen dat in de begroting en de bestuur rapportages (o.a. voorjaarsnota,
najaarsnota) geraamde tekorten worden gedekt ten laste van de algemene reserve. Dit tussentijds resultaat
beïnvloedt het rekeningresultaat van de algemene dienst:
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bedragen x € 1.000

Rekening

Rekeningresultaat Algemene Dienst en Grondbedrijf

4.387

Rekeningresultaat Grondbedrijf

2.114

Rekeningresultaat Algemene Dienst

2.273

Resultaatbestemming begroting en bestuur rapportages

667

Rekeningresultaat Algemene Dienst exclusief de tussentijdse dekking

1.606

Opbouw Rekeningresultaat 2017
bedragen x € 1.000

€

S/I

Sociaal Domein

692

I/S

voordeel

Salarissen en sociale lasten

227

I

voordeel

Budgetten overhevelen naar 2018

584

I

voordeel

Toerekening interne uren vanuit grex -/- toerekening aan kapitaalwerken

110

I

voordeel

Algemene Uitkering

193

I/S

voordeel

Vrijval voorziening pensioenen wethouders

94

I

voordeel

Leges rijbewijzen

66

I

voordeel

Collectief vraagafhankelijk vervoer

91

I

voordeel

168

I

voordeel

2.481

I

voordeel

86

I

voordeel

457

I

nadeel

52

I

voordeel

BBZ-regeling en bijstandslasten
Winstneming Valleipark
Winstneming Groot Krakhorst
Ophoging voorzieningen grondbedrijf
Diverse voor- en nadelen
Totaal

4.387

Bij de programma’s (domeinen) staat een toelichting op de verschillen tussen begroting en rekening en de
structurele effecten hiervan.

Balansontwikkeling 2017
Het rekeningresultaat geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven over 2017. De balans geeft inzicht in de
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bezittingen, liquiditeiten en vermogen van de gemeenten. De ontwikkeling van de belangrijkste onderdelen van de
balans geven wij als volgt weer:

-Uit deze grafiek blijkt dat de reserves en voorzieningen in omvang zijn gestegen met circa € 2 miljoen. Deze
stijging wordt grotendeels veroorzaakt door het in 2017 gerealiseerde positieve resultaat in het grondbedrijf.
-Daarnaast zien we dat de boekwaarde over de investeringen met € 19 miljoen is gestegen. Deze grote stijging
wordt veroorzaakt door de realisatie van een tweetal accommodaties, de 2e sporthal en het gemeentehuis (deels
gereed) en door investeringen in voorzieningen als verkeersplan Achterveld, renovatie milieustraat en
reconstructie zwembad.
-Deze investeringen houden een rechtstreeks verband met de afname van het liquiditeitsoverschot van de
gemeente met circa € 8 miljoen.
-De daling van de waarde voorraden grond heeft een rechtstreeks verband met de winstrealisaties die hebben
geleid tot het hiervoor gemelde positieve resultaat van het grondbedrijf.

Groot onderhoud van kapitaalgoederen
Voor het groot onderhoud van kapitaalgoederen is in 2017 € 2.272.000 minder aan bestedingen gerealiseerd ten
opzichte van de begroting. Voornaamste oorzaak hiervan is het doorschuiven van werkzaamheden naar 2018.
Deze kosten komen ten laste van de aanwezige onderhoudsvoorzieningen waardoor dit geen resultaateffect
geeft. In de paragraaf C. Kapitaalgoederen en investeringen wordt een nadere toelichting gegeven op de
realisatie van het beleid.

Voorstel bestemming Rekeningresultaat 2017
Het college stelt voor om het voordelige rekeningresultaat als volgt te bestemmen:
bedragen x € 1.000

1.

Beschikbaar stellen van middelen voor besteding in 2018

2.

Storting in de algemene reserve grondbedrijf

584

2.114
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3.

Storting in de reserve sociaal domein

692

4.

Storting in de algemen reserve basisdeel

997

Totaal

4.387

Toelichting op het voorstel bestemming rekeningresultaat:
1. Beschikbaar stellen van middelen voor besteding in 2018.
Het betreft budgetten die in 2017 beschikbaar zijn gesteld maar niet volledig tot uitvoering zijn gekomen of
afgerekend zijn. Een aantal zaken heeft vertraging opgelopen of is pas later in het jaar opgestart. In 2018 worden
deze zaken alsnog uitgevoerd.
Voorgesteld wordt om ook de extra ontvangen huurinkomsten van € 23.000 voor de terugverdieninvesteringen
MFC Atria en MFC Atlas te reserveren (storten in reserve met aangewezen bestemming). De gereserveerde
middelen zijn bestemd om de kapitaallasten van deze terugverdieninvesteringen te kunnen dekken op het
moment dat er geen of onvoldoende huurinkomsten tegenover staan.
bedragen x € 1.000

Begeleidingskosten verkoop van de voormalige gemeentewerf

27

Extra ontvangen inkomsten terugverdieninvesteringen MFC’s reserveren

23

Jaarschijf 2017 voor vergoeding vervanging inventaris zwembad (is nog niet afgerekend)

15

Milieubeheer (diverse milieuprojecten)

22

Taaltoets (voorschoolse educatie)

12

Inhuur (diverse projecten)

66

Inhuur i-Plan

185

Software i-Plan

102

Project Grenzeloos Actief (sportbudget)

14

Activiteiten Leuker Leusden (Cultuurkoepel) en stichting Opera Leusden

25

Samenlevingsinitiatieven

42

Inpassingskosten 2e sporthal

51

9

Totaal

584

2. Voorgesteld wordt het totale resultaat van het grondbedrijf van € 2.114.000 in de algemene reserve van het
grondbedrijf te storten. De weerstandsratio komt dan buiten de afgesproken bandbreedte. Bij de voorjaarsnota
2018 wordt een voorstel gepresenteerd om het beschikbare weerstandsvermogen te verlagen zodat de ratio weer
binnen de bandbreedte komt.
3. Voorgesteld wordt het totaal voordelige saldo Sociaal Domein van € 692.000 in de reserve Sociaal Domein te
storten zodat de gelden beschikbaar blijven voor het Sociaal Domein. Het huidige saldo binnen de reserve is
nagenoeg volledig aangewend om het begrote inkoopkader voor de zorgkosten 2018 te kunnen dekken. In de
Meerjarig Financiële Verkenning is aangegeven dat een structureel tekort op de zorgkosten wordt verwacht van
€ 459.000. Er worden inhoudelijke maatregelen uitgewerkt om te bezien hoe dit tekort kan worden omgebogen
binnen de budgettaire kaders. Hoewel, in het kader van de verdere ontschotting, de Integratie-Uitkering Sociaal
Domein vanaf 2019 op zal gaan in de Algemene Uitkering van het gemeentefonds vinden wij de volatiliteit binnen
de begroting Sociaal Domein op dit moment nog dusdanig dat wij het aanzuiveren van de reserve Sociaal
Domein voor het opvangen van fluctuaties in de zorgkosten wenselijk achten.
4. • Voorgesteld wordt het resterend voordelige saldo van € 997.000 als extra weerstandsvermogen in de
algemene reserve basisdeel te storten. De weerstandsratio valt op dit moment net binnen de bandbreedte.
• Als tussentijds resultaat is er lopende dit boekjaar een nadelig resultaat van € 667.000 ten laste van de
algemene reserve basisdeel gekomen (primitieve begroting € 204.000 nadeel, aanvullende kaders-gevolgen
Najaarsnota 2016-Voorjaarsnota 2017 € 547.400 nadeel, Najaarsnota 2017 € 84.400 voordeel).
• In totaal wordt er in 2017, na het toevoegen van het jaarrekeningresultaat, een bedrag van € 330.000
toegevoegd aan de algemene reserve basisdeel.

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden,

W. de Graaf - Koelewijn, Directeur-Secretaris
G.J. Bouwmeester, Burgemeester
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Domein Bestuur
Domein Bestuur
De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met
inwoners, bedrijven en instellingen. Het college staat open voor maatschappelijke initiatieven en stimuleert en
faciliteert initiatieven vanuit de samenleving. De houding van de ambtelijke organisatie is gericht op het mogelijk
maken van initiatieven.
Veiligheid is een voorwaarde om plezierig te kunnen wonen, werken en verblijven. De samenleving en de
overheid hebben hierin een gezamenlijke verantwoording.
Het Domein Bestuur is onderverdeeld in de onderdelen samenleving voorop, dienstverlening, samenwerking en
veiligheid. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn ingevuld met doelstellingen.
In de begroting is aangegeven ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we daar voor doen?’.
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over ‘Wat hebben we bereikt?’ en ‘Wat hebben we daarvoor
gedaan?’
De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet meer opgenomen in de jaarrekening. Deze zijn via de app in
de begroting na te lezen.
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Samenleving Voorop
Samenleving Voorop
Ambitie
Leusden heeft een krachtige samenleving die veel waardevolle maatschappelijke initiatieven ontwikkelt. Wij willen
die kracht benutten! Een overheid zijn, die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de
samenlevingamenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat bij het oplossen van maatschappelijke
problemen.
Wat hebben we bereikt?


1. Creëren ruimte voor initiatieven uit de samenleving (CUP 1.3)

Het is tijd om op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, een volgende stap te zetten in Samenleving
Voorop. De burgemeester heeft het initiatief genomen om te reflecteren op de ontwikkeling Samenleving Voorop.
Vanuit de reflectie worden rode lijnen zichtbaar voor de volgende stap en wordt vervolgens door de raad bepaald
wat de nieuwe leidende principes voor Samenleving Voorop worden. De reflectieperiode is ingegaan en loopt tot
maart 2018.
Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, zien we vanuit de ambtelijke organisatie mogelijkheden voor
een nieuwe impuls voor Samenleving Voorop. De organisatievisie zet in op de werkwijze ‘opgave-gestuurd
werken’ om zo samen met de samenleving te werken aan maatschappelijke opgaven. Daarnaast zet de visie in
op ‘werken vanuit de bedoeling’.
Bij de werkwijze ‘opgave- gestuurd werken’ gaat het om het centraal stellen van het maatschappelijke vraagstuk
en het bundelen van krachten van externe en interne partijen om samen meer te bereiken.
Het ‘werken vanuit de bedoeling’ nodigt uit om bij alles wat we doen de bedoeling centraal te zetten.
Uitgangspunt is ‘wij maken het mogelijk’. We nemen afscheid van regels en afspraken die daar niet aan
bijdragen.
We hebben veel bereikt met Samenleving Voorop en veel initiatieven zijn ondersteund en mogelijk gemaakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Verdergaande bewustwording en stimuleren initiatieven

Er is ook in 2017 ingezet op bewustwording en het stimuleren van initiatieven. Voorbeelden daarvan zijn:
• Door Achterveld Voor Achterveld (DAVA), waarbij een flinke groep inwoners aan zet is vanuit de vraag ‘wat
kunnen we zelf doen’, waarmee ze de verbinding vormen tussen inwoners met een (toekomstige) hulpvraag en
de professionals. De gemeente faciliteert dit in ruimte en in communicatie.
• Bij de vergunningverlening voor bijvoorbeeld evenementen zitten we niet tegenover, maar naast de organisator.
Aan veiligheidsaspecten en openbare orde kunnen geen concessies worden gedaan, maar voor het overige
wordt zoveel mogelijk meegedacht. Een vergunningaanvraag die niet binnen de daarvoor geldende termijn is
ingediend wordt slechts bij hoge uitzondering afgewezen. Veelal wordt de organisator tegemoetgekomen door de
aanvraag toch in behandeling te nemen.
In de ambtelijke organisatie is in september, oktober en november de organisatievisie in 15 bijeenkomsten
besproken met alle medewerkers. Daarmee is Samenleving Voorop besproken in het licht van het “opgavegestuurd werken” en het ‘werken vanuit de bedoeling’ .
Ook de reflectie Samenleving Voorop draagt bij aan het doel van bewustwording. De reflectie is zo ingestoken dat
betrokkenen worden geïnterviewd. Zij geven aan wat belangrijk is geweest, waar energie zat, wat beter kan en
wat behouden moet blijven. Op deze manier wordt de energie vastgehouden en draagt het proces van de reflectie
ook bij aan bewustwording en het stimuleren van initiatieven

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



1.2 Ruimte voor initiatieven bij kaderstelling
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Het ruimte geven voor initiatieven bij kaderstelling is goed tot uitdrukking gekomen bij het intensieve traject bij de
totstandkoming van de kaderstelling van de Omgevingsvisie en de Brede Maatschappelijke Discussie.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



1.3 Opereren vanuit de ‘geest’ van wet- en regelgeving

Er wordt gekeken naar de bedoeling van de wet, en initiatieven worden vanuit een ‘ja, tenzij’ gedachte benaderd.
Een voorbeeld hiervan is dat handhaving pas wordt ingezet als alternatieve oplossingsmogelijkheden zijn
uitgeput. Eerst worden er gesprekken gevoerd en/of brieven geschreven om te bekijken hoe we de ontstane
situatie in onderling overleg kunnen regelen. Handhaving dient een maatschappelijk doel en is geen doel op zich.
Daarom wordt er in het voortraject meegedacht in oplossingen.
Ook wordt bij vergunningsaanvragen gekeken naar het doel van de relevantie regelgeving. We hebben
vertrouwen in de kennis en kunde van de organisatoren, zoeken gezamenlijk naar oplossingen en mogelijkheden
en daarbij staat het faciliteren hoog in het vaandel. Voorbeelden daarvan zijn de avondvierdaagse 2017 en het
evenement Midsummer Dream.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
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Dienstverlening
Dienstverlening
Ambitie
Onze dienstverlening kenmerkt zich door service op maat. We sturen op digitale dienstverlening voor die
producten die daarvoor geschikt zijn. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijk contact waar de aard van de vraag
of de klant daarom vraagt.
Wat hebben we bereikt?


1. Digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven

De samenwerking met de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten is per 1 januari 2017 daadwerkelijk gestart.
Het gemeenschappelijk informatieplan is opgesteld en vastgesteld. Ook op het gebied van informatiebeveiliging
zetten we gezamenlijk stappen. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar geworden en werken we efficiënter.
Op het gebied van dienstverlening zijn de Social Media uitgebreid, is een toptakenwebsite in gebruik genomen en
zijn de digitale formulieren klantvriendelijker gemaakt. Daarnaast is er op de website informatie beschikbaar
gesteld over het Sociaal Domein.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Digitale dienstverlening via website

We hebben informatie op de website beschikbaar gesteld over het Sociaal Domein.
De Social Media zijn uitgebreid met Instagram, LinkedIn en Youtube. De gemeente beantwoordt de vragen via
deze Social Media en Whatsapp binnen één werkdag.
Sinds december 2016 hebben we een toptaken website. Dit betekent dat wekelijks op basis van de cijfers van de
week ervoor de toptaken bepalen en zode website inwonersgericht houden.
De toegankelijkheid van onze digitale dienstverlening wordt maandelijks getoetst. De rapportage hiervan wordt op
onze website geplaatst.
De digitale formulieren zijn verbeterd en eenvoudiger gemaakt voor de bezoekers. Zo zijn wij een van de eerste
gemeenten in Nederland waar het mogelijk is om een voorgenomen huwelijk of partnerschap compleet digitaal
door te geven.
Het maken van een afspraak bij Burgerzaken is in 2017 uitgebreid en vereenvoudigd.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



1.2 Voldoen aan BIG

We zijn in 2017 gestart met de stapsgewijze implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse
Gemeenten (BIG). In stap 1 is op de BIG gebaseerd informatieveiligheidsbeleid opgesteld en door het college
vastgesteld. In stap 2 hebben we een organisatiebrede risicoanalyse uitgevoerd. In stap 3 hebben we een
actieplan opgesteld. In dit actieplan staan verbeteracties voor 2017/2018.
Ten aanzien van Informatieveiligheid gelden vanaf 2017 nieuwe verantwoordingseisen. Zie a.u.b. hetgeen
hierover is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



1.3 De gemeente zorgt ervoor dat uitwisseling van informatie met haar inwoners en bedrijven op
een snelle, betrouwbare en transparante manier gebeurt

In 2017 heeft het zaakgericht werken een nieuwe impuls gekregen doordat we met een nieuw pakket zijn gaan
werken dat beter is ingericht voor het zaakgericht werken. Medewerkers hebben een opleiding gehad in
zaakgericht werken en het gebruik van de software. Het toegankelijk maken voor de burger en de laatste stappen
in het volledig digitaal werken worden momenteel voorbereid.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
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1.4 Samenwerking informatievoorziening en ICT met BNLP gemeenten

Het gemeenschappelijk informatieplan is opgesteld en vastgesteld door de colleges van de 4 gemeenten (BLNP).
De uitvoering van het plan gaat de komende jaren zijn beslag krijgen.
Ook is gemeenschappelijk cloudbeleid voorbereid.
In BLNP-verband hebben we de eerste stappen gezet in het gezamenlijk inrichten van de I-Organisatie. De
voorbereiding voor de inrichting en het gebruik van hetzelfde pakket voor de kantoor automatisering is daar een
voorbeeld van.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



1.5 Waarborgen van betrouwbaarheid, efficiency en privacy in de informatievoorziening in het
Sociaal Domein

In het rapport Verkenning Sociaal Domein (2016) staan programmalijnen genoemd welke gedeeltelijk in 2017 zijn
uitgewerkt. De werkprocessen zijn geïnventariseerd en de belangrijkste knelpunten zijn benoemd. Het webteam
is bezig de aanbevelingen uit het rapport Zelfredzame burger, te implementeren. De programmalijnen
Documentbeleid en Gegevensbeheer zullen, integraal met het gemeente breed Informatieplan gemeente
Leusden 2016-2019, verder uitgewerkt moeten worden. Binnen de programmalijn managementinformatie is de
informatiebehoeften geïnventariseerd en is een managementdashboard door Synaxion opgeleverd. Gedurende
2018 zal de dashboard verder ontwikkeld worden.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel
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Samenwerken
Samenwerken
Ambitie
De gemeente ontwikkelt zich door tot een compacte, professionele en slagvaardige organisatie die een
volwaardige plaats heeft in samenwerkingsverbanden met de regiogemeenten, maatschappelijke instellingen en
bedrijven .
Wat hebben we bereikt?


1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen

De samenwerking Bedrijfsvoering Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten is nog pril. Maar is op de goede weg
wat betreft de vermindering van kwetsbaarheid, verbetering van de kwaliteit, het pakken van kansen en het
besparen van kosten.
De sturings- en controleafspraken per verbonden partij liggen vast in de Gemeenschappelijke Regeling zelf, of in
een aparte Dienstverleningsovereenkomst.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Samenwerking bedrijfsvoering met BLNP gemeenten

Er is een start gemaakt met geleidelijk samenvoegen van de werkzaamheden op de vier
samenwerkingsterreinen, door onderlinge kennisdeling en uitwisseling van personeel tussen de vier gemeenten.
Uit de 1e monitoring blijkt dat op alle vier K’s (Kwaliteit verhogen, Kwetsbaarheid verminderen, Kansen voor
personeel en Kosten verlagen) de eerste resultaten zijn geboekt. Ook de bewustwording bij medewerkers, dat je
als 1 team werkt voor vier organisaties, heeft plaatsgevonden. Er zijn gezamenlijke projecten opgepakt en er zijn
verschillende processen onderling afgestemd. Voor concrete resultaten verwijzen wij naar de RIB 2017-06 bijlage
1.

Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



1.2 Samenwerken in het Sociaal Domein met Amersfoort en Larikslaan2

De inkoop voor het SD is middels een DVO voor 2018 uitgewerkt. Hiermee is de samenwerking met Amersfoort
voor 2018 geborgd en zal Amersfoort de inkoop verzorgen voor jeugdhulp – zorg en ondersteuning in het kader
van de WMO.
De samenwerking met Larikslaan 2 (LL2) is verder geïntensiveerd door o.a. op leerplicht en leerlingenvervoer
nauwer samen te werken. Collega’s van de gemeente zijn periodiek fysiek aanwezig bij LL2.
De gemeente heeft op basis van het informatieplan 2016-2019 een start gemaakt met de aanschaf van een
systeem dat werkt als een kwaliteitsmonitor gegevensbeheer.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



1.3 Samenwerken op beleidsgebieden in regionaal verband

Naast de samenwerking in BLNP-verband en de Gemeenschappelijke Regelingen vindt ook structurele regionale
samenwerking plaats op het Sociaal Domein en op de thema’s Economie, Ruimte, Wonen en Werken.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



1.4 Bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen

De collegeleden dragen de uitgangspunten zoals deze in het Manifest Verbonden Partijen zijn vastgelegd uit en
hebben vanuit hun rol als
DB/AB-lid van de GR-en aandacht gevraagd voor de planning en routering van stukken.
De Verbonden Partijen die met een kadernota werken hebben deze tijdig ingediend.
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Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



1.5 Realisatie van het Huis van Leusden (CUP 1.5)

De bouw van het Huis van Leusden heeft zijn hoogste punt bereikt. Er is een start gemaakt met de installaties en
de casco afwerking. Besloten is de warmte- en koudeopslag (WKO) en Photo-Voltaic' (PV) installaties (die zonneenergie omzet in elektriciteit) in eigendom te nemen.
Een 4e partij Futurum is gecontracteerd om ruimte te huren. Met de organisaties is verder invulling gegeven aan
het ICT-werkplekconcept, hospitality, facilitaire aspecten, het activiteit gericht en digitaal werken en de
communicatie in het Huis van Leusden.
Met het project Hart van Leusden heeft afstemming plaatsgevonden over de aanleg en oplevering van de
buitenruimte vooruitlopend op de oplevering.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


2. Het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers.

Binnen Leusden is veel aandacht voor de inzet van talent van de eigen medewerkers door het aanbieden van
werkzaamheden/klussen binnen en buiten de organisatie. Ook worden ontwikkelkansen aangeboden door middel
van opleiding en training. Dit zowel op individueel niveau als organisatiebreed (vanuit de organisatievisie).
Medewerkers zijn flexibel en bereid om (door) te ontwikkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.1 Regionale mobiliteit

Steeds meer medewerkers van Leusden en SWITCH medewerkers uit de regio reageren op klussen en/of interne
vacatures. In veel gevallen leidt een procedure met interne kandidaten ook tot een benoeming van een interne
kandidaat. Er is veel beweging van personeel binnen de regio. Ook doen medewerkers ervaring op door tijdelijk
een klus te doen op een heel ander vakgebied of op hetzelfde vakgebied maar dan in een andere werkomgeving.
Medewerkers krijgen energie van, kunnen expertise inzetten of verbreden en het draagt bij aan de duurzame
inzetbaarheid en het behouden van talent voor de regio . Duurzame inzetbaarheid is belangrijk omdat
medewerkers langer moeten doorweken voordat medewerkers met pensioen gaan. Bijkomend voordeel is dat de
kosten bij onderlinge uitruil/detachering lager zijn dan bij externe inhuur.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



2.2 Samenwerking op vakspecialistische functies

Bij de organisatieontwikkeling is gekozen voor een flexibele schil en een kleine vaste formatie. Er wordt veel
specialistische functies voor langere tijd ingehuurd door Leusden. Binnen de samenwerking bedrijfsvoering BLNP
hebben kansen zich voorgedaan. Bijvoorbeeld: gezamenlijk is een bovengemeentelijke CISO (Chief Information
Security Officer) benoemd. Doordat de economie aantrekt is behoorlijk krapte ontstaan bij vakspecialistische
functies voor bijna alle gemeenten. Door werkdruk blijkt samenwerking op sommige specialistische functies lastig.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester
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Veiligheid
Veiligheid
Ambitie
Wij streven naar een veilige woon- en werkomgeving voor inwoners en ondernemers in Leusden. Dit doen we
door:


Een integrale aanpak van veiligheid



Intensieve en snellere verbinding/afstemming in de keten



Samenleving voorop

Wat hebben we bereikt?


1. Een daling van de criminaliteit

In 2017 is het totaal aantal misdrijven met
-7,7% afgenomen ten opzichte van 2015 (in absolute aantallen: van 783 misdrijven in 2015 naar 723 in 2017).
Ten opzichte van het jaar 2016 bedraagt de afname van de criminaliteit zelfs -12%. De doelstelling om de totale
criminaliteit met -5% te laten dalen t.o.v. 2015 is in 2017 dus ruimschoots behaald.
De daling van het totaal aantal misdrijven wordt onder meer veroorzaakt door een daling van het aantal
woninginbraken (-7%), geweldsmisdrijven (-27%), fietsdiefstallen
(-63%) en vernielingen (-25%).
Het aantal winkeldiefstallen en meldingen jeugdoverlast kenden in 2017 een stijging van respectievelijk +60% en
+23%.
Helaas zijn er weinig initiatieven van inwoners geweest die we hebben kunnen ondersteunen/faciliteren. Wel
hebben we met partners nieuwe projecten c.q initiatieven gestart en ingevoerd zoals de persoonsgebonden
aanpak (PGA), het protocol Maatschappelijke Onrust, de Meldcode Huiselijk Geweld en de STOP-aanpak.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Aanpakken hotspots

We hebben ingezet op hotspot gebieden, o.a. in de zomer toen we een stijging zagen van het aantal autokraken.
Helaas zijn er weinig initiatieven van inwoners geweest die we hebben kunnen ondersteunen/faciliteren.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



1.4 Versterken lokale samenwerkingsafspraken

We hebben de lokale samenwerkings-afspraken in het sociaal domein versterkt, door:
• de meldcode Huiselijk geweld in te voeren en te integreren in de subsidiecontracten van de gesubsidieerde
organisaties. Om het belang van goede signalering vanuit het veld onder de aandacht te houden van de relevante
partijen, heeft LL2 een aandachtfunctionaris aangesteld;
• de PGA te implementeren;
• de lokale alcohol- en drugsaanpak uit te voeren;
• korte lijnen in de samenwerking tussen politie, Veilig Thuis en Larikslaan2 te creëren ingeval van gezinnen
waarin kinderen in onveiligheid verkeren.
In aanvulling op bestaande instrumenten/ voorzieningen (JOS-overleg, outreachend en lokatiegebonden
jongerenwerk etc.) hebben we medio december 2017 de STOP-aanpak (Samen Tegen Overlast Pubers)
ingevoerd. De STOP aanpak is een gestructureerde, integrale aanpak van ernstig overlastgevende (groepen)
jongeren.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



1.2 Aanpak (zwaar) overlastgevenden of criminelen

Om (zwaar) overlastgevenden of criminelen effectiever te kunnen aanpakken, hebben we in het vierde kwartaal
van 2017 de persoonsgerichte aanpak (PGA) in de gemeente ingevoerd.
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In de PGA maken we gezamenlijk (onder regie van de gemeente) afspraken over – op maat gemaakte - in te
zetten interventies per persoon.
Om het delen van (persoons)informatie binnen de PGA mogelijk te maken hebben we met onze
(veiligheids)partners het Privacyreglement persoonsgerichte aanpak ondertekend.
Op peildatum 31-12-2017 stonden er 8 personen op de PGA-lijst en stond er 1 persoon op de Top X-lijst
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



1.3 Sociaal calamiteitenplan

Begin 2017 is het Protocol Maatschappelijke Onrust (sociaal calamiteitenplan) opgesteld. Daarnaast is het
afgelopen jaar een nieuwe aanpak ontwikkeld m.b.t. maatschappelijke onrust. Ook is het maatschappelijke onrust
overleg anders vormgegeven, waardoor samenwerkingsverbanden effectiever zijn ingericht en er een
nadrukkelijke koppeling met de PGA is aangebracht.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Wat hebben we bereikt?


2. Bestrijden georganiseerde criminaliteit

Om de lokale georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit beter in beeld te krijgen is het Regionaal Informatieen Expertise Centrum (RIEC) in december 2015 begonnen met het opstellen van ondermijningsbeelden voor alle
39 gemeenten in Midden-Nederland.
Voor de gemeente Leusden wordt in februari 2018 gestart met het opstellen van zo’n ondermijningsbeeld.
Binnen district Oost-Utrecht (waartoe Leusden behoort) worden in het eerste kwartaal van 2018 op basis van de
uitkomsten uit de ondermijningsbeelden bepaalde ondermijningsthema’s geprioriteerd. Deze thema’s worden
vervolgens zo veel mogelijk in gezamenlijkheid binnen het district opgepakt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.2 Invoeren Digitaal opkoop register (DOR)

In de veiligheidsweek van 2016 hebben we opkopers, die in aanmerking komen om deel te nemen aan het DOR,
uitgenodigd voor een bijeenkomst. Hoewel de uitnodiging met veel enthousiasme werd ontvangen, bleken
opkopers niet gemotiveerd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.
Tot op heden is er dan ook onvoldoende animo bij de Leusdense opkopers om deel te nemen aan het DOR.
Aangezien hier geen (wettelijke) verplichting geldt, beraden wij ons nog op mogelijkheden om opkopers toch te
bewegen zich bij het DOR aan te sluiten.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



2.1 Evalueren toepassen wet BIBOB

Om het Bibob-proces beter te laten verlopen hebben we een Bibob team opgericht, bestaande uit een adviseur
financiën, een juridisch adviseur, de medewerker vergunningen en de adviseur OOV.
We zijn het afgelopen jaar druk geweest met een aantal Bibob zaken, maar zijn er nog niet aan toe gekomen om
het Bibob beleid te evalueren.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

Wat hebben we bereikt?


3. Voorbereid zijn op het beheersen van crisis en rampen

Het systeem van crisisbeheersing is op orde. Leusden draagt conform de regionale afspraken bij aan paraatheid
van de crisisorganisatie.
In Leusden zijn 204 adviezen en controles in het kader van brandveiligheid bij gebouwen en evenementen
uitgevoerd (peildatum 1-8-2017)
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De brandweer is 74 keer uitgerukt in Leusden. In alle gevallen waarvoor een wettelijke opkomsttijd geldt (6
uitrukken) was de brandweer op tijd aanwezig (peildatum 1-8-2017).

Wat hebben we daarvoor gedaan?


3.1 Actualiseren toetsingskader externe veiligheid en ontwikkelen beleidsvisie op externe
veiligheid

Om te komen tot een eenduidigere advisering op het gebied van externe veiligheid zijn we gestart met
actualisatie van het toetsingskader externe veiligheid. Dit is nog niet afgerond als gevolg van beperkte bezetting
op dit thema. Advisering op het gebied van externe veiligheid is geborgd.
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester



3.2 Zorgen voor voorlichting voor ouderen en op scholen om de zelfredzaamheid te vergroten

Om het risicobewustzijn te vergroten verzorgt VRU lessen brandveiligheid op scholen. Afgelopen schooljaar zijn
deze lessen op 9 scholen in Leusden gegeven. Dit schooljaar (2017-2018) volgen de andere scholen.
Daarnaast hebben gemeente en VRU gezamenlijk zorginstellingen bezocht. Resultaat is dat Stichting Abrona
(met 3 locaties in Leusden) is gestart met de uitrol van de toolbox ‘brandveiligheid in de zorg’.
VRU, gemeente en LL2 werken samen om risicobewustzijn te vergroten bij ouderen/minder zelfredzamen. Er zijn
via LL2 43 huisbezoeken bij ouderen afgelegd waarbij informatie is gegeven over brandveiligheid, en in het kader
van integraliteit ook over inbraakpreventie en babbeltrucs.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



3.3 Trainen en oefenen gemeentelijke crisisorganisatie

Lokale kernfunctionarissen in de crisisorganisatie van Leusden zijn afgelopen jaar getraind door de VRU.
Daarnaast zijn gemeentelijke trainingen georganiseerd voor:
- Gemeentelijk Beleidsteam
- Strategisch Adviseurs
- Notulisten
Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

Wat heeft het gekost 2017
Lasten en baten Domein 1 - Bestuur
bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Resultaat voor bestemming

Toevoeging aan reserves

Begroting

Rekening

Saldo

Primitief

Na wijziging

4.390

4.683

4.721

-38

510

636

867

231

3.880

4.047

3.854

193

0

0

0

0
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Onttrekking aan reserves

Resultaat na bestemming

61

82

63

-19

3.819

3.965

3.791

174

Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

0.1

Bestuur

1.439

1.409

0

94

124

0.2

Burgerzaken

1.194

1.283

612

754

53

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.590

1.603

0

0

-13

1.2

Openbare orde en veiligheid

460

426

24

19

29

Domein Bestuur

4.683

4.721

636

867

193

Mutaties reserves

0

0

82

63

-19

4.683

4.721

718

930

174

0.10

Resultaat na bestemming

Verschillenanalyse taakvelden
Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van
2017. Weergegeven worden de belangrijkste verschillen per taakveld groter dan € 50.000.
0.1 Bestuur € 124.000 (voordeel)
• De voorziening pensioenen en uitkeringen wethouders is geactualiseerd. De stijging van de rekenrente heeft tot
een vrijval (en dus een voordeel) van € 94.000 geleid.
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 69.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
0.2 Burgerzaken € 53.000 (voordeel)
• Dit wordt met name veroorzaakt door de zogenaamde ‘rijbewijscyclus’. Vanaf 1 oktober 1986 is de geldigheid
van het rijbewijs van 5 naar 10 jaar gegaan. Sinds die tijd wisselen periodes van meer en minder rijbewijzen
afgeven elkaar om de 5 jaar af. Per saldo is voor € 66.000 meer aan leges voor rijbewijzen en reisdocumenten
ontvangen.

BBV indicatoren
De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op
waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken
met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.
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Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners



Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele
misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging,
mishandeling, etc.)



Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners



Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
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Domein Leefomgeving
Domein Leefomgeving
We willen een duurzamer Leusden in 2030 met een gezonde, schone en veilige leefomgeving. We dragen zorg
voor een kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd aanbod van gemeentelijke accommodaties op het gebied
van sport, onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. Voor wat betreft het onderwijs hebben we ingezet op bundeling
van meerdere scholen en maatschappelijke partners in twee multifunctionele accommodaties. Daarnaast hebben
we gekozen voor bundeling van de niet-MFC- scholen in een drietal Integrale Kindcentra. Tegen 2030 zal de
gehele scholenvoorraad vernieuwd zijn in Leusden en Achterveld. We willen dat Leusden een goed functionerend
rioolstelsel en een goede waterkwaliteit heeft en Leusden klaar is voor een veranderend klimaat.
Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen duurzaamheid, water en riolering, wegen en
infrastructuur, onderwijs en accommodaties. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld die zijn
ingevuld met doelstellingen.
In de begroting is aangegeven ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we daar voor doen?’.
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over ‘Wat hebben we bereikt?’ en ‘Wat hebben we daarvoor
gedaan?’
De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet meer opgenomen in de jaarrekening. Deze zijn via de app in
de begroting na te lezen.

23

Duurzaamheid
Duurzaamheid
Ambitie
De samenleving en de gemeente willen gezamenlijk een versnelling aanbrengen op het gebied van
duurzaamheid, zodat Leusden in 2030 een duurzamere gemeente is. In de Duurzaamheidsagenda Leusden
2016-2030 is een aantal ambities opgenomen waar samenleving en de gemeente gezamenlijk naar toe willen
werken.

Wat hebben we bereikt?


1. Leusden is energieneutraal in 2040 of eerder

Om de ambities van de Duurzaamheidsagenda te halen bespreken de accounthouders van de gemeente kansen
voor energiebesparing met de bedrijven die bezocht worden. Hierop wordt in het algemeen positief gereageerd.
Hiervoor is een eerste versie van een factsheet met onder andere ondersteuningsmogelijkheden opgesteld.
De gemeente stimuleerde in 2017 een hoge energieprestatie in nieuwbouwprojecten. In 2017 stelde het college
een leidraad vast waarin de gewenste energieprestatie van nieuwe woningen en andere gebouwen is
opgenomen.
Het gemiddelde energielabel in Leusden ligt tussen B en C.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.2 Uitbreiden Fonds stimuleringslening duurzaamheid eigen huis

Het Fonds stimuleringslening duurzaamheid eigen huis, is in 2017 verruimd met € 200.000
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



1.3 Uitvoeren en/of ondersteunen activiteiten op het gebied van Energie en Duurzaam bouwen uit
de Duurzaamheidsagenda 2016-2030

Op het gebied van Energie en Duurzaam bouwen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd;
- Op het dak van De Korf heeft Coöperatie zonnedak de Korf 280 zonnepanelen geplaatst. De cooperatie heeft 45
leden.
- Onder andere WSL, Amvest en particuliere woningeigenaren investeerden in 2017 in de energetische
verbetering van bestaande woningen.
- De gemeenteraad stelde de nieuwe legesverordening voor 2018 vast, waarin is opgenomen dat voor
energiezuinige en gasloze nieuwbouw en renovatie en voor sloop ikv asbestverwijdering minder leges worden
geheven.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



1.1 Uitvoeren Energieakkoord Leusden 2014-2020

Het energieloket IkWilWatt stimuleerde inwoners om de eigen woning te verduurzamen. Dankzij een
garantstelling van de gemeente kan de VVE Hamershof opdracht geven tot een Nul-op-de-meter renovatie van
97 woningen.
In gesprek met vertegenwoordigers van o.a. bewonersgroepen en boerenorganisaties is een nieuw
energieakkoord opgesteld.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


2. In 2020 maximaal 75 kg restafval per inwoner en in 2030 maximaal 25 kg
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In 2017 implementeerde de gemeente het vastgestelde grondstoffenplan, met als sluitstuk de invoering van
variabele tarieven per 2018. In 2017 is het aangeboden restafval fors gedaald tot ruim 100 kg pp.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.1 Uitvoeren locatieplan ondergrondse containers en inzameling PMD met minicontainers

De grondstoffen pmd, gft en papier haalt de gemeente aan huis op. Voor het restafval zijn 120 nieuwe
verzamelcontainers geplaatst.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



2.2 Herinrichten milieustraat ‘t Spieghel

De herinrichting van milieustraat ’t Spiegel is in 2017 grotendeels uitgevoerd. Om de milieustraat goed te laten
aansluiten bij het Nieuwe inzamelen komt er een tweede weegbrug en wordt grofvuil naast bouw- en sloopafval
voortaan een te betalen afvalstroom.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


3. Toename lokale en circulaire economie

De gemeentelijke afvalinzameling is gericht op een circulaire economie. In de door het college vastgestelde
leidraad duurzame nieuwbouw is opgenomen initiatiefnemers te stimuleren tot circulair bouwen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


3.2 Ondersteunen opzetten up-cycle ateliers en pop-store

Kringloopcentrum Leusden realiseerde een pop-up store in winkelcentrum De Hamershof.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



3.3 De gemeente koopt lokaal, duurzaam en sociaal in

De gemeente Leusden is een Fair Trade gemeente en ondersteunt de Fair Trade werkgroep om inwoners en
organisaties bewust te maken van hun inkopen.
Bij inkopen en aanbestedingen volgt de gemeente de landelijke criteria voor duurzaam en maatschappelijk
verantwoord inkopen.
Bij gelijke geschiktheid hebben lokale partijen de voorkeur.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



3.1 Ondersteunen opzetten netwerk producenten en voedselmarkt

De gemeente heeft in kaart gebracht welke productiebedrijven er in Leusden zijn en of circulariteit van belang is.
Dit zijn er slechts een beperkt aantal. Deze bedrijven worden door de accountmanager actief benaderd over
circulaire economie.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


4. Toename biodiversiteit in Leusden en verkleinen ecologische voetprint van inwoners

In 2017 is op verschillende manieren gewerkt aan versterking van de biodiversiteit, onder andere bermbeheer,
groen-blauwe dooradering en een vleermuizenproject.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?


4.2 Ondersteunen project afvalvrije scholen

Alle scholen in Leusden doen mee met het programma Afvalvrije school. De combinatie van het programma met
de nieuwe manier van afval inzamelen in Leusden werkt goed om het bewustzijn bij de jeugd te vergroten.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



4.3 Stimuleren duurzaam vervoer in Leusden

In 2017 zijn door de gemeente laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst. Het stimuleren van fietsen als
alternatief voor de auto wordt meegenomen bij de ontwikkeling van het fietsplan.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



4.1 Ondersteunen aanpak operatie Steenbreek

De Groene Belevenis organiseerde samen met een lokale ondernemer en “Groei & Bloei” twee workshops over
operatie steenbreek en de mogelijkheden van hemelwater infiltratie.
In 2017 is een pilot voorbereid om huishoudens te stimuleren om zelf maatregelen te nemen in hun voortuin
(water op te vangen en tuin vergroenen). De pilot is bedoeld om ervaring op te doen t.b.v. grotere rioolvervanging
in Achterveld in 2018/2019.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


5. Meer duurzame initiatieven in de samenleving

De Groene Belevenis en het Energieloket IkWilWatt ondersteunen in opdracht van de gemeente initiatieven van
wijk en bewonersgroepen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


5.1 Ondersteunen opzetten /aanhaken digitaal platform voor duurzame initiatieven

Vanuit het fonds duurzame initiatieven zijn 13 aanvragen ondersteund van de 17 gedane aanvragen.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



5.2 Verbeteren facilitering van duurzame initiatieven

In 2017 organiseerde de Groene Belevenis een duurzame route op 14 oktober. Geïnteresseerden namen een
kijkje achter de schermen bij o.a. het zwembad, een duurzame woning en een biologische tuin.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



5.3 Ondersteunen bijeenkomsten en levend houden agenda en netwerk

In 2017 zijn vooral rond het onderwerp energie uit de duurzaamheidsagenda bijeenkomsten georganiseerd grote
algemene bijeenkomst georganiseerd, maar wel rond het Energieakkoord
Portefeuillehouder: Erik van Beurden
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Water en riolering
Water en riolering
Ambitie
We willen dat Leusden een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit heeft, droge voeten houdt
en klaar is voor een veranderend klimaat.
Wat hebben we bereikt?


1. Verminderen van overstorten van afvalwater op het oppervlaktewater

In Hamersveld ligt een gemengd rioleringsstelsel waaruit bij hevige neerslag incidenteel met regenwater verdunt
afvalwater overstort op het oppervlaktewater. Begin 2017 is het rioolstelsel van Hamersveld daarom aangepast
en het gemaal verbeterd. Beoogd effect hiervan was onder meer dat het overstortvolume zou afnemen. Uit
metingen blijkt dat in geheel 2017 in Hamersveld 7 overstortingen met een totaal volume van 1780 m3 plaats
vonden. Dit verhoudt zich tot een meerjarig gemiddelde van 1970m3. Het lijkt er op dat de gemaal en
stelselrenovatie inderdaad leidt tot een lager overstortvolume, in de komende jaren wordt bekeken of deze trend
zich doorzet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Het vergroten van de capaciteit van een rioolgemaal aan de Zwarte weg.

Het rioolgemaal aan de Zwarte weg is in 2017 gerenoveerd. Uit een eerste analyse van de (bemeten)
waterstanden en draaiuren in de riolering blijkt dat het gemaal het afvalwater sneller en beter verwerkt en
daardoor een grotere capaciteit heeft. Het aantal draaiuren van het gemaal in 2017 lag bijvoorbeeld ruim 120 uur
lager dan in 2016.
Portefeuillehouder: Wim Vos



1.2 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van een deel van de verharding in LeusdenZuid.

De voorbereidende werkzaamheden voor vervanging van riolering en verharding zijn uitgevoerd. In het ontwerp
van de openbare ruimte is nadrukkelijk aandacht besteed aan het lokaal bergen en vertraagd afvoeren van
regenwater. Niet alleen door het regenwater af te koppelen van het vuilwaterstelsel maar ook door de aanleg van
slimme drainagesystemen die een functie hebben in zowel de tijdelijke berging van regenwater als de beheersing
van de grondwaterstand ter plaatse. De uitvoering van de eerste fase heeft nog niet plaatsgevonden omdat deze
is gekoppeld aan de nieuwbouw op de locaties van ’t Palet en de Loysderhoek in de periode maart/april 2018.
Portefeuillehouder: Wim Vos

Wat hebben we bereikt?


2. Verlagen van de grondwaterstand in probleemgebieden

De grondwaterbeheersing in (met name) oud Hamersveld is verbeterd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.1 Samen met inwoners invulling geven aan een grondwater verlagingsproject in oud
Hamersveld

In oud Hamersveld zijn diverse maatregelen uitgevoerd ten behoeve van de grondwaterbeheersing ter plaatse, te
weten:
- een aantal bewoners is aangesloten op de aanwezige drainagestelsels;
- er is nieuwe drainage aangelegd;
- de bestaande drainage is gereinigd en;
- er is een meetsysteem in de drainage geplaatst waarmee geblokkeerde drains snel kunnen worden opgemerkt.

27

Portefeuillehouder: Wim Vos

Wat hebben we bereikt?


3. Vasthouden van water waar het valt

Bij nieuwe ontwikkelingen hebben we het uitgangspunt van hydrologisch neutraal bouwen gehanteerd.
Regenwater wordt daarmee in principe lokaal geborgen of afgevoerd naar oppervlaktewater.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


3.1 Het optimaliseren van de wadi’s (infiltratievelden) in Valleipark en Groot Agteveld

Fase 1 en 3 van Valleipark zijn opgeleverd. De wadi’s zijn definitief ingericht en lijken volgens verwachting te
functioneren.
Portefeuillehouder: Wim Vos

Wat hebben we bereikt?


4. Kunnen verwerken van hevige neerslag

Om goed te kunnen anticiperen op hevige neerslag is inzicht in het functioneren van de rioolstelsels van belang.
Dit inzicht is afgelopen jaar verder vergroot.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


4.1 Het voorbereiden van de aanpassing van het rioolstelsel in Achterveld om in 2018 1,5
kilometer regenwaterriool aan te kunnen leggen

In 2017 is een modellering van het Achterveldse rioolstelsel uitgevoerd. Er zijn aan de hand van diverse
klimaatscenario’s reconstructie-maatregelen getoetst op effect en doelmatigheid. De modelleringen van 2017
hebben geleid tot een eerste ontwerp.
Portefeuillehouder: Wim Vos

Wat hebben we bereikt?


5. Verminderen van overlast bij niet functioneren van de riolering

De gemeente zet zich blijvend in voor een storings- en overlastvrij buitengebied en draait hiertoe haar eigen
storings- en consignatiediensten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


5.1 Drukrioleringsgemalen voorzien van een nieuwe communicatiemodule

In het buitengebied zijn ruim 300 kleine rioolgemalen in beheer bij de gemeente. Door deze te voorzien van een
nieuwe communicatiemodule kunnen storingen worden opgemerkt en opgelost door de gemeentelijke
Buitendienst, voordat ze worden opgemerkt door de burger. Het bestek voor de aanbesteding van circa 300
schakelkasten voor drukriolering is gereed voor aanbesteding.
Portefeuillehouder: Wim Vos
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Infrastructuur
Infrastructuur
Ambitie
We willen dat het wegennet van Leusden functioneel en structureel van goede kwaliteit is en blijft.
Wat hebben we bereikt?


1. Doelmatig en kosteneffectief investeren in het wegennet

Het beheer van 1,6 miljoen m² verharding vraagt om een slimme omgang met het beheer van deze verharding.
De gemeente heeft zich hier in 2017 voor ingezet door onderhoudsmaatregelen in te plannen op basis van
gedegen onderzoek en door groot onderhoud van wegverhardingen, waar mogelijk, aan te laten sluiten bij groot
onderhoud van andere disciplines of overheden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.3 Tijdig de juiste onderhoudsmaatregel toe passen

Bij het inplannen van onderhoudsmaatregelen aan de wegverharding is gebruik gemaakt van
verouderingsprognoses en metingen van de draagkracht van de wegfunderingen.
Hierdoor is de effectiviteit van de gemeentelijke investeringen aan haar wegennet vergroot en is beter geborgd
dat de juiste maatregel op het juiste moment wordt uitgevoerd.
Portefeuillehouder: Wim Vos



1.1 Groot onderhoud waar mogelijk aan laten sluiten bij projecten van overige disciplines als
verkeer en riolering

In 2017 zijn beheerstechnische werkzaamheden aan de wegverharding van de Hessenweg (gedeelte tussen
gemeentegrens Amersfoort en westelijke komgrens Achterveld) gecombineerd met (o.a.) verkeerskundige
wensen, een vervanging van een rioolpersleiding en de vervanging van een verouderde waterleiding. Het
gezamenlijk uitvoeren van de werkzaamheden heeft aanzienlijke synergievoordelen opgeleverd, zowel op kosten
als op kwaliteit en de mate van hinder.
Portefeuillehouder: Wim Vos



1.2 Groot onderhoud aan laten sluiten bij projecten en planningen van andere
overheidsinstanties

In 2017 is (een gedeelte van) de Arnhemse we gereconstrueerd door de Provincie. Bij de werkzaamheden is ook
een nieuwe aansluiting gerealiseerd op de Treekerweg. Doordat de gemeentelijke onderhoudsplanning
samengevoegd was met het maken van de nieuwe aansluiting is een groter deel van de weg opnieuw ingericht
en is er een kwaliteitsimpuls aan het gebied gegeven.
Portefeuillehouder: Wim Vos
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Onderwijs
Onderwijs
Ambitie
Kwalitatief en duurzaam huisvesten van onderwijs in gemeente Leusden.
Wat hebben we bereikt?


1. Zorgen dat nieuwkomers onderwijs kunnen volgen

Onderwijs aan leerplichtige nieuwkomers (statushouders) is zowel qua huisvesting als inhoud geborgd door de
instandhouding van de Taalschool en de doorstroming naar het regulier onderwijs.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Borgen van onderwijshuisvesting voor kinderen van nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar

Sinds de sluiting van de noodopvang is borging van onderwijshuisvesting geen grote opgave meer. De
Taalschool aan de Berkelwijk voorziet in de behoefte aan onderwijs. De taalschool wordt doorontwikkeld naar een
expertisecentrum voor een bredere groep kinderen op het gebied van taalondersteuning.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



1.2 Borgen van onderwijs voor kinderen van nieuwkomers in de leeftijd van 12-18 jaar

Kinderen van nieuwkomers (statushouders) in de leeftijdsklasse 12 tot 18 jaar gaan naar taalcentra in Amersfoort,
waar zij onderwijs krijgen gedurende het eerste jaar dat zij in Leusden/ Nederland wonen.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Wat hebben we bereikt?


2. Realiseren drie Integrale Kindcentra (IKC) [CUP 6.2]

Voor de realisatie van de Integrale Kind Centra (IKC) Berkelwijk (2020) en IKC Groenhouten (2023) zijn de
partners (scholen, kinderdagopvang en andere participanten) samen met de gemeente en externe adviseurs
gestart met de planvorming.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.1 Realiseren programmering en ontwerp IKC MKC Berkelwijk

Ten behoeve van IKC Berkelwijk heeft de gemeente het proces bewaakt, waarbij beide bouwheren van IKC
Berkelwijk (VMOL en Voila) in samenwerking met Twijnstra Gudde toegewerkt hebben naar ambities, een keuze
voor een architect en een programma van eisen voor drie basisscholen, kinderdag-opvang en een
expertisecentrum.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



2.2 Deelnemen aan IKC-vorming in initiatieffase IKC Groenhouten

Ten behoeve van IKC Groenhouten is met de primaire partners (Voila, Humanitas, Scholen in de Kunst) gestart
met het toewerken naar een gezamenlijke inhoudelijke en financiële businesscase.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel
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Wat hebben we bereikt?


3. Realiseren van Multifunctioneel centrum Atlas

Eerder dan gepland zijn de bouwwerkzaamheden van MFC Atlas voltooid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


3.1 Voltooiing bouw door bouwer, toetsing eindafrekening en voltooiing infra

MFC Atlas is eind 2016 opgeleverd en begin 2017 in gebruik genomen. Er is onderzoek gedaan naar de warmte
op het plein. Hiervoor worden in het voorjaar van 2018 aanvullende groenvoorzieningen getroffen.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel

31

Accommodaties
Accommodaties
Ambitie
Zorgdragen voor een optimaal gebruik van de gemeentelijke accommodaties op het gebied van sport, onderwijs,
cultuur en eerstelijnszorg. De accommodaties zìjn daarbij kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de
wensen en ambities van de gemeente, huurders en gebruikers.
Wat hebben we bereikt?


1. Verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties

Bij de voorbereiding en realisatie van nieuw gemeentelijk vastgoed (gemeentehuis, sport- en
onderwijsaccommodaties) is energieneutraal bouwen uitgangspunt geworden.
Bij bestaande gemeentelijke accommodaties, die op de basislijst staan van de nota Integraal Gemeentelijk
Vastgoed Leusden 2016 – 2030, wordt verduurzaming meegenomen in de nieuwe onderhoudscontracten vanaf
2018.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Uitvoeren van de meest rendabele duurzaamheidsmaatregelen na onderzoek

We hebben nog geen duurzaamheidsmaatregelen getroffen bij de bestaande accommodaties.
In 2018 worden nieuwe meerjarige onderhoudscontracten afgesloten. Het rendabel investeren in
duurzaamheidsmaatregelen in bestaande accommodaties is onderdeel van deze contracten. Het nog
openstaande onderzoekkrediet ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen wordt gebruikt voor het laten maken
van 0-metingen.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



1.2 Renovatie van zwembad Octopus inclusief grootschalige duurzaamheidsmaatregelen

Zwembad Octopus is in de zomer van 2017 gerenoveerd. Naar verwachting wordt circa 15% energiebesparing
gerealiseerd door de uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelen zoals; zonnepanelen, een warmteterugwinningsinstallatie, ledverlichting en een goede prestatiemonitoring.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



1.3 Bewaken van de duurzaamheidsambities bij de realisatie van het Huis van Leusden en de
sporthal aan het Buiningpark

We zijn gestart met de bouw van de sporthal aan het Buiningpark. Deze wordt energieneutraal gebouwd door
toepassing van de volgende onderdelen:
- hoge isolatiewaarden en luchtdichtheid van gevels en dak;
- toepassing van duurzame energie (zonnepanelen en een Warmteterugwinning systeem) en een gasloze
uitvoering;
- goede monitoring en aanwezigheidsdetectie.
Ook de bouw van het Huis van Leusden is in volle gang. De gebouw-gebonden energievraag wordt
energieneutraal uitgevoerd door toepassing van zonnepanelen en een warmte-koudeopslag installatie.
Daarnaast hebben we extra investeringen gedaan om ook de gebruik-gebonden energie voor 2/3 energieneutraal
te maken. Door gebruiksgedrag en slimme aankoop van apparatuur wordt gestreefd naar volledig
energieneutraal.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



1.4 Ruimte bieden aan maatschappelijke initiatieven van energie coöperaties door het aanbieden
van hiervoor geschikte daken van gemeentelijke accommodaties
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We hebben met Coöperatie Zonnedak De Korf voor een periode van 15 jaar een recht van opstal afgesloten voor
het hoge dak van sporthal De Korf. In het voorjaar van 2017 hebben zich 45 leden aangesloten bij deze
Coöperatie en zijn 280 zonnepanelengeplaatst en in gebruik genomen. Samen leveren deze voor circa 20
huishoudens energie.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


2. Ruimte bieden aan ondernemerschap

We hebben broedplaats De Smederij gerealiseerd voor startende ondernemingen en maatschappelijke
organisaties. Het voorbereidingstraject voor een broedplaats in Achterveld is in een vergevorderd stadium.
We werken mee aan de verruiming van mogelijkheden binnen bestemmingsplannen bij nieuwe initiatieven voor
zover passend binnen de huidige regelgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.1 Verruimen van bestemmingsplannen om het mogelijk te maken dat maatschappelijke
organisaties aanvullende inkomsten kunnen verwerven

Verruiming van mogelijkheden voor het verwerven van aanvullende inkomsten voor maatschappelijke
organisaties en ondernemingen hebben we vraaggestuurd uitgewerkt bij bestemmingsplanwijzigingen of –
vrijstellingen. Broedplaats De Smederij en de activiteiten van Maxima’s in MFC Antares zijn hier voorbeelden van.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



2.2 Accommodaties inrichten als broedplaatsen voor startende ondernemingen

Broedplaats De Smederij is ontwikkeld in een ouder leegstaand gemeentelijke gebouw. Het opknappen van deze
panden is gebeurd binnen de kaders van een lage kostenprijsdekkende huur. Tijdelijke huisvesting wordt
geboden aan startende ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook komt er een algemene
inloopvoorziening, waarin de medewerkers van ‘t Binnenhuys participeren. De eerste huurders zijn gestart met
hun activiteiten in het pand.
Voor de broedplaats Achterveld hebben we bewoners van Achterveld gevraagd om met een maatschappelijke
invulling te komen. Met drie partijen zijn vergevorderde stappen gemaakt voor een businessplan en plannen voor
de aanpassing van het pand, wederom binnen de kaders van een lage kostprijs dekkende huur.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



2.3 Verder doorvoeren van de kostendekkende huur volgens het profijtbeginsel (zie ook 4.1.) in
het kader van de wet Markt en Overheid

Alle nieuwe huurovereenkomsten voor maatschappelijke organisaties zijn tot stand gekomen op basis van een
kostprijs dekkende huurberekening volgens het profijtbeginsel in het kader van de wet Markt en Overheid.
Zodra in 2018 nieuwe meerjarige onderhoudscontracten zijn afgesloten (zie 1.1) en er inzicht is in de
onderhoudskosten over een langere termijn gaan we de huurbedragen voor voornamelijk de sociaal-culturele
gemeentelijke accommodaties aanpassen aan een actuele kostprijs dekkende huurberekening en corrigeren we
deze aanpassing in de subsidieverstrekking aan de betreffende huurders.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


3. Verhogen van de efficiëntie en doeltreffendheid

We hebben door een combinatie van nieuwbouw, afstoting en sloop van gemeentelijke accommodaties (die niet
op de basislijst staan in de nota Integraal Gemeentelijk Vastgoed Leusden 2016 – 2030) een goede stap gemaakt
in de ondersteunende rol die gemeentelijk vastgoed heeft in relatie tot beleidsdoelstellingen.
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Het onderbrengen van de beperkte gemeentelijke vastgoedportefeuille in een extern vastgoedbedrijf is niet
gerealiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


3.1 Onderzoeken wat de wenselijkheden en mogelijkheden zijn van het onderbrengen van
accommodatiebeheer bij een externe partij (vastgoedbedrijf)

We hebben samen met de schoolbesturen in Leusden en Achterveld de mogelijkheden voor een gezamenlijk
extern vastgoedbedrijf onderzocht. In het najaar van 2016 zijn de schoolbesturen tot de conclusie gekomen te ver
vooruit te lopen op landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het introduceren van vastgoedorganisaties bij
onderwijs-accommodaties.
De schoolbesturen, die vanaf 2015 zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de schoolgebouwen,
hebben zich unaniem uitgesproken voor handhaving van het huidig stelsel. Hierdoor resteert onvoldoende
bouwvolume voor de gemeente voor een rendabel extern vastgoedbedrijf.
De gemeente blijft daarmee verantwoordelijk voor nieuwbouw, uitbreiding en leegstand van schoolgebouwen.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



3.2 Invoeren van prestatiecontracten voor de (energie-)kwaliteit van de gemeentelijke panden.

We zijn gestart met de voorbereiding om te komen tot prestatiecontracten.
De huidige jaarlijks-onderhoudscontracten van de oudere gemeentelijke accommodaties lopen in 2018 af. Er is
een aanbestedingstraject in voorbereiding, waarbij ook groot onderhoud met een langere looptijd en risico’s
weggezet worden in de markt.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


4. Creëren van eenduidigheid, transparantie en duidelijkheid bij de verhuur van gemeentelijke
accommodaties

We hanteren alleen nog de standaard huurovereenkomsten volgens het door veel gemeentes gebruikte landelijk
model. Bij nieuwe huurovereenkomsten met maatschappelijke partijen wordt een kostprijs dekkende huur
gehanteerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


4.1 Verder doorvoeren van de kostendekkende huur systematiek in het kader van de wet Markt en
Overheid

Alle nieuwe huurovereenkomsten voor maatschappelijke organisaties zijn tot stand gekomen op basis van een
kostprijs dekkende huurberekening.
Zodra in 2018 nieuwe meerjarige onderhoudscontracten zijn afgesloten (zie 1.1) en er inzicht is in de
onderhoudskosten over een langere termijn gaan we de huurbedragen voor voornamelijk de sociaal-culturele
gemeentelijke accommodaties aanpassen aan een actuele kostprijs dekkende huurberekening en corrigeren we
deze aanpassing in de subsidieverstrekking aan de betreffende huurders.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



4.2 Contracten afstemmen op de kostendekkende huursystematiek en verder standaardiseren

Alle nieuwe huurovereenkomsten zijn opgesteld op basis van hetzelfde, landelijke model.
Aflopende huurovereenkomsten worden omgezet naar deze standaard huurovereenkomsten.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden
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Wat hebben we bereikt?


5. Creëren van een optimale afstemming tussen vraag en aanbod van de gemeentelijk
accommodaties

Zowel bij de sport- als onderwijsaccommodaties hebben we door de realisatie van nieuwbouwprojecten (sporthal
Burg. Buiningpark, MFC Atria, MFC Atlas), de aankoop van de sportzaal MFC Antares en de sloop van
bestaande sport- en sportaccommodaties een goede afstemming bereikt tussen vraag en aanbod.
Door herbestemming of afstoting van accommodaties die niet op de basislijst in de nota Integraal Gemeentelijk
Vastgoed Leusden 2016 – 2030 is vraag en aanbod beter in balans gekomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


5.1 Toewerken naar een leegstandspercentage van maximaal 5 a 10%

Door het aanbieden van leegstaande gemeentelijke accommodaties als broedplaats met huurcontracten van 1 a
2 jaar en de afstoting van de voormalige gemeentewerf aan de Hamersveldseweg 105 blijf het
leegstandspercentage beperkt en hanteerbaar.
Door samenwerking met de verschillende schoolbesturen is daarnaast gezocht naar tijdelijke huisvesting voor
maatschappelijke organisaties in bestaande schoolgebouwen.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat heeft het gekost 2017
Lasten en baten Domein 2 - Leefomgeving
bedragen x € 1.000

Begroting

Rekening

Saldo

Primitief

Na wijziging

Lasten

12.141

13.033

12.942

91

Baten

5.477

13.115

13.179

64

Resultaat voor bestemming

6.664

-82

-237

155

Toevoeging aan reserves

676

11.863

11.886

-23

Onttrekking aan reserves

824

5.018

4.938

-80

6.516

6.763

6.711

52

Resultaat na bestemming

Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000

Lasten

Begroting

Baten

Rekening

Begroting

Saldo

Rekening

35

0.3

Beheer ov. gebouwen en
gronden

2.1

280

212

161

124

31

Verkeer en vervoer

3.462

3.604

3.814

3.816

-140

4.2

Onderwijshuisvesting

1.023

1.085

133

154

-41

5.2

Sportaccommodaties

1.953

1.817

4.091

4.125

170

5.3

Cultuurpresentatie -prod.participatie

8

15

34

29

-12

5.7

Openbaar groen en recreatie

1.252

1.143

179

195

125

6.1

Samenkracht en
burgerparticipatie

26

47

78

56

-43

7.2

Riolering

1.311

1.351

1.450

1.498

8

7.3

Afval

2.694

2.614

3.133

3.124

71

7.4

Milieubeheer

931

947

0

0

-16

7.5

Begraafplaatsen en
crematoria

93

107

42

58

2

Domein Leefomgeving

13.033

12.942

13.115

13.179

155

Mutaties reserves

11.863

11.886

5.018

4.938

-103

Resultaat na bestemming

24.896

24.828

18.133

18.117

52

0.10

Verschillenanalyse taakvelden
Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van
2017. Weergegeven worden de belangrijkste verschillen per taakveld groter dan € 50.000.
2.1 Verkeer en vervoer € 140.000 (nadeel)
• Het verschil in salarissen geeft een nadeel van € 141.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
5.2 Sportaccommodaties € 170.000 (voordeel)
• In het voordeel zit de jaarschijf 2017 van € 15.000 voor vergoeding van vervanging inventaris van het zwembad.
Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2018, de afrekening is nog niet ontvangen maar het bedrag
blijft zo beschikbaar. Zie ook het voorstel bestemming rekeningresultaat 2017.
• Een bedrag van € 60.000 voor sportinventaris 2e sporthal wordt in 2018 uitgegeven en gedekt door de reserve
met aangewezen bestemming. Dit voordeel valt dan ook weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves.
• In het voordeel zit een bedrag van € 18.000 voor de inhuur voor project renovatie De Korf wat in 2018 wordt
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uitgegeven maar gedekt wordt door de reserve flexibel deel. Dit voordeel valt dan ook weg tegen het nadeel bij de
mutaties in de reserves.
• Er is voor € 28.000 meer aan huurinkomsten binnensport ontvangen. Dit komt voornamelijk door de extra
inkomsten van tijdelijke verhuur van een Leusdense gymzaal aan een Amersfoortse school.
• Er is voor € 25.000 minder aan afschrijvingslasten op dit taakveld geboekt (voornamelijk activa die in 2016 al
zijn afgeboekt vanwege sloop)
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 125.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 140.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
7.3 Afval € 71.000 (voordeel)
• In het voordeel zit een bedrag van € 27.000 voor de inrichting van de tijdelijke voorzieningen ‘t Spieghel wat in
2018 wordt uitgegeven maar gedekt wordt door de reserve flexibel deel. Dit voordeel valt dan ook weg tegen het
nadeel bij de mutaties in de reserves.
• De beoordeling van de kostendekkendheid van het tarief afval wordt extracomptabel gedaan. Zie hiervoor ook
de paragraaf lokale heffingen. Voor de onderdelen kwijtschelding (welke verantwoord wordt op een ander
taakveld) en de toerekening van BTW aan taakveld afval (extracomptabel) zijn hogere kosten gemaakt dan
begroot. De dotatie aan de voorziening egalisatie tarieven op taakveld 7.3 is hierdoor € 44.000 lager uitgevallen.
0.10 Mutaties in reserves € 103.000 (nadeel)
De grootste afwijkingen zijn:
• Niet in 2017 onttrokken uitgaven sportinventaris 2e sporthal € 60.000 (nadeel)
• Niet in 2017 onttrokken uitgaven inhuur project renovatie De Korf € 18.000 (nadeel)
• Niet in 2017 onttrokken uitgaven inrichting tijdelijke voorzieningen ’t Spieghel € 27.000 (nadeel)

BBV indicatoren
De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op
waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken
met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.
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De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

De beleidsindicator 'Hernieuwbare elektriciteit' is niet weergegeven, omdat er voor Leusden geen gegevens
beschikbaar zijn.
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Domein Samenleving
Domein Samenleving
Iedere inwoner kan binnen zijn eigen mogelijkheden deelnemen aan de samenleving. Voor kwetsbare inwoners
organiseren we passende voorzieningen.
Het Domein Samenleving is ingericht naar de vier programmalijnen eigen kracht en netwerk, saamhorigheid,
preventie en vroegsignalering en maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners.
In de begroting is aangegeven ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we daar voor doen?’.
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over ‘Wat hebben we bereikt?’ en ‘Wat hebben we daarvoor
gedaan?’
De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet meer opgenomen in de jaarrekening. Deze zijn via de app in
de begroting na te lezen.
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Sociaal domein
Sociaal domein
Ambitie
Iedere inwoner kan binnen zijn eigen mogelijkheden deelnemen aan de samenleving. Voor kwetsbare inwoners
organiseren we passende voorzieningen
Wat hebben we bereikt?


1. Maximaal gebruik van eigen kracht en gebruik van persoonlijke netwerken

De inzet op eigen kracht is een doorlopend proces en blijvend uitgangspunt bij de vraagverhelderingsgesprekken
bij Larikslaan2. Ondersteuning is altijd aanvullend op eigen kracht en netwerk van de inwoner.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Stimuleren aanspreken eigen kracht inwoners

We hebben ingezet op de basisinfrastructuur, waarmee we voor inwoners drempels verlagen hun eigen kracht
aan te spreken en binnen deze netwerken hun weg te vinden. Voor concrete voorbeelden hiervan, waaronder
nieuwe collectieve voorzieningen en de inzet van fonds Samenlevingsinitiatieven, zie elders binnen deze
jaarrekening domein Samenleving.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


2. Samen aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken

De sociale samenhang in Leusden is terug te zien in de initiatieven in wijken en buurten, de inzet van vrijwilligers
in verenigingen, de activiteiten en netwerken waar mensen elkaar ontmoeten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.1 Stimuleren dat inwoners zich betrokken voelen bij elkaar, informele hulp geven en nemen en
saamhorigheid versterken

Samenlevingsinitiatieven zoals DAVA, LeusdenZet, Buurtkracht Alandsbeek en de Huiskamer van Leusden zijn
ondersteund door de samenlevingsontwikkelaar door het aanjagen of meedenken of verbinden van formele en
informele partijen aan het initiatief.
Fonds Samenlevingsinitiatieven heeft middelen beschikbaar gesteld voor samenlevingsinitiatieven zoals bv. de
Opera, die hebben bijdragen aan het vergroten van de saamhorigheid en onderlinge verbinding.
Sportverenigingen zijn zich ervan bewust gemaakt dat verandering noodzakelijk is om vitaal te blijven. Een aantal
verenigingen speelt hier op in door o.a. het leggen van verbindingen tussen maatschappelijke initiatieven en de
sportvereniging .
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



2.2 Ondersteunen van mantelzorgers door het realiseren van laagdrempelige dienstverlening
gericht op de ondersteuningsbehoefte

Bij iedere hulpvraag zijn de consulenten van Larikslaan2 het gesprek aangegaan over mantelzorg. De rol van een
mantelzorger bij het verlenen van zorg kreeg daarbij aandacht. Ook was er, om overbelasting te voorkomen,
aandacht voor mogelijkheden van respijtzorg. Dagbesteding betekent ondersteuning en respijt voor de
mantelzorger. De consulenten werkten nauw samen met samenwerkingspartners in de eerste lijn.
De gemeente en Larikslaan2 zetten in 2017 op uitbreiding van het bereik van mantelzorgers. Door verstrekking
van het mantelzorgcompliment bij te houden is een beeld gevormd over welke inwoners mantelzorg verlenen, ook
als het daarbij ging om mantelzorg aan iemand die thuis woont en onder de Wlz valt. Inmiddels zijn circa 500
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mantelzorgers in beeld, die via een nieuwsbrief worden geïnformeerd. Daarnaast heeft Larikslaan2
informatiebijeenkomsten georganiseerd en heeft Larikslaan2 mee gedaan aan de Dag van de Mantelzorg.
Er is een onderzoek voorbereid naar mantelzorg in Leusden dat begin 2018 wordt uitgevoerd. Dit onderzoek
beoogt samen met mantelzorgers na te gaan of het huidige ondersteuningspakket voor mantelzorgers aansluit bij
hun vraag.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



2.3 Realiseren van aanbod van vrijwilligers dat aansluit bij de vraag van de samenleving

Vrijwilligers(organisaties) zijn vraaggericht ondersteund, o.a. op het gebied van werving, deskundigheidsbevordering en het regelen van de vrijwilligersverzekering. Het coördinatiepunt Huiskamer van Leusden is van
start gegaan, een schakelpunt waar de vragen van individuele burgers en professionele hulpverleners
samenkomen als ook het aanbod van vrijwilligersorganisaties en fondsen in Leusden.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



2.4 Verdichten en vergroten van netwerkstructuren

We ondersteunen – met de samenlevingsontwikkelaar - initiatieven zoals de Huiskamer van Leusden om
inwoners (en professionals) én vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Inlooppunten en ontmoetingsplaatsen
zoals De Smederij vervullen hierin een rol.
Met de installatie van de Participatieraad willen we de verbinding met inwoners versterken en hen betrekken bij
beleidsvorming.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


3. Versterken van preventie en vroegsignalering in de basisinfrastructuur

De basisinfrastructuur is versterkt met verbreding van de activiteiten en voorzieningen, zoals onder meer de
Taalschool, Taalhuis, sportparkmanager, de samenlevingsontwikkelaar, de Huiskamer van Leusden, wijk- en
vervoers- samenlevingsinitiatieven en activiteiten vanuit Leusden Fit. Professionals van diverse organisaties en
een aantal vrijwilligers zijn getraind in de Meldcode. Er is €36.500,- meer uitgegeven dan in 2016 vanuit het
Fonds Samenlevingsinitiatieven.
Er zijn 139 matches gesloten op de matchbeurs.
Wij veronderstellen dat alle activiteiten (zie verder) bijdragen aan een sterke basisinfrastructuur en het voorkomen
van zwaardere ondersteuning en zorg.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


3.1 Stimuleren van een samenleving met een sterk signalering vermogen en intensieve
samenwerking tussen organisaties (sluit aan bij Cup 8.5)

De samenwerking tussen organisaties en initiatieven is versterkt: nieuwe verbindingen zijn tot stand gekomen,
zoals tussen onderwijs en zorg- en kinderopvangorganisaties in het gezamenlijke overleg LEA.
Onderwijs, huisartsen, GGD en Larikslaan2 zoeken naar betere verbinding en vinden elkaar in het
ondersteuningsteam en de pilot J-GGZ.
Larikslaan2 en het onderwijs vinden elkaar in de Taalschool. Bibliotheek en het onderwijs vinden elkaar in het
Taalhuis en taalcafé.
Andere verbindingen zijn versterkt, zoals binnen LeusdenFit, een samenwerkingsverband tussen vele
organisaties: van kinderopvang, GGD, huisartsen tot SESA, Humanitas en meer.
In het Maatschappelijke Onrustteam (MOT) en Bestuurlijk Onrustteam (BOT) vinden zorg, wonen en handhaving
elkaar in de persoonsgerichte aanpak.
Van Onderop en Larikslaan2 hebben gezamenlijk activiteiten georganiseerd in de Week tegen eenzaamheid.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



3.2 Realiseren dat individuele (hulp)vragen worden ondervangen door laagdrempelige algemene
voorzieningen
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Verschillende laagdrempelige voorzieningen zijn tot stand gekomen, waarmee individuele (hulp)vragen
ondervangen kunnen worden. Zo is de Smederij is geopend voor dagactiviteiten en voorziet het Taalhuis in
activiteiten voor laaggeletterden.
Een ander voorbeeld is de training KIES voor kinderen van ouders in scheiding, die is geïmplementeerd, net als
de opgezette sociale vaardigheidstraining ‘Hier ben ik!’.
Er waren meerdere (informatie-) bijeenkomsten in Fort33 en Larikslaan2 voor verschillende doelgroepen (o.m.
ouders van pubers en pleegouders en gezinshuisouders).
De bekendheid van het Sociaal Plein – Leusden stijgt. Op het portaal kunnen activiteiten worden aangemeld
waardoor de site aan bekendheid wint. Fonds Samenlevingsinitiatieven en Huis van Leusden hebben via een
eigen url een pagina op het Sociaal Plein. Ook Buurkracht en Alandsbeek overwegen een eigen pagina.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



3.3 Stimuleren van vitale sportverenigingen die een grotere bijdrage leveren aan de leefbaarheid
in Leusden

De focus van de nieuw aangestelde sportparkmanager is na de eerste gesprekken met verenigingen verschoven
naar het ondersteunen en het door ontwikkelen van het sportbedrijf. Het sportbedrijf heeft haar ambities om
verbindingen tussen sportverenigingen en maatschappelijke initiatieven te leggen niet waar kunnen maken.
Portefeuillehouder: Wim Vos



3.4 Aanpakken van eenzaamheid, verslavingsproblematiek onder jongeren, obesitas en
schuldenproblematiek (sluit aan bij CUP 8.6)

De lokale plannen gericht op preventie/vroegsignalering van eenzaamheid, alcohol en drugs onder jongeren en
het leefstijlprogramma LeusdenFit uitgevoerd.
Activiteiten richtten zich op bewustwording, preventie, vroegsignalering zoals de ontwikkeling van de
signaleringskaart eenzaamheid, de realisering van de koffietabel bij de Jumbo, ouderavond over hoe omgaan met
pubers. Andere activiteiten hebben bijgedragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl voor alle inwoners
van Leusden, zoals IkPas, de Gezonde avondvierdaagse, ouder/kindsporten, wandelchallenge, etc.
De werkwijze van de pilot van WSL, Stadsring51, Larikslaan2 is gericht op vroegtijdige signalering van
huurachterstanden en voorkoming van huisuitzettingen wordt structureel doorgezet en leidt tot een daling in
huurachterstanden.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



3.5 Realiseren van doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen en jeugdigen

Er is een nieuwe overlegstructuur opgezet waarin onderwijs, kinderopvang, GGD, Fort33 en Larikslaan2
samenkomen, de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Dit in aansluiting op het reeds bestaande lokale Op
Overeenstemming gericht Overleg (OOGO). In het LEA werken organisaties samen aan visieontwikkeling en
uitwerking met betrekking tot goed onderwijs, doorgaande ontwikkelingslijn en samenwerking tussen onderwijs,
opvang en jeugd in Leusden. De LEA- partners zijn in 2017 drie maal bijeen gekomen om actuele onderwerpen te
bespreken, informatie met elkaar te delen, en afspraken te maken over de doorgaande lijn voor de jeugd in
Leusden. Het primaire proces van de IKC’s wordt gezamenlijk ingericht door kinderopvang en onderwijs.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Wat hebben we bereikt?


4. Organiseren van maatwerkvoorzieningen voor kwetsbare inwoners

Aan kwetsbare inwoners met een hulpvraag is een vangnet op maat geboden in de vorm van ondersteuning,
voorzieningen en zorg. De (hulp)vraag van de inwoners is daarbij een leidend uitgangspunt geweest, evenals het
voorkomen van het tussen wal en schip laten vallen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


4.1 Realiseren van individuele diensten en producten op maat die gericht zijn op het vergroten
van de participatie en zelfredzaamheid van inwoners
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We zijn blijven inzetten op transformatie, met onze (regionale) contractpartners aan de ene kant, en het lokaal
realiseren van algemene voorzieningen zoals de Smederij aan de andere kant. Ook ontwikkelingen binnen
LeusdenZet, de Zaaier/Egger en (door)ontwikkelingen binnen de huishoudelijke zorg (in combinatie met
begeleiding) zijn daar onderdeel van.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



4.2 Realiseren van een financieel vangnet voor minima met speciale aandacht voor chronisch
zieken, gehandicapten en schoolgaande kinderen

Binnen de Huiskamer van Leusden zijn – naast vrijwilligersorganisaties – ook diverse lokale en particuliere
fondsen samengebracht.
Daarnaast is gestart aan het werken aan betere bekendheid van financiële ondersteuningsmogelijkheden voor
minima en het tot stand brengen van samenwerking tussen betrokkenen rondom het thema armoede.
De Meerkostenregeling is aangepast en voorziet in een hogere financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



4.3 Stimuleren van arbeidsparticipatie en ontplooien van talenten, ook door mensen met een
arbeidsbeperking (sluit aan bij Cup 5.3)

De begeleiding van werkzoekenden is onverminderd doorgezet, en op verschillende gebieden aangepast naar de
specifieke vraag.
Lokale werkgevers zijn nauwer betrokken door de samenwerking met de 33vanLeusden, die heeft meegewerkt
aan meerdere speedmeets tussen werkzoekenden en werkgevers in Leusden, wat tot goede resultaten heeft
geleid.
Het aantal mensen met een ‘verminderde loonwaarde’ dat op basis van loonkostensubsidie aan de slag is bij een
werkgever, is uitgebreid naar een aantal van 15.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Wat heeft het gekost 2017
Lasten en baten Domein 3 - Samenleving
bedragen x € 1.000

Begroting

Rekening

Saldo

Primitief

Na wijziging

Lasten

23.124

24.659

23.436

1.223

Baten

4.662

4.953

5.131

178

18.462

19.706

18.305

1.401

Toevoeging aan reserves

128

0

0

0

Onttrekking aan reserves

301

1.770

1.698

-72

18.289

17.936

16.607

1.329

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming
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Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

13

0

0

0

13

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.3

Onderwijsbeleid en
leerlingenzaken

888

888

105

101

-4

5.1

Sportbeleid en activering

251

234

0

14

31

5.3

Cultuurpresentatie, -prod. participatie

457

377

0

0

80

5.4

Musea

16

0

0

0

16

5.6

Media

561

442

30

0

89

6.1

Samenkracht en
burgerparticipatie

1.378

1.101

75

75

277

6.2

Wijkteams

2.772

2.857

0

0

-85

6.3

Inkomensregelingen

5.823

5.741

4.332

4.547

297

6.4

Begeleide participatie

2.053

1.960

0

0

93

6.5

Arbeidsparticipatie

298

292

52

50

4

6.6

Maatwerkvoorzieningen
(WMO-WoonRolVervoer)

971

786

254

227

158

6.71

+ 6.81 WMO (oud en nieuw)

3.287

2.926

105

116

372

6.72

+ 6.82 Jeugd

4.930

4.898

0

1

33
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7.1

Volksgezondheid

Domein Samenleving

0.10

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming

961

934

0

0

27

24.659

23.436

4.953

5.131

1.401

0

0

1.770

1.698

-72

24.659

23.436

6.723

6.829

1.329

Verschillenanalyse taakvelden
Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van
2017. Weergegeven worden de verschillen per taakveld groter dan € 50.000.
Totaal Sociaal Domein € 692.000 (voordeel)
Binnen de totale begroting Sociaal Domein blijft over 2017 per saldo een bedrag van € 692.000 over.
Bij de invoering in 2017 van nieuwe BBV regels en het nieuwe rekeningschema in verband met de samenwerking
BLNP-gemeenten, zijn de primitieve ramingen over de diverse taakvelden binnen het Sociaal Domein verdeeld.
De werkelijke cijfers wijken hier op een aantal plaatsen vanaf. De begroting in 2018 is hier verder op aangepast.
Het voordeel van € 692.000 is daarom in totaal geanalyseerd en wordt vooral veroorzaakt door voordelen op de
oud WMO taken (o.a. huishoudelijke hulp) en stelposten die niet nodig bleken.
Bij de Najaarsnota 2017 is € 2.072.000 bijgeraamd voor het te verwachten tekort op de regionale zorgkosten
binnen het Sociaal Domein (nieuwe taken Jeugd en WMO). De voorlopige rekeningcijfers geven hierop een
voordeel van € 150.000.
Het totale voordeel is verdeeld over 2 domeinen:
• Domein Samenleving € 574.000
• Algemene Dekkingsmiddelen € 118.000
Het totale voordeel Sociaal Domein van € 692.000 is als volgt opgebouwd:
• € 49.000 (voordeel); onderbesteding lokale regeling chronisch zieken, kosten zijn opgenomen in de regionale
zorg
• € 150.000 (voordeel); zorgkosten regionaal: de rekeningcijfers vallen gunstiger uit t.o.v. prognose bij
najaarsnota
• € 43.000 (voordeel); oud WMO afrekening Woon Rol Vervoer
• € 185.000 (voordeel); het budget op huishoudelijke hulp (HH-oud WMO) is bij de najaarsnota verhoogd met
stelposten en bijgeraamd op basis van de prognose van september. Uiteindelijke valt de afrekening HH mee.
• € 100.000 (nadeel); hogere kosten Persoonsgebonden budgetten o.b.v. voorlopige rekeningcijfers Sociale
Verzekeringsbank (SVB)
• € 120.000 (voordeel); de stelpost taakmutaties WMO is bij de NJN functioneel geraamd en is niet nodig geweest
• € 104.000 (voordeel); een deel van de voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken is niet nodig geweest en
is afgeroomd.
• € 23.000 (voordeel); diverse verschillen
• € 118.000 (voordeel); de stelpost Integratie Uitkering Sociaal Domein is niet nodig geweest. In de Meerjarige
Financiële Verkenning is aangegeven dat voor 2018 en latere jaren deze ruimte wordt aangewend om de tekorten
op de zorgkosten deels te kunnen afdekken (zie ook de Algemene Dekkingsmiddelen).
De structurele gevolgen worden meegenomen in de Voorjaarsnota 2018 en bij het samenstellen van de
Meerjarenbegroting 2019-2022.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 80.000 (voordeel)
• In het fonds samenlevingsinitiatieven blijft een bedrag over van € 42.000. Voorgesteld wordt dit bedrag over te
hevelen naar 2018. Zie ook het voorstel bestemming rekeningresultaat 2017.
• Voorgesteld wordt om van het voordeel op cultuuronderwijs en kunstzinnige- en culturele vorming een bedrag
van € 25.000 over te hevelen naar 2018 voor de uitvoering van extra culturele activiteiten.
5.6 Media € 89.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 91.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € 277.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 172.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
• Voordeel in het Sociaal Domein € 49.000; onderbesteding lokale regeling chronisch zieken.
• Voor de app Sociaal domein is € 12.000 en voor het project ‘Burgers Aanzet’ is € 10.000 niet in 2017
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uitgegeven. Dit voordeel valt weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserve.
• Diverse verschillen € 34.000 (voordeel)
6.2 Wijkteams € 85.000 (nadeel)
• Het verschil in salarissen geeft een nadeel van € 70.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
6.3 Inkomensregelingen € 297.000 (voordeel)
De belangrijkste afwijkingen zijn:
• Voordeel in het Sociaal Domein € 104.000; vrijval voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken
• Op de BBZ-regeling bleef een bedrag van € 88.000 over. Vanuit de BBZ (besluit bijstandverlening zelfstandigen)
geven we ondersteuning aan zelfstandigen waarbij (tijdelijke) financiële problemen het voortbestaan van hun
bedrijf bedreigen. Die ondersteuning kan bestaan uit inkomensondersteuning en/of een (kapitaal)lening. Het
voordeel van € 88.000 heeft vooral als oorzaak dat wij in 2017 minder ondersteuning hebben hoeven te verlenen
in de vorm van kapitaal, dan we in de begroting rekening mee hebben gehouden.
• De bijstandslasten vallen € 80.000 mee. Het aantal bijstandscliënten komt overeen met de begrote aantallen
maar de gemiddelde uitkeringslast per cliënt is lager dan geraamd.
6.4 Begeleide participatie € 93.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 63.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO-oud; Woon-Rol-Vervoer) € 158.000 (voordeel)
De belangrijkste afwijkingen zijn:
• € 43.000 (voordeel); oud WMO afrekening Woon Rol Vervoer
• € 45.000 (nadeel); hogere kosten Persoonsgebonden budgetten (PGB)
• € 181.000 (voordeel) budget is geraamd op dit taakveld, de uitgaven zijn verantwoord op taakveld 6.71 bij de
nieuwe WMO taken.
6.71 + 6.81 Maatwerkdienstverlening + geescaleerde zorg 18+ (WMO oud en nieuw) € 372.000 (voordeel)
De belangrijkste afwijkingen zijn:
• Op collectief vraagafhankelijk vervoer blijft een bedrag over van € 91.000. Er zijn minder zones gereden. De
ramingen zijn verhoogd in verband met een te verwachten volume- en kostenstijging per zone, mede gebaseerd
op een afbouw van de bijdrage van de provincie. In de praktijk is deze bijstelling maar deels nodig geweest. Een
structureel voordeel is niet te verwachten, omdat de afbouw van de bijdrage provincie stapsgewijs verder gaat en
in de nieuwe tarieven de kosten voor het callcenter doorberekend worden.
• € 185.000 (voordeel); het budget op huishoudelijke hulp (HH) is bij de najaarsnota verhoogd met stelposten en
bijgeraamd op basis van de prognose van september. Uiteindelijke valt de afrekening HH mee.
• € 120.000 (voordeel); de stelpost taakmutaties WMO is bij de NJN functioneel geraamd en is niet nodig geweest
0.10 Mutaties reserves € 72.000 (nadeel)
• Niet in 2017 onttrokken kosten app Sociaal Domein en ‘Burgers Aanzet’ € 22.000 (nadeel).
• Niet in 2017 onttrokken loonkosten voor de uitvoering van het onderzoeksplan zorgadministratie € 40.000
(nadeel).

BBV indicatoren
De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op
waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken
met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.
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Jeugdwerkloosheid: het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)
Jeugdcriminaliteit: het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
Kinderen in armoede (uitkeringsgezinnen): het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een
bijstandsuitkering moet rondkomen.
Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Verwijzingen Halt: het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar
Bron: Bureau Halt
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Jeugdbescherming: het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van
alle jongeren tot 18 jaar.
Jeugdhulp: het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Harde kern jongeren: het aantal hardekern jongeren per 10.000 inwoner in de leeftijd van 12-24 jaar
Bron: Korps landelijke Politiediensten (KLPD)
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Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO): het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat
voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Relatief verzuim: het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is,
per 1.000 leerlingen
Bron: DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
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Bijstandsuitkeringen: het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners
Bron: CBS - Participatie Wet

Reintegratievoorzieningen: het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwones in de leeftijd van 15-64 jaar
Bron: CBS - Participatiewet
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Netto arbeidsparticipatie: het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de
potentiele beroepsbevolking
Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Niet-sporters: het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners
Bron: RIVM - Zorgatlas
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WMO-maatwerkarrangement: het aantal clienten met een WMO voorziening in het sociaal domein per 1.000
inwoners
Bron: Gemeentelijke monitor sociaal domein (GMSD)

De beleidsindicatoren 'Jongeren met jeugdreclassering' en 'Absoluut verzuim' zijn niet weergegeven, omdat er
voor Leusden geen gegevens beschikbaar zijn.
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Domein Ruimte
Domein Ruimte
Leusden blijft een vitaal en groen dorp. Vitaal en groen slaat op zowel het buitengebied als de verschillende
kernen. Vitaal gaat ook over de samenstelling en spankracht van de bewoners van Leusden. Ook het aanbod aan
voorzieningen in de breedste zin van het woord hoort hierbij.
Het Domein Ruimte is onderverdeeld in de onderdelen ruimte en wonen, verkeer en vervoer, economie,
buitengebied, cultuurhistorie en welstand.
In de begroting is aangegeven ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we daar voor doen?’.
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over ‘Wat hebben we bereikt?’ en ‘Wat hebben we daarvoor
gedaan?’
De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet meer opgenomen in de jaarrekening. Deze zijn via de app in
de begroting na te lezen.
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Ruimte en wonen
Ruimte en wonen
Ambitie
Leusden is en blijft ook op termijn een vitaal en groen dorp. Groen en vitaal slaat op zowel het buitengebied als
de verschillende kernen. Het aanbod aan voorzieningen in de breedste zin van het woord past hierbij.

Wat hebben we bereikt?


1. Een toekomstbestendige ruimtelijke opbouw en structuur

Op basis van de uitkomsten van onder andere de gebiedsconferentie in juni 2016 en de in het voorjaar 2017
gehouden Brede Maatschappelijke discussie over de toekomst van Leusden is in december 2017 de
Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied vastgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Uitvoering geven aan de structuurvisie stedelijk gebied

Over de te maken strategische keuzen in de Omgevingsvisie heeft een Brede Maatschappelijke Discussie door
middel van internet en straatinterviews plaatsgevonden. De door de raad vastgestelde keuzen zijn neergelegd in
een Omgevingsvisies voor het stedelijk gebied. De visie is voorgelegd voor de vergadering van 1 februari 2018.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


2. Zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor de aandachtsgroepen

Met Woningstichting Leusden hebben we afspraken gemaakt over het aantal sociale huurwoningen (2.800 in
2025), het versneld bouwen van 150 woningen tot 2020 en doorstroming op de woningmarkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.1 Uitvoeren Woonvisie/Woonagenda 2016 – 2025

Met WSL en HLVE zijn prestatieafspraken gemaakt over onder andere het aantal huurwoningen in 2025 en het
versneld toevoegen van sociale huurwoningen. Ook zijn afspraken gemaakt over het doorstroomproject “Van
groot naar fijn”.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



2.2 Prestatieafspraken maken met WSL en huurdersbelangenvereniging Leusden

In 2016 zijn voor de eerste keer prestatieafspraken tussen WSL, HLVE en de gemeente gesloten. Op basis van
deze ervaring en nieuwe inzichten zijn in december 2017 nieuwe afspraken voor 2018 gemaakt.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



2.3 Monitoren effecten woonruimteverdeling en urgentie woningzoekenden

De corporaties in de regio Eemvallei zijn de initiatiefnemer voor Woningnet Eemvallei. Zoals afgesproken bij de
start van Woningnet hebben zij de werking van dit regionale woonruimteverdeelsysteem geëvalueerd. De
uitkomsten van de evaluatie zijn gedeeld met de raad.
In de prestatieafspraken 2018 is neergelegd dat in 2018 wordt onderzocht met welke wijze van aanbieden van
woningen woningzoekenden het best worden geholpen aan een woning.
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Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


3. Zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woningen voor alle doelgroepen

Naast de al in gang zijnde projecten is In 2017 medewerking gegeven aan een aantal nieuwe
woningbouwontwikkelingen. Met deze projecten wordt een zo breed en aanvullend mogelijk
woningbouwprogramma aangeboden. In al deze projecten is vooral ruimte voor de doelgroepen uit de Woonvisie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


3.1 Uitvoeren Woonvisie/Woonagenda

Aan initiatiefnemers voor nieuwe bouwprojecten (zoals bijvoorbeeld Maanwijk en Lisidunahof) zijn kaders
meegegeven waarbinnen de gemeente meewerkt aan deze plannen. In deze kaders zijn de eisen en wensen uit
de Woonvisie opgenomen.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



3.2 Monitoren vraag naar woningen

In samenwerking met de gemeenten in de regio Amersfoort en de provincie Utrecht wordt gezocht naar een goed
instrumentarium om de vraag naar en het aanbod van woningen te monitoren. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van
bestaande bronnen.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



3.3 Meedenken met initiatiefnemers van woningbouwprojecten

Als onderdeel van het stellen van kaders aan en participeren in projecten van derden wordt met hen meegedacht
over woonconcepten, te huisvesten doelgroepen en daarvoor te realiseren woningtypen.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



3.4 Prestatieafspraken met Woningstichting Leusden en Huurdersbelangenvereniging Leusden

De uitvoering van de in 2016 gemaakte prestatieafspraken met WSL en HLVE zijn gezamenlijk gemonitord en
met de ervaringen uit 2017 en op basis van nieuwe inzichten zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt . Deze gaan
vooral over betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


4. Toekomstbestendig en vitaal Hart van Leusden

Het herinrichtingsplan voor de openbare ruimte is afgerond en voor de gefaseerde uitvoering is budget
beschikbaar gesteld. De bewoners hebben de financiering rond voor de renovatie van de gevels de woningen in
combinatie met hoogniveau isolatie van de woning (Nul op de Meter).
De eigenaren van de bedrijfsruimten werken aan een haalbaar plan voor de renovatie van de winkels.
Door de aantrekkende economie staan er minder leeg.
De ondernemers hebben een plan opgesteld voor versterking van het merk “Hart van Leusden”..
Voor een betere beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor bezoekers is de invoering van een blauwe zone voor
een deel van de parkeerplaatsen voorbereid.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?


4.1 Opstellen plan voor herinrichting openbare ruimte

Op basis van een voorstel voor de herinrichting van de openbare ruimte is door de gemeenteraad in september
besloten om hiervoor €5,7 miljoen beschikbaar te stellen.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



4.2 Uitvoeren herinrichtingsplan openbare ruimte

Voor de uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte is een planning opgesteld. De uitvoering neemt
ca. 3 jaar in beslag verdeeld over 3 fases.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



4.3 Medewerking verlenen aan initiatieven die bijdragen aan toekomst van een vitale Hamershof

Naast de bij 4 genoemde plannen is de nieuwbouw van: Bras 73 / Greefhorst en de verbouwing van de Rabobank
gerealiseerd. Er is een aantal projecten in aanbouw en voorbereiding zoals: het Huis van Leusden, de renovatie
van De Korf, de verplaatsing van de bibliotheek en Sport 2000 en de herontwikkeling van de locaties “SBBO”,
“Van den Berg” en “Sport 2000”,
De aanstelling van een centrummanager door de winkeliersvereniging wordt ondersteund.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel
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Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer
Ambitie
We willen dat Leusden optimaal bereikbaar en veilig is voor auto, openbaar vervoer, fiets en te voet.
Wat hebben we bereikt?


1. Streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het
veiligheidsgevoel

Sinds 2014 is er sprake van een gestage afname van het aantal letselongevallen. In 2014 raakten nog 51
mensen gewond. In 2015 waren dit er 38 en in de eerste helft van 2017 13. De cijfers van de 2e helft van 2017
zijn nog niet (volledig) beschikbaar.
Het veiligheidsgevoel is lastig meetbaar.
Wel krijgen we signalen dat het periodiek plaatsen van smileys een positief effect heeft op de veiligheidsbeleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Vervangen vrij liggend fietspad langs de Hessenweg

De aanleg van het vrij liggende fietspad langs de Hessenweg is in 2017 gestart. In het voorjaar van 2018 zijn de
werkzaamheden afgerond.
Portefeuillehouder: Wim Vos



1.2 Bromfietsers weren van het fietspad langs de Hessenweg

Het fietspad langs de Hessenweg is verbreed. Er is een verkeersmaatregel genomen om bromfietsers te weren
van dit fietspad.
Portefeuillehouder: Wim Vos



1.3 Verlagen de toegestane maximumsnelheid op de Hessenweg van 80 naar 60 km/uur

Als onderdeel van de verbreding van het fietspad langs de Hessenweg is een verkeersmaatregel genomen om de
snelheid op de Hessenweg te maximeren tot 60 km/uur.
Portefeuillehouder: Wim Vos



1.4 Samen met de Achterveldse samenleving een zo breed mogelijk gedragen ‘verkeersplan
Achterveld’ voorbereiden

Medio 2017 heeft een breed samengestelde Denktank uit Achterveld een herinrichtingsplan gepresenteerd.
Tijdens de Uitwisseling van 31 augustus is dit plan door hen aan de gemeenteraad gepresenteerd. Nadien is
discussie ontstaan over de materiaalkeuze voor de verharding van de rijbaan. Hierdoor heeft het planproces
enige vertraging opgelopen.
Portefeuillehouder: Wim Vos



1.5 Inzet aantal smileys langs gemeentelijke wegen uitbreiden

Op dit moment beschikken we over 6 smileys. Om het effect hiervan zo groot mogelijk te houden worden deze
periodiek op andere plaatsen opgehangen.
Portefeuillehouder: Wim Vos
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Wat hebben we bereikt?


2. Inzetten om meer mensen op de fiets en uit de auto te krijgen

In december 2017 is een Fietsplan geschreven, waarin concrete uitvoeringsmaatregelen worden benoemd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.1 Vervangen vrij liggend fietspad langs de Hessenweg

De aanleg van het vrij liggende fietspad langs de Hessenweg is in 2017 gestart. In het voorjaar van 2018 zijn de
werkzaamheden afgerond.
Portefeuillehouder: Wim Vos



2.2 Bromfietsers weren van het fietspad langs de Hessenweg

Het fietspad langs de Hessenweg is verbreed. Er is een verkeersmaatregel genomen om bromfietsers te weren
van dit fietspad.
Portefeuillehouder: Wim Vos



2.3 Herinrichten Hamersveldseweg-zuid in combinatie met de aanleg van een vrij liggend fietspad
langs dit weggedeelte

De besluitvorming over dit onderwerp is in januari 2018 afgerond. Er is voor gekozen om langs de westzijde van
de Hamersveldseweg (tussen Leusbroekerweg en de voormalige spoorwegovergang) een vrijliggend fietspad aan
te leggen. Op het gedeelte direct ten noorden hiervan (tussen spoorwegovergang en Grasdrogerijweg) is
gekozen voor de aanleg van rode fietsstroken.
Portefeuillehouder: Wim Vos

Wat hebben we bereikt?


3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren

De afstelling van de verkeersregelinstallaties is waar mogelijk geoptimaliseerd. Mede door de ingrijpende
wegwerkzaamheden op de Hessenweg verliep de doorstroming niet altijd even soepel. De effecten van deze
werkzaamheden waren het sterkst voelbaar op de Asschatterweg. Ook de werkzaamheden op de Arnhemseweg
hebben meer dan eens tot stagnatie geleid. Beide hiervoor genoemde projecten zijn inmiddels afgerond (met het
gewenste resultaat).

Wat hebben we daarvoor gedaan?


3.1 Samen met de Achterveldse samenleving een zo breed mogelijk gedragen 'verkeersplan
Achterveld' voorbereiden

Medio 2017 heeft een breed samengestelde Denktank een herinrichtingsplan gepresenteerd. Tijdens de
Uitwisseling van 31 augustus heeft de Denktank dit plan gepresenteerd. Nadien is discussie ontstaan over de
materiaalkeuze voor de verharding van de rijbaan. Hierdoor heeft het planproces enige vertraging opgelopen..
Portefeuillehouder: Wim Vos



3.2 Verruimen de capaciteit van het kruispunt Groene Zoom/Noorderinslag/Heiligenbergerweg

Mede vanwege de werkzaamheden op de Arnhemseweg is de realisatie van dit project doorgeschoven naar
2018.
Portefeuillehouder: Wim Vos
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Economie
Economie
Ambitie
“Een vitale economische sector”
De economie is van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor
en bieden ruimte aan de ontwikkeling van de economische sector.
Wat hebben we bereikt?


1. Realiseren duurzame vitale werklocaties (CUP 7.4 en 9.6)

We beschikken over goed gesegmenteerde bedrijvenlocaties (Buitenplaats, Larikslaan, Plantage) die elkaar
aanvullen (variatie in grote en kleine kavels). Er is een duidelijk perspectief voor het middengebied van
Princenhof (herontwikkeling naar wonen) en op kantorenpark de Horst werken ondernemers en eigenaren samen
aan het versterken van de werkfunctie: DE kantorenlocatie van de toekomst.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Opstellen bestemmingsplan bedrijventerrein Larikslaan.

Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van een kleinschalig bedrijventerrein aan de Larikslaan is vastgesteld.
Er is 1 bedrijfskavel verkocht.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



1.2 Opstellen bestemmingsplan “De Buitenplaats”.

Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein op de Buitenplaats is vastgesteld. Er is een
kavel verkocht aan Smartphonehoesjes.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



1.3 Onderzoeken opstellen nieuw bestemmingsplan “De Plantage”.

De procedure m.b.t. het inpassingsplan kantoren van de provincie Utrecht heeft een jaar vertraging opgelopen.
Vanaf medio 2018 kunnen er geen kantoren meer gebouwd worden. Voor de kantorenstrook aan de Groene
Zoom zijn vergunningen verleend voor de bouw van 5 kleinschalige kantoren.
Aan de zijde van de Ursulineweg wordt een bestemmingsplanprocedure gestart voor het omvormen van de
woonwerkkavels naar woonkavels.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



1.4 Stimuleren transformatie van 15.000 m2 verouderde kantoorpanden.

De transformatie van 6.700 m² kantoor op Princenhof en Speelkamp is in uitvoering, op deze ruimte komen 92
appartementen.
Voor het middengebied van Princenhof zijn de ontwikkelprincipes vastgesteld voor herontwikkeling richting
wonen. Daarmee heeft de markt duidelijkheid over de visie van de gemeente en vindt zij een actieve,
transparante gesprekspartner.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



1.5 Ondersteunen gebiedsaanpak “De Horst”

Er is op kantoren[park “de Horst” een netwerk ontstaan van ondernemers en vastgoedeigenaren. Zij hebben hun
gedeelde belangen (o.a. mobiliteit, parkeren, verduurzaming panden, netwerkmomenten) verwoord in een
gemeenschappelijke agenda. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een bedrijvenvereniging Leusden Noord, die
de uitvoering van de agenda zelf ter hand neemt.
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Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Wat hebben we bereikt?


2. Inzetten op behouden werkgelegenheid in Leusden

Het aantal banen is toegenomen tot boven het niveau van 2010. Leusden telt nu ruim 14.500 arbeidsplaatsen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.1 Verkopen bedrijfskavels aan de Larikslaan.

Eind 2017 is er een kavel verkocht aan een lokaal bedrijf en er worden 3 kavels tijdelijk verhuurd aan Afas (voor
de duur van de bouwwerkzaamheden van hun nieuwe pand). Deze drie kavels komen in 2020 beschikbaar voor
verkoop.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



2.2 Ondersteunen ondernemersnetwerk Z-point

Z-point functioneert inmiddels zonder ondersteuning van de gemeente. Zij behartigt de belangen van zelfstandig
professionals en is voor de gemeente partner in het vormgeven en uitvoeren van beleid. De gemeente vraagt
ZZP-ers in Leusden actief om een offerte als zij een passende opdracht uitzet.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Wat hebben we bereikt?


3. Goede dienstverlening aan het bedrijfsleven.

Het accountmanagement is uitgebreid. Er zijn meer bedrijfsbezoeken afgelegd en de dienstverlening aan
ondernemers is verder verbeterd. De ontwikkelde Monitor Werklocaties geeft de ontwikkelingen aan op de
kantorengebieden, bedrijventerreinen en in de winkelcentra van Leusden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


3.1 Focus aanbrengen en continueren het accountmanagement

De focus bij de bedrijfsbezoeken ligt op de grote werkgevers, de snelle groeiers, ICT-bedrijven en bedrijven in de
zorg. De Monitor Werklocaties is ontwikkeld.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Wat hebben we bereikt?


4. Versterken winkelgebieden (CUP 7.6)

Met uitzondering van de in aanbouw zijnde Lidl zijn alle winkelruimten in “de nieuwe Biezenkamp” gereed en
grotendeel verhuurd.
Er is een plan vastgesteld voor verbetering van de openbare ruimte in de Hamershof en de verduurzaming van de
woningen boven de winkels. Daarnaast zijn functies toegevoegd aan de Hamershof (Huis van Leusden, Bras 73 )
en de verplaatsing van Greefhorst, waarmee de beleving van het gebied en de levendigheid toeneemt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


4.1 Optimaliseren warenmarkt “De Biezenkamp”
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De Stichting “de Markt van Morgen” heeft samen met lokale marktkooplieden een plan opgesteld om de markt te
verzelfstandigen.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



4.2 Verbeteren inrichting openbare ruimte

Er is een plan opgesteld voor het verbeteren van de openbare ruimte in de Hamershof.
Portefeuillehouder: Wim Vos



4.3 Verkennen mogelijkheden mengvormen tussen horeca en detailhandel

De gemeente staat open voor meer mengvormen tussen horeca en detailhandel. Daar waar het
bestemmingsplan en de Drank- en Horecawet ruimte bieden maken we dit mogelijk. Voor wettelijke verruiming
van mogelijkheden zijn we in afwachting van de aanpassingen in de nieuwe Drank- en Horecawet.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



4.4 Onderzoeken mogelijkheid van Bedrijven Investerings Zone

Met de betrokken partijen in de Hamershof is de mogelijkheid van een BIZ verkend. Omdat ondernemers en
vastgoedeigenaren op dit moment een BIZ niet wenselijk vinden wordt hier vooralsnog van af gezien.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



4.5 Verkennen mogelijkheden om tot concentratie van winkels in winkelgebieden te komen

De mogelijkheden om actief te sturen op concentratie van de winkels in winkelgebieden zijn onderzocht. In
gesprekken met vastgoedeigenaren zetten wij actief in om te komen tot herontwikkeling van locaties, zodat
winkels verplaatst (kunnen) worden en er m² detailhandel buiten de centra verdwijnen.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Wat hebben we bereikt?


5. Bijdragen aan het versterken van de regionale economie (CUP 7.2)

De economie in de regio Amersfoort trekt aan. De vraag naar bedrijfsruimte neemt daardoor toe. Vanuit de
regionale samenwerking is gezamenlijk beleid geformuleerd ten aanzien van de ontwikkeling van werklocaties en
detailhandel. Ook is verband van de regio Amersfoor aansluiting gezocht bij de EBU.
Daarnaast heeft de regio deelgenomen aan onderwijsprojecten: ZomerOndernemer en de Utrechtse
Ondernemers Academie. Ondernemerschap is hiermee gestimuleerd en de samenwerking tussen ondernemers,
onderwijs en overheid is verstevigd. Een nieuwe regionale website m.b.t. ondernemen in de regio is gelanceerd:
http://ondernemen.regioamersfoort.nl

Wat hebben we daarvoor gedaan?


5.1 Meedoen aan de organisatie van het regionaal event “Rode Loper”.

Wij hebben mede de Rode Loperdag in november 2017 georganiseerd. Ondernemers geven aan dit een goed
initiatief te vinden.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



5.2 Verkennen mogelijkheden om te komen tot acquisitie-afspraken met de gemeente Amersfoort

Leusden werkt met de gemeente Amersfoort samen op het gebied van acquisitie. Deze samenwerking fungeert
als “pilot” voor de rest van de regio. De acquisiteur van Amersfoort is goed bekend met de mogelijkheden voor
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bedrijven in Leusden en verwijst bedrijven door. Actief accountmanagement in Leusden zorgt ervoor dat
Leusdense bedrijven aanhaken bij het ambassadeursprogramma van Amersfoort Business.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Wat hebben we bereikt?


6. Organiseren dat ondernemers hun zaken met de overheid digitaal kunnen doen (CUP 7.1 en
7.3).

Het project heeft vertraging opgelopen en wordt nu geleid vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Leusden
sluit hierbij aan zodra dat mogelijk is.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


6.1 Aansluiten bij ontwikkeling “Mijn Overheid voor bedrijven” en stimuleren van het gebruik.

Leusden is in afwachting van de ontwikkeling "Mijn Overheid voor Ondernemers”. Het Ministerie van
Binnenlandse Zaken leidt dit project.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel
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Buitengebied
Buitengebied
Ambitie
We bevorderen en ondersteunen een mooi en vitaal Buitengebied met ruimte voor economisch duurzame
landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik.
Wat hebben we bereikt?


1. Versterken de band tussen stad en platteland.

De verkoop van de voormalige gemeentewerf aan de Hamersveldseweg heeft volgens een maatschappelijke
aanbesteding plaatsgevonden. De koper heeft een breed netwerk om zich verzameld die een sterke verbinding
gaat realiseren tussen bewoners van Leusden met het omliggende platteland.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Ondersteunen Leader Gelderse Vallei

Als deelnemer aan het Leader programma Gelderse Vallei leggen wij contacten met potentiele initiators van
projecten. Het programma komt op gang; er is een groslijst van tien à twaalf projectideeën opgesteld.
Financiering en administratieve last is nog een aandachtspunt.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



1.2 Uitvoeren omgevingsvisie buitengebied (CUP 9.9)

Op basis van de uitkomsten van onder andere de gebiedsconferentie in juni 2016 en de in het voorjaar 2017
gehouden Brede Maatschappelijke discussie over de toekomst van Leusden is in december 2017 de
Omgevingsvisie voor het landelijk gebied vastgesteld.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


2. Realiseren duurzaam economisch perspectief.

Bij een aantal agrarische bedrijven hebben we medewerking verleend aan de uitbreiding die nodig was voor de
groei van het bedrijf.
Een duurzaam economisch perspectief voor het buitengebied vraagt ook een aansluiting op breedband. Het
noodzakelijke minimumdeelnamepercentage is behaald en breedband wordt aangelegd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.1 Stimuleren initiatieven uit samenleving voor de aanleg van breedband in het buitengebied
(CUP 9.10).

Onder de vlag van Digitale Stad Leusden is de vraagbundeling voor aanleg van breedband in het buitengebied
succesvol geweest. Mede door de inzet van buurtambassadeurs hebben meer dan 60% van de bewoners en
bedrijven zich aangemeld voor deelname.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



2.2 Ondersteunen uitvoering convenant De Boom

Een aantal saneringen van de intensieve veehouderij heeft plaatsgevonden. Er staat nog één bedrijf op de
agenda. Er zijn plannen gemaakt, maar die lijken tot nog toe niet haalbaar.
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Portefeuillehouder: Erik van Beurden



2.3 Ondersteunen Leader Gelderse Vallei (2)

Als deelnemer aan het Leader programma Gelderse Vallei leggen wij contacten met potentiele initiators van
projecten. Het programma komt op gang; er is een groslijst van tien à twaalf projectideeën opgesteld.
Financiering en administratieve last is nog een aandachtspunt.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



2.4 Ondersteunen uitvoering convenant Den Treek-Henschoten

Het convenant is bijna helemaal uitgevoerd. Voor de bouw van de twee woningen zijn de plannen vergevorderd.
Eén woning is inmiddels vergund. Voor de andere woning wordt binnenkort een aanvraag gedaan.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



2.5 Uitvoeren omgevingsvisie buitengebied (CUP 9.9) (2)

Op basis van de uitkomsten van onder andere de gebiedsconferentie in juni 2016 en de in het voorjaar 2017
gehouden Brede Maatschappelijke discussie over de toekomst van Leusden is in december 2017 de
Omgevingsvisie voor het landelijk gebied vastgesteld.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


3. Behouden en versterken natuur

Het uitvoeringsprogramma voor het landschapsontwikkelingsplan (LOP) is door de gemeenteraad vastgesteld.
Stichting ”de Boom” heeft met Heijmans/Osinga overeenstemming over de ruil van gronden in de Langesteeg
tegen gronden ten zuiden van de Tabaksteeg. De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen die ten
grondslag liggen aan de ruil, waaronder de aanleg van natuur.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


3.1 Opstellen nieuw uitvoeringsprogramma voor het Landschapsontwikkelingsplan

Het LOP heeft als doel het stimuleren van initiatieven voor landschaps- en natuurontwikkeling in het buitengebied
door particulieren, instanties en de gemeente. Het eerdere uitvoeringsprogramma is in samenspraak met
belanghebbende particulieren en instanties geëvalueerd en het nieuwe programma is eveneens in samenspraak
met hen tot stand gekomen.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



3.2 Ondersteunen uitvoering convenant De Boom (2)

Stichting ”de Boom” heeft met Heijmans/Osinga overeenstemming over de ruil van gronden in de Langesteeg
tegen gronden ten zuiden van de Tabaksteeg. De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen die ten
grondslag liggen aan de ruil, waaronder de aanleg van natuur.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



3.3 Ondersteunen uitvoering convenant Den Treek-Henschoten (2)

De natuuropgaven zijn zo goed als afgerond. Voor de bouw van de woningen loopt er nog een proces.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden
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3.4 Uitvoeren omgevingsvisie buitengebied (CUP 9.9) (3)

Op basis van de uitkomsten van onder andere de gebiedsconferentie in juni 2016 en de in het voorjaar 2017
gehouden Brede Maatschappelijke discussie over de toekomst van Leusden is in december 2017 de
Omgevingsvisie voor het landelijk gebied vastgesteld.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden

Wat hebben we bereikt?


4. Behouden en versterken aantrekkelijk landschap

Op basis van de uitkomsten van onder andere de gebiedsconferentie in juni 2016 en de in het voorjaar 2017
gehouden Brede Maatschappelijke discussie over de toekomst van Leusden is in december 2017 de
Omgevingsvisie voor het landelijk gebied vastgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


4.1 Onderzoeken financieringsmogelijkheden en ambities voor het Langesteeggebied (CUP 9.5).

Wij zijn in gesprek gebleven met stichting “De Boom” over de beoogde duurzame groen-blauwe inrichting van het
Langesteeggebied. Uiteindelijk heeft dat geleid dat tot het plan dat in december 2017 aan de gemeenteraad om
een zienswijze is voorgelegd.
Portefeuillehouder: Wim Vos



4.2 Opstellen nieuw uitvoeringsprogramma voor het Landschapsontwikkelingsplan (2)

Het LOP heeft als doel het stimuleren van initiatieven voor landschaps- en natuurontwikkeling in het buitengebied
door particulieren, instanties en de gemeente. Het eerdere uitvoeringsprogramma is in samenspraak met
belanghebbende particulieren en instanties geëvalueerd en het nieuwe programma is eveneens in samenspraak
met hen tot stand gekomen.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



4.3 Ondersteunen uitvoering convenant De Boom (3)

Het LOP heeft als doel het stimuleren van initiatieven voor landschaps- en natuurontwikkeling in het buitengebied
door particulieren, instanties en de gemeente. Het eerdere uitvoeringsprogramma is in samenspraak met
belanghebbende particulieren en instanties geëvalueerd en het nieuwe programma is eveneens in samenspraak
met hen tot stand gekomen.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



4.4 Ondersteunen uitvoering van het convenant Groene Agenda voor Centraal Buitengebied.

Op het grondgebied van de landgoederen zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Bij de realisering van de 2e
sporthal zijn er aanvullende afspraken gemaakt voor dit gebied.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



4.5 Uitvoeren omgevingsvisie buitengebied (CUP 9.9) (4)

Op basis van de uitkomsten van onder andere de gebiedsconferentie in juni 2016 en de in het voorjaar 2017
gehouden Brede Maatschappelijke discussie over de toekomst van Leusden is in december 2017 de
Omgevingsvisie voor het landelijk gebied vastgesteld.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden
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Wat hebben we bereikt?


5. Benutten recreatieve mogelijkheden van het buitengebied

Door een initiatief van een aantal Leusdenaren is Leusden genomineerd voor en uitgeroepen tot
wandelgemeente van 2017.
Om de wandelmogelijkheden te vergroten is een verbinding tot stand gekomen tussen de klompenpaden
Snorrehoefpad en Stoutenburgerpad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


5.1 Ondersteunen uitvoering convenant De Boom (4)

Met de betrokken grondeigenaren en belanghebbenden heeft overleg plaatsgevonden over de verbinding tussen
de klompenpaden Snorrehoefpad en Stoutenburgerpad.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



5.2 Ondersteunen uitvoering convenant Groene Agenda voor Centraal Buitengebied (2)

In samenspraak met alle belanghebbenden is de Kernrandzonevisie Ursulineweg-Zuid en Burgemeester
Buiningpark opgesteld. Hiermee zijn de belangrijkste kwaliteiten van het centraal buitengebied, de
gebiedsprofielen voor de Ursulineweg-Zuid en het Burgemeester Buiningpark e.o. en een afwegingskader voor
ruimtelijke initiatieven binnen het centraal buitengebied vastgesteld.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



5.3 Ondersteunen Leader Gelderse Vallei (3)

Het Leader programma Gelderse Vallei komt op gang, er is een groslijst van tien à twaalf projectideeën
opgesteld. Financiering en administratieve last is een aandachtspunt.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden



5.4 Op de kaart zetten van Leusden als wandel- en fietsgemeente (CUP 7.5)

Door een initiatief van een aantal Leusdenaren is Leusden genomineerd voor en uitgeroepen tot
wandelgemeente van 2017.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



5.5 Verantwoordelijkheid van het beheer over de recreatieve routes en gebied (herzien)

Provinciebreed is er een routebureau opgericht, waar Leusden zich via het ‘Nationaal Park De Heuvelrug’ bij
aangesloten heeft. Via het Nationaal Park De Heuvelrug zijn er ook afspraken gemaakt over het onderhoud van
de routes en de paden.
Portefeuillehouder: Patrick Kiel



5.6 Uitvoeren omgevingsvisie buitengebied (CUP 9.9) (5)

Op basis van de uitkomsten van onder andere de gebiedsconferentie in juni 2016 en de in het voorjaar 2017
gehouden Brede Maatschappelijke discussie over de toekomst van Leusden is in december 2017 de
Omgevingsvisie voor het landelijk gebied vastgesteld.
Portefeuillehouder: Erik van Beurden
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Cultuurhistorie
Cultuurhistorie
Ambitie
Behoud en zichtbaarheid cultuurhistorisch erfgoed.
Wat hebben we bereikt?


1. Werken aan behoud en zichtbaarheid cultuurhistorie van Leusden

De zichtbaarheid van de cultuurhistorie van Leusden is toegenomen. Voor de zichtbaarheid is in 2017 wederom
een open Monumentendag gehouden.
Voor het behoud van de cultuurhistorie wordt, in de vorm van een beperkte bescherming, een
paraplubestemmingsplan ‘cultuurhistorie’ voorbereid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Aanwijzen gemeentelijk monumenten

Het aanwijzen van nieuwe gemeentelijk monumenten is in voorbereiding en resulteert in de aanwijzing van
monumenten in 2018.
Portefeuillehouder: Wim Vos



1.2 Beschermen waardevolle objecten, niet zijnde gemeentelijk monumenten en
landschapsstructuren, in bestemmingsplannen.

In de vigerende bestemmingsplannen worden cultuurhistorische waarden zo veel als mogelijk beschermd.
Het weeghuisje op het voormalig Coöperatieterrein Achterveld heeft in het bestemmingsplan een bijzondere
aanduiding gekregen, waardoor sloop niet zomaar toegestaan is. Voortvloeiend hieruit wordt het weeghuisje
mogelijk aangewezen als gemeentelijk monument.
Portefeuillehouder: Wim Vos

Wat hebben we bereikt?


2. Behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed.

Het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit is ingezet om op het gebied van cultuurhistorie ons onafhankelijk advies te
geven en daarmee bij te dragen aan behoud ervan..
Op archeologisch gebied is het ‘centrum voor archeologie’ in Amersfoort een belangrijke hoeder van het erfgoed.
De archeologische beleidsnota en de beleids- en verwachtingskaart archeologie zijn geactualiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


2.1 Voortzetten beleid aanwijzen gemeentelijke monumenten.

In 2017 heeft een bijeenkomst van (beoogd) gemeentelijk monumenteneigenaren plaatsgevonden met de
bedoeling onderling ervaringen met betrekking tot instandhouding van het monumentale object, uit te wisselen.
De intentie is dat door dit soort bijeenkomsten een netwerk tussen de eigenaren/bewoners ontstaat.
Er zijn gesprekken gevoerd met eigenaren/bewoners van beoogd gemeentelijk monumenten om tot aanwijzing
als gemeentelijk monument te komen.
Portefeuillehouder: Wim Vos



2.2 Gebruik cultuurhistorische waardenkaart bij planvorming.
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De cultuurhistorische waarden zijn letterlijk in kaart gebracht. Deze kaart wordt onderlegger bij nieuwe
bestemmingsplannen en bij het vast te stellen paraplubestemmingsplan ‘cultuurhistorie’.
Portefeuillehouder: Wim Vos



2.3 Vaststellen parapluplan.

Het parapluplan ‘cultuurhistorie’ is in voorbereiding. In dit plan worden alle cultuurhistorische waarden van
Leusden beter planologisch beschermd.
Portefeuillehouder: Wim Vos

Wat hebben we bereikt?


3. Vergroten van zicht- en herkenbaarheid van cultuurhistorisch erfgoed.

In het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid wordt steeds meer rekening gehouden met bestaande karakteristieke
waarden van het cultuurhistorisch erfgoed.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


3.1 Ontwikkelen werkwijze voor vergroten van zicht- en herkenbaarheid cultuurhistorisch
erfgoed.

In de omgevingsvisies zijn suggesties en denkwijzen opgenomen met betrekking tot het kunnen uitdragen van het
gebouwd en ongebouwd cultureel erfgoed.
Portefeuillehouder: Wim Vos
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Welstand
Welstand
Ambitie
Vereenvoudiging dan wel (deels) afschaffing van het welstandsbeleid.
Wat hebben we bereikt?


1. Streven naar een transparante en op lokale waarden gestoelde welstandsnota

We hebben een nieuwe welstandsnota / nota ruimtelijke kwaliteit. waarin de werkwijze van het adviesteam
Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) en het ‘Burenakkoord’ zijn opgenomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?


1.1 Evaluatie werkwijze adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (ARK)

Onder de aanvragers van een aanvraag omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) hebben we een enquête
gehouden. Daarnaast hebben we het adviesteam gevraagd naar hun ervaringen. De bevindingen uit de evaluatie
zijn in een uitwisseling in maart 2017 met de raad gedeeld.
Portefeuillehouder: Wim Vos



1.2 Voorbereiding van de nieuwe welstandsnota

Aan de hand van de evaluatie van het adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit en de evaluatie van het Burenakkoord
hebben we een nieuwe welstandsnota / nota ruimtelijke kwaliteit voorbereid. De nota is op 1 februari 2018
vastgesteld door de raad.
Portefeuillehouder: Wim Vos

Wat heeft het gekost 2017
Lasten en baten Domein 4 - Ruimte
bedragen x € 1.000

Begroting

Rekening

Saldo

Primitief

Na wijziging

Lasten

4.488

14.815

13.166

1.649

Baten

2.728

13.326

14.205

879

Resultaat voor bestemming

1.760

1.489

-1.039

2.528

0

956

1.189

-233

Toevoeging aan reserves
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Onttrekking aan reserves

Resultaat na bestemming

278

758

590

-168

1.482

1.687

-440

2.127

Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

200

192

7

7

8

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

66

70

0

10

6

2.5

Openbaar vervoer

25

26

0

0

-1

3.1

Economische ontwikkeling

43

14

0

0

29

3.2

Fysieke
bedrijfsinfrastructuur

17

18

0

0

-1

3.3

Bedrijvenloket en
bedr.regelingen

80

65

27

26

14

3.4

Economische promotie

102

96

103

104

7

5.4

Musea

20

24

0

0

-4

5.5

Cultureel erfgoed

146

86

0

0
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5.7

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

547

532

20

20

15

8.1

Ruimtelijke ordening

769

973

376

441

-139

8.3

Wonen en bouwen

864

865

1.031

1.359

327

0.3

Beheer ov. gebouwen en
gronden (Grex)

50

0

0

0

50

70

0.5

Treasury (Grex)

0

0

40

34

-6

3.2

Fysieke
bedrijfsinfrastructuur (Grex)

6

3

0

0

3

8.1

Ruimtelijke ordening (Grex)

3.120

1.830

3.665

991

-1.384

8.2

Grondexploitatie (niet
bedr.terreinen)

8.835

8.042

8.057

11.213

3.949

8.3

Wonen en bouwen (Grex)

-75

330

0

0

-405

14.815

13.166

13.326

14.205

2.528

Domein Ruimte

0.10

Mutaties reserves Domein
Ruimte

916

1.189

545

510

-308

0.10

Mutaties
reserves Grondexploitaties

40

0

213

80

-93

Resultaat na bestemming

15.771

14.355

14.084

14.795

2.127

Verschillenanalyse taakvelden
Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van
2017. Weergegeven worden de verschillen per taakveld groter dan € 50.000.
5.5 Cultureel erfgoed € 60.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 49.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
8.1 Ruimtelijke ordening € 139.000 (nadeel)
• In het nadeel zit een voordeel van € 40.000 voor de inhuur van projectondersteuning Ruimtelijke Ontwikkeling.
Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2018. In 2017 zijn hiervoor minder uren gemaakt en het
bijbehorende werk is doorgeschoven naar 2018. Zie ook het voorstel bestemming rekeningresultaat 2017.
• Het verschil in salarissen geeft een nadeel van € 169.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
8.3 Wonen en bouwen € 327.000 (voordeel)
• Het verschil in salarissen geeft een voordeel van € 53.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
• Bij de Najaarsnota 2017 werd verwacht dat de bouwleges € 597.000 hoger uit zouden komen vanwege een
aantal grote bouwprojecten. Eind 2017 blijkt dat hier bovenop nog voor € 273.000 extra aan leges is ontvangen.
Ook deze extra leges worden geëgaliseerd met de bestemmingsreserve en dit voordeel valt dan ook weg tegen
het nadeel op de mutaties in de reserve.
Grondexploitaties € 2.114.000 (voordeel na mutaties reserve)
Na mutaties in de reserve blijft er per saldo een voordeel over van € 2.207.000 -/- € 93.000 = € 2.114.000.
• Winstneming Groot Krakhorst € 86.000 (voordeel)
• Winstneming Valleipark € 2.481.000 (voordeel)
• Ophoging voorziening Biezenkamp € 87.000 (nadeel)
• Ophoging voorziening Groot Agteveld € 76.000 (nadeel)
• Ophoging voorziening Buitenplaats € 294.000 (nadeel)
• Overige voordelen € 4.000 (voordeel)
Totaal resultaat grondexploitaties € 2.114.000 (voordeel)
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0.10 Mutaties reserves Domein Ruimte € 308.000 (nadeel)
• Dit nadeel valt met name weg tegen het voordeel van de egalisatie leges omgevingsvergunningen € 273.000
(zie taakveld 8.3 Wonen en bouwen).

BBV indicatoren
De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op
waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken
met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Banen: het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Bron: LISA
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Functiemenging: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en
varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als
banen.
Bron: LISA

Bedrijfsvestigingen: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
Bron: LISA

73

Nieuwbouw: het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen
Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

Demografische druk: de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de
personen van 15 tot 65 jaar
Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek
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Verkeersongevallen met een motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot
ziekenhuisopnamen
Bron: VeiligheidNL

Verkeersongevallen met een gewonde fietser als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot
ziekenhuisopnamen
Bron: VeiligheidNL
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Overhead
Algemeen
Eén van de wijzigingen van het BBV betreft de kosten van overhead. Deze zijn met ingang van 2017 niet meer
onder de beleidsprogramma’s (domeinen) verantwoord maar centraal onder een afzonderlijk taakveld overhead.
Het BBV geeft de volgende definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: alle kosten die
samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Hiermee is de noodzaak van een kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten vervallen.
Door de invoering van het taakveld overhead is er een trendbreuk ontstaan in de vergelijking met de jaarrekening
2016.

Specificatie van de overhead
Alle personeelskosten van de overhead zijn in totaal opgenomen.
De overige kosten zijn per overhead onderdeel gespecificeerd.
De kosten van personeel in het primaire proces zijn rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden.
Overhead onderdelen: personeelskosten, P&O/HRM, facilitaire zaken, automatisering en ICT, communicatie,
huisvesting, samenwerking BLNP, tractie en juridische zaken.
Een deel van de overhead is doorberekend aan externe kostendragers (grondbedrijf, onderhoudsvoorzieningen
en investeringen).

Wat heeft het gekost 2017
Lasten en baten Overhead
bedragen x € 1.000

Begroting

Rekening

Saldo

Primitief

Na wijziging

6.817

7.586

7.990

-404

425

504

663

159

6.392

7.082

7.327

-245

Toevoeging aan reserves

0

360

-264

624

Onttrekking aan reserves

0

795

819

24

6.392

6.647

6.244

403

Lasten

Baten

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

Specificatie taakveld 0.4 overhead (per onderdeel)
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bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

5.299

5.862

98

141

-520

P&O/HRM

374

278

0

0

96

Facilitair

377

327

0

0

50

ICT

816

724

0

0

92

34

32

0

0

2

514

570

0

6

-50

Samenwerking BLNP

31

21

0

0

10

Tractie

45

51

0

0

-6

Juridische zaken

96

125

0

0

-29

0

0

406

516

110

7.586

7.990

504

663

-245

360

-264

795

819

648

7.946

7.726

1.299

1.482

403

Personeelskosten

Communicatie

Huisvesting

Toerekening aan
grondexpl./investeringen

0.4

Overhead

0.10

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming

Verschillenanalyse onderdeel overhead
Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de gerealiseerde cijfers van
2017. Weergegeven worden de verschillen per onderdeel overhead groter dan € 50.000.
Verschillen in salarissen en sociale lasten (totaal voordeel van € 227.000)
In totaal is er een voordelig saldo op alle salarissen en sociale lasten van € 227.000 ontstaan, dit is verdeeld in
voor- en nadelen op diverse taakvelden.
• Bij de invoering in 2017 van nieuwe BBV regels en het nieuwe rekeningschema in verband met de
samenwerking BLNP-gemeenten, zijn de primitieve ramingen in grote lijnen verdeeld. De werkelijke cijfers wijken
hier op een aantal plaatsen vanaf. De begroting in 2018 is hier op aangepast.
• Het totale voordelige saldo van € 227.000 wordt veroorzaakt doordat een aantal medewerkers uit dienst is
gegaan waarvoor niet direct vervanging is geweest. Daarnaast zijn er extra middelen aangevraagd waarvan de
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invulling later is gerealiseerd of waarvoor inhuur is geweest. Bij de inhuur geeft dit op een aantal taakvelden dan
ook een nadeel. Ook is er een voordeel te constateren op de diverse vergoedingen, zoals stage, woon/werk etc.
Personeelskosten € 520.000 (nadeel)
• De verkoop grond gemeentehuis van € 625.000 was als incidentele baat geraamd maar wordt verantwoord als
overige baat via de Algemene dekkingsmiddelen (taakveld overige baten en lasten). Dit geeft nu een nadeel van
€ 625.000. De incidentele baten en lasten gemeentehuis worden geëgaliseerd via de reserve flexibel deel.
Daarom valt het nadeel op dit taakveld weg tegen het voordeel bij de reserves.
• Voorgesteld wordt om € 186.000 over te hevelen naar 2018 voor de inhuur rondom de uitvoering van het i-Plan
en € 13.000 voor de inhuur van management projectondersteuning. Zie ook het voorstel bestemming
rekeningresultaat 2017.
Zonder bovenstaande bedragen wordt het resultaat op dit onderdeel personeelskosten € 94.000 (nadeel).
De belangrijkste verschillen zijn:
• Nadeel op inhuur € 33.000, dit zijn met name meer kosten voor digitalisering door extra inzet op papierloos
werken.
• Het verschil in salarissen geeft een nadeel van € 99.000 (zie verklaring salarissen bij overhead).
• Nadeel van € 31.000 op het decentraal opleidingsbudget (zie ook het voordeel op het centraal opleidingsbudget
bij het onderdeel P&O/HRM). De overschrijding in 2017 wordt vooral veroorzaakt door de kosten van trainingen
op het gebied van netwerken en profilering in het kader van Samenleving Voorop (€ 18.300). Daarnaast neemt
het personeelsverloop in onze organisatie toe. Nieuwe medewerkers vragen extra opleidingskosten.
• Een voordeel op afschrijvingen van € 75.000, voornamelijk door uitgestelde vervangingsinvesteringen.
P&O/HRM € 96.000 (voordeel)
• Een voordeel van € 83.000 op het centraal opleidingsbudget (zie ook het nadeel op het decentraal
opleidingsbudget bij het onderdeel personeelskosten). Geplande opleidingen onder andere in verband met de
organisatievisie hebben niet in 2017 plaatsgevonden.
Facilitair € 50.000 (voordeel)
• Dit is een voordeel op archiefkosten. We hebben minder meters nodig bij archief Eemland omdat er meer zaken
gedigitaliseerd zijn. Voor zowel 2017 als ook 2016 zijn deze mindere meters afgerekend.
ICT € 92.000 (voordeel)
• Voorgesteld wordt om hiervan € 80.000 over te hevelen naar 2018 voor software i-Plan en € 22.000 voor
beveiliging ICT en audits. Zie ook het voorstel bestemming rekeningresultaat 2017.
Huisvesting € 50.000 (nadeel)
• € 15.000 extra huurkosten voor de gekozen tijdelijke huisvesting t.o.v. de business-case.
• € 35.000 meer uitgaven voor diverse onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden.
Toerekening aan grondexploitatie/investeringen € 110.000 (voordeel)
• Er is voor € 156.000 meer aan het grondbedrijf toegerekend (interne uren en overhead).
• Het daarna resterende nadeel van € 46.000 betreft de uren en overhead die minder aan de kapitaalwerken
konden worden doorberekend.
Mutaties reserves € 648.000 (voordeel)
• Dit voordeel valt voor € 625.000 weg tegen het nadeel op onderdeel personeelskosten (verkoop grond
gemeentehuis).

Overheadpercentage
De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een
indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator (zie ook onderdeel BBV indicatoren) drukt de
totale overheadkosten uit in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. Dit
levert een percentage van 11,2% (begroting 13%).
Dit is echter niet het percentage dat wordt toegepast voor de toerekening van de overhead.
De overheadkosten van Leusden bedragen € 7.062.593.
De apparaatskosten die toe te rekenen zijn aan het primaire proces bedragen € 7.067.611.
Het overheadpercentage komt hiermee op 99,9%. (€ 7.063.000 / € 7.068.000 * 100 = 99,9%)
In de programmabegroting 2017 is een overheadpercentage van 105,8% berekend. Het verschil tussen deze
overheadpercentages kan worden verklaard door de gerealiseerde kosten voor externe inhuur in het primaire
proces. Deze waren voor de primitieve begroting niet geraamd en maakten dus geen onderdeel uit van het
berekende overheadpercentage.

BBV indicatoren Jaarrekening

78

De vanaf 2017 verplicht op te nemen beleidsindicatoren komen voor de programma's van de bron
waarstaatjegemeente.nl. Voor het onderdeel bestuur en organisatie zijn ook vijf indicatoren ontwikkelt die echter
door de gemeente uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen moeten worden omdat er geen
landelijke bron beschikbaar is. Omdat het gaat om indicatoren betreffende de organisatie nemen wij ze op bij het
onderdeel overhead.
Indicator

Eenheid

Leusden

Formatie

fte per 1.000 inwoners

4,704 fte

Bezetting

fte per 1.000 inwoners

4,800 fte

Apparaatskosten

kosten per inwoner

€ 476,18

Externe inhuur

kosten externe inhuur als % van totale loonsom

19,22%

Overhead

overhead in % van totale lasten

11,2%
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Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Algemeen
In de vier programma’s van deze rekening zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen.
Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreft de
algemene uitkering, de algemene belastingen, de financiering, de onvoorziene uitgaven en de stelposten en de
vennootschapsbelasting. Deze nemen we op bij de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Wat heeft het gekost 2017
Lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
bedragen x € 1.000

Begroting

Rekening

Saldo

Primitief

Na wijziging

Lasten

1.408

1.029

883

146

Baten

37.204

36.783

37.694

911

Resultaat voor bestemming

35.796

35.754

36.811

1.057

Toevoeging aan reserves

68

5.425

6.045

-620

Onttrekking aan reserves

770

6.669

6.534

-135

36.498

36.998

37.300

302

Resultaat na bestemming

Saldo taakvelden
bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

0.5

Treasury

450

489

667

684

-22

0.61

OZB woningen

279

258

4.001

4.014

34

0.62

OZB niet-woningen

0

0

2.332

2.293

-39

80

0.64

Belasting overig

0.7

Algemene uitkering en ov.
gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

3.4

Economische promotie

6.3

Inkomensregelingen

0.10

0

0

209

224

15

122

4

29.330

29.523

311

-1

42

86

774

645

109

-17

0

0

126

0

0

158

182

24

70

107

0

0

-37

Algemene dekkingsmiddelen
en onvoorzien

1.029

883

36.783

37.694

1.057

Mutaties reserves

5.425

6.045

6.669

6.534

-755

Resultaat na bestemming

6.454

6.928

43.452

44.228

302

Verschillenanalyse taakvelden
Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de rekeningcijfers van 2017.
Weergegeven worden de verschillen per taakveld groter dan € 50.000.
0.7 Algemene uitkering en ov. Gemeentefonds € 311.000 (voordeel)
• De stelpost Integratie Uitkering Sociaal Domein van € 118.000 bleek niet nodig en leidt tot een budgettair
voordeel. Dit voordeel is meegenomen in het totale voordeel binnen het Sociaal Domein (zie ook domein
Samenleving).
• De Algemene Uitkering geeft een voordeel van € 193.000. Dit is voornamelijk te verklaren door gewijzigde
(gunstigere) verdeelmaatstaven. De structurele gevolgen worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2018.
0.8 Overige baten en lasten € 645.000 (voordeel)
• De verkoop grond gemeentehuis van € 625.000 wordt als incidentele overige baat verantwoord. De baat was
incidenteel geraamd via taakveld overhead (onderdeel personeelskosten). De incidentele baten en lasten
gemeentehuis worden geëgaliseerd via de reserve flexibel deel. Daarom valt het voordeel op dit taakveld weg
tegen het nadeel bij de reserves.
0.9 Vennootschapsbelasting VpB € 126.000 (voordeel)
• Geraamd voor 2017 is een bedrag van € 109.000 voor vennootschapsbelasting grondbedrijf. In de jaarrekening
2016 is een last voor VpB van € 17.000 genomen. Per ultimo boekjaar blijkt de te betalen VpB voor de jaren 2016
en 2017 € 0 te zijn. Beide bedragen vallen daarmee vrij. Omdat de VpB gedekt wordt door de reserve van het
grondbedrijf valt het voordeel op dit taakveld weg tegen het nadeel bij de reserves.
0.10 Mutaties reserves € 755.000 (nadeel)
• Dit nadeel valt voor € 625.000 weg tegen het voordeel op taakveld 0.8 overige baten en lasten (verkoop grond
gemeentehuis).
• Dit nadeel valt voor € 126.000 weg tegen het voordeel op taakveld 0.9 vennootschapsbelasting

Monitor bezuinigingen
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Kerntakendiscussie
In onderstaande tabel zijn de voor 2017 te effectueren bezuinigingsmaatregelen opgenomen (het
maatregelenpakket 2017 kerntakendiscussie uit de begroting 2014-2017 en de maatregelen 2017 vanuit
voorgaande bezuinigingsrondes).
Aangegeven is per taakveld welke maatregelen in 2017 zijn gerealiseerd en welke besparingsverliezen zijn
genomen.
Bezuinigingsmaatregelen I
bedragen x € 1.000

2017

Te
realiseren

Realisatie

Besparingsverlies

26

p.m.

0

110

110

0

8.4 (Binnensport)accommodaties

79

12

32

0.3 Innovatief bezuinigen

25

0

25

64

64

0

304

186

57

Kerntakendiscussie:

6.1 Onderwijs

8.1 Uitvoeringsinstellingen Welzijn Leusden, LL2, JeugdJongerenwerk

Voorgaande bezuinigingsrondes:

Taakstelling WMO personeelsformatie MO

Totale maatregelen

Toelichting:
• 6.1 Onderwijs
De taakstelling is in 2017 deels en vanaf 2018 volledig gerealiseerd door sloop en verplaatsing van
onderwijsaccommodaties (Achterveld/Pelgrimshove).
• 8.1 Uitvoeringsinstellingen Welzijn Leusden, Larikslaan en Jeugd en Jongerenwerk
De taakstelling uitvoeringsinstellingen Welzijn Leusden, Larikslaan en Jeugd en Jongerenwerk ad.
€ 110.000 is structureel verwerkt in het subsidie van Larikslaan2 en is hiermee vanaf 2017 gerealiseerd.
• 8.4 (binnensport)accommodaties
De taakstelling is in 2017 voor een bedrag van € 12.000 gerealiseerd. Via de Voorjaarsnota 2017 is € 32.000 als
besparingsverlies afgeboekt. Er resteert een taakstelling van € 35.000 welke de komende jaren gerealiseerd dient
te worden via rendement uit duurzaamheidsinvesteringen.
• 0.3 Innovatief bezuinigen
Via een separaat raadsvoorstel is besloten dat deze taakstelling ad. € 25.000 als structureel besparingsverlies
dient te worden opgenomen.

Interne kerntakendiscussie
Naast de taakstelling vanuit de kerntakendiscussie is binnen de begroting 2017 ook de taakstelling op de
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overheadkosten opgenomen (interne kerntakendiscussie). De overheadtaakstelling voor 2017 is volledig
gerealiseerd. Wel is een lager surplus gerealiseerd dan was voorzien.
Bezuinigingsmaatregelen II
bedragen x € 1.000

2017

Te realiseren

Overheadtaakstelling:

Realisatie

344

344

Formatiemaatregelen

460

294

Overheadbudgetten

156

156

Totaal interne kerntakendiscussie

616

450

Surplus t.b.v. flexibele schil/investeringen/belonen/risicobuffer

272

106

Interne kerntakendiscussie:

BBV indicatoren
De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op
waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken
met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.
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Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Bron COELO, Groningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
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A. Paragraaf Lokale heffingen
Wettelijk kader
In de Gemeentewet en in enkele bijzondere wetten is geregeld welke lokale heffingen de gemeente aan de inwoners en
bedrijven mag opleggen. In deze paragraaf wordt ingegaan op het beleid en de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 met
betrekking tot de lokale heffingen. Daarnaast wordt ingegaan op de belastingopbrengst, de ontwikkeling van de lokale
lastendruk en kwijtscheldingen.

Beleidskader
Op basis van door de raad vastgestelde verordeningen zijn in 2017 de volgende heffingen opgelegd: OZB, hondenbelasting,
toeristenbelasting, precariobelasting, reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht), rioolheffing,
rioolaansluitrecht, leges, marktgeld en lijkbezorgingsrechten. De gemeente voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid.
Bij de tarieven 2017 zijn de volgende beleidsuitgangspunten toegepast:
a. Aanpassing van tarieven met 1% in verband met de ontwikkeling van de inflatie;
b. Via aanvullende kaders in de programmabegroting 2017 is de aanvankelijk in de Kadernota 2017 voorgestelde
opbrengststijging bij de OZB met € 140.000 geschrapt;
c. Streven naar kostendekkende heffingen, zo nodig met gebruikmaking van egalisatiereserve of –voorziening;
d. Bij de programmabegroting 2016 is besloten om de afvalstoffenheffing in twee stappen te verhogen in 2016 en 2017.
Tot en met 2015 kon jaarlijks een overschot in de egalisatievoorziening via tariefsverlaging aan de inwoners worden
teruggegeven. In 2016 en ook in 2017 was dat niet mogelijk. Na de eerste stap in 2016 betekende het doorvoeren van
de tweede stap in 2017 een tariefstijging voor gezinnen en eenpersoonshuishoudens met respectievelijk € 12,50 en
€ 10. Daarnaast zijn de tarieven met € 1 verhoogd door diverse overige ontwikkelingen in de reinigingsbegroting.

Uitvoering
Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) verzorgt de heffing en inning van de OZB, rioolheffing,
reinigingsheffingen, hondenbelasting, toeristenbelasting. De overige heffingen int de gemeente Leusden zelf. GBLT verzorgt
eveneens de uitvoering van de wet Waardering onroerende zaken (WOZ).

Ontwikkelingen
In 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor het invoeren van
gedifferentieerde tarieven (diftar) bij de afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten in 2018. De nieuwe tariefstructuur is door de raad
vastgesteld op 14 december 2017.

Tarieven
In de tabel hieronder worden de belangrijkste belastingtarieven in 2017
vermeld, en de tariefontwikkeling ten opzichte van 2016.

Belastingtarieven
OZB, % van de WOZ-waarde *):
- eigendom woningen
- eigendom niet-woningen
- gebruiker niet-woningen
Reinigingsheffingen:
- afvalstoffenheffing, eenpersoonshuishoudens
- afvalstoffenheffing, meerpersoonshuishoudens
- reinigingsrecht bedrijven (incl. btw)
Rioolheffing, per aansluiting
Hondenbelasting, 1e hond
Toeristenbelasting, per overnachting:
- in hotels, vakantiewoningen, chalets
- in overige onderkomens/verblijfaccommodaties

2016

2017

0,1188%
0,2430%
0,1958%

0,1162%
0,2518%
0,2030%

€ 145,00
€ 181,50
€ 219,62
€ 111,10
€ 81,80

€ 156,00
€ 195,00
€ 235,95
€ 112,20
€ 82,60

€ 1,54
€ 1,03

€ 1,55
€ 1,04
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Opbrengst
Begroting, primitief

Begr.wijziging

Na wijziging

(bedragen x € 1.000)
Opbrengst 2017

6.418
186
158
21

-85

6.333
186
158
21

6.307
198
182
26

2.272
1.419
5
33
1.427
28
11.882

2.320
1.448
11
47
1.865
25
12.429

Belastingen:
OZB
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Precariobelasting
Heffingen en rechten:
Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht
Rioolheffing
Rioolaansluitrecht
Lijkbezorgingsrechten
Leges
Marktgelden
Totaal

2.272
1.419
5
33
765
28
11.305

662
577

Toelichting
In 2017 zijn er meer leges ontvangen dan geraamd. Een grote meeropbrengst is ontstaan bij de bouwleges doordat er
relatief veel aanvragen zijn ingediend om omgevingsvergunningen voor grote bouwprojecten. De grote projecten (leges
vanaf € 25.000) leverden bij elkaar ruim € 1 miljoen op. De totale opbrengst van de bouwleges bedroeg € 1.350.000.
Jaarlijks worden de meer- of minderopbrengsten voor leges omgevingsvergunningen (ten opzichte van de meerjarig
gemiddelde opbrengst in de begroting, en na aftrek van eventueel gemaakte meerkosten voor de vergunningverlening)
geëgaliseerd door middel van onttrekking dan wel toevoeging aan de algemene reserve met aangewezen bestemming.
Nadat bij de Najaarsnota € 597.000 aan de reserve is toegevoegd komt daar bij de jaarrekening € 273.000 bij. Hierdoor is in
2017 in totaal € 870.000 aan de reserve toegevoegd.

Procentuele verdeling
opbrengst lokale heffingen
0,2%
OZB

0,4%
15,0%

0,1%

Hondenbelasting
Toeristenbelasting

11,6%

Precariobelasting
50,7%

Afvalstoffenheffing
Rioolheffing

18,7%

Rioolaansluitrecht
Lijkbezorgingsrecht
Leges
Marktgeld
0,2%

1,5%

1,6%

Ontwikkeling lokale lastendruk
De gemiddelde woonlastendruk in Leusden bedraagt in 2017 voor een meerpersoonshuishouden € 625. Dat is ruim
beneden het landelijk en provinciaal gemiddelde (zie tabel hierna).
Dit blijkt uit de landelijke ranglijst van gemeenten, waarin de heffingen zijn opgenomen die voor vrijwel ieder huishouden
van toepassing zijn: de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Op deze ranglijst neemt Leusden de 40e positie in van de in
totaal 388 gemeenten.
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De tabel geeft een overzicht van de gemiddelde woonlasten van meerpersoonshuishoudens in Leusden en in omringende
gemeenten. Ten opzichte van deze gemeenten heeft Leusden de laagste woonlasten. De gegevens zijn ontleend aan de
COELO Atlas lokale lasten 2017.
Lokale woonlasten

2016

2017

Leusden
Soest
Zeist
Amersfoort
Barneveld
Scherpenzeel
Woudenberg
Gemiddeld in provincie Utrecht
Gemiddeld in Nederland

€ 608
€ 618
€ 628
€ 693
€ 743
€ 740
€ 726
€ 710
€ 723

€ 625
€ 629
€ 635
€ 698
€ 747
€ 759
€ 792
€ 720
€ 723

Kwijtschelding
Voor inwoners met de laagste inkomens is er de mogelijkheid om voor kwijtschelding
in aanmerking te komen. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding is mogelijk voor de
afvalstoffenheffing, rioolheffing en bij de hondenbelasting voor de eerste hond.
In totaal is er in 2017 voor € 106.800 aan kwijtscheldingen verleend:
afvalstoffenheffing € 61.400, rioolheffing € 40.200 en hondenbelasting € 5.200.
In 2016 werd in totaal € 96.000 kwijtgescholden. De toename ten opzichte van 2016 wordt
verklaard door hogere tarieven bij de afvalstoffenheffing en door toename van het aantal
bijstandsgerechtigden.
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B. Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
Algemeen
Het weerstandsvermogen is te omschrijven als ‘de mate waarin de gemeente Leusden in staat is middelen vrij te maken
om (incidentele) financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van het bestaande beleid inzake de
gemeentelijke dienstverlening’. Het weerstandsvermogen is een financieel vangnet voor optredende gevolgen van risico’s
die niet goed kunnen worden afgedekt op basis van het gevoerde risicomanagement. In deze paragraaf geven wij u inzicht
in risico’s van de gemeente, het beschikbare en het benodigde weerstandsvermogen.
Beleidskader
Het beleid is vastgelegd in de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2010. Er wordt onderscheid gemaakt in
risico’s van de algemene dienst en die van het grondbedrijf.
Risicomanagement
Bewustwording van risico’s is een belangrijke stap in het beheersen van risico’s. Daarom is het van belang regelmatig stil te
staan bij de risico’s die het bereiken van de doelstellingen in de weg staan en het gesprek hierover te organiseren. Onze
risico’s worden systematisch in beeld gebracht en op mogelijke consequenties beoordeeld. Tweemaal per jaar wordt een
monitor samengesteld waarbij risico’s worden geïnventariseerd dan wel geactualiseerd. Daarnaast zijn risico’s en
risicobeheersing een vast onderdeel van de planning en control gesprekken in onze organisatie. Risicomanagement draagt
zo bij aan een grotere weerbaarheid en wendbaarheid. En dat is goed voor de continuïteit van de gemeente als het gaat
om de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden in de samenleving.

Risico’s algemene dienst
Op basis van de risicomonitor 2018-01 zijn de belangrijkste risico’s van de algemene dienst in beeld gebracht aan de hand
van een drietal scenario’s, namelijk het optimistische scenario (groen), het pessimistisch scenario (rood) en het midden
scenario (oranje).

1.065.000

3.000.000

Risico
1.

Algemene uitkering Gemeentefonds

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jeugdhulp
Grote projecten en onderhoud kapitaalgoederen
Bedrijfsvoering risico’s
WMO
Omgevingswet
Pensioenen & wachtgelden wethouders
Informatisering
Werk, inkomen en participatie
Verbonden en gerelateerde partijen
Overige risico’s in monitor 2018-01

4.555.000

optimistische
scenario
290.000

midden
scenario
630.000

pessimistisch
scenario
825.000

90.000
150.000
150.000
65.000
P.M
50.000
50.000
45.000
50.000
125.000

570.000
410.000
305.000
260.000
P.M
160.000
150.000
100.000
100.000
365.000

1.050.000
440.000
460.000
475.000
P.M
270.000
255.000
175.000
150.000
565.000
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Risico

optimistische
scenario

Totaal

1.065.000

midden
scenario
3.000.000

pessimistisch
scenario
4.555.000

Benodigd weerstandsvermogen Algemene dienst
Het benodigde weerstandsvermogen is genormeerd op 10% van de omzet van de algemene dienst,
namelijk € 4.976.500,-. Omdat het totaal van de geïnventariseerde risico’s aan de hand van het midden scenario lager is
dan het genormeerd benodigd weerstandsvermogen wordt bij berekening van het weerstandsvermogen uitgegaan van het
genormeerd benodigd weerstandsvermogen.

Beschikbare weerstandsvermogen Algemene dienst
Het beschikbare weerstandsvermogen voor het afdekken van de risico’s bij de algemene dienst wordt gevormd door het
vrij aanwendbare deel van de algemene reserve (basisdeel). Dit bedraagt € 4.107.000,- zijnde het saldo van deze reserve
per 31 december 2017.
Naast dit deel is voor het opvangen van risico’s in het sociaal domein een afzonderlijke reserve sociaal domein is ingesteld.
Op 31 december 2017 bedraagt de omvang van deze reserve € 1.197.850,-.

Ratio weerstandsvermogen Algemene dienst
Wij drukken het weerstandsvermogen uit in een ratio. Met behulp van dit verhoudingsgetal wordt bepaald of het
weerstandsvermogen toereikend is. De gemeente streeft naar een ratio van 1,0 met als toegestane bandbreedte een
bovengrens van 1,2 en een ondergrens van 0,8. Komt de ratio buiten de bandbreedte dan wordt binnen een jaar een
voorstel gedaan om het beschikbare weerstandsvermogen te verhogen of te verlagen. De ratio wordt als volgt berekend:

Beschikbare
weerstandsvermogen
---------------------------Benodigd
weerstandsvermogen

4.107.000
____________

0,83

4.976.500

Conclusie:
De ratio van 0,83 (afgerond op 2 decimalen) valt binnen de bandbreedte. Het weerstandsvermogen is toereikend.

Risico’s grondexploitatie
In de Actualisatie van de diverse grondexploitaties zijn de risico’s benoemd (en waar mogelijk gekwantificeerd) die de
gemeente loopt met de uitvoering van grondexploitaties.
De verschillende risico’s voor de projecten zijn begin 2017 uitgebreid geïnventariseerd en beschreven in de Risicomonitor
projecten grondbedrijf januari 2017. Op basis daarvan is € 1.806.000 als extra bestemmingsreserve “Voorziening
kredietcrisis” opgenomen, in feite bovenop de beschikbare weerstandscapaciteit in de vorm van de vrij besteedbare ruimte
in de ARG. Het grootste risico, in financiële zin, was daarbij het marktrisico Buitenplaats. Daarvoor was een hard risico
opgenomen van € 1.650.000. Met de herbezinning op het project en daarmee samenhangend de nieuwe grondexploitatie,
is het marktrisico (geen kantoren maar bedrijventerrein ontwikkeling) verwerkt in de grondexploitatie. Voor het negatieve
resultaat op de grondexploitatie is een verliesvoorziening getroffen.
In financiële zin resteert dan het zachte risico op de niet-gemeentelijke grondexploitatie Plantage. Dit betreft een relatief
bescheiden bedrag van € 156.000. Bij de Actualisatie grondexploitaties 2018 is voorgesteld om, gelet op het beperkte
resterende risico, de “Voorziening kredietcrisis” te laten vervallen en alle risico’s te dekken vanuit de vrije ruimte in de
Algemene Reserve Grondbedrijf.
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Benodigd weerstandsvermogen Grondbedrijf
In de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen is beschreven hoe de norm voor het benodigde
weerstandsvermogen wordt berekend. Op basis van de grondexploitaties zoals opgenomen in de Actualisatie 2018 wordt
het benodigde weerstandsvermogen grondbedrijf genormeerd op € 2.908.000.

Beschikbare weerstandsvermogen Grondbedrijf
Het beschikbare weerstandsvermogen grondbedrijf wordt gevormd door het vrij aanwendbare deel van de Algemene
Reserve Grondbedrijf. De omvang van deze reserve per begin 2018 bedraagt € 4.203.000 (na bestemming resultaat
grondexploitatie).

Ratio weerstandsvermogen Grondbedrijf
Evenals voor de Algemene Dienst wordt ook voor het Grondbedrijf uitgegaan van een ratio van minimaal 1,0 met als
toegestane bandbreedte een bovengrens van 1,2 en een ondergrens van 0,8. Komt de ratio buiten de bandbreedte dan
wordt binnen een jaar een voorstel gedaan om het beschikbare weerstandsvermogen te verhogen of te verlagen. De ratio
wordt als volgt berekend:

Beschikbare
weerstandsvermogen

4.203.000

----------------------------

____________

Benodigd
weerstandsvermogen

1,45

2.908.000

Conclusie:
Met een weerstandsratio van 1,45 is, afgezet tegen het gemeentelijke beleid zoals vastgelegd in de Nota
risicomanagement & Weerstandscapaciteit meer dan voldoende weerstandsvermogen aanwezig.

Kengetallen financiële positie
Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de rekening of de balans en
kunnen helpen bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie. Naast de kengetallen wordt een
beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen.
Bij de beoordeling van de kengetallen maken we gebruik van ‘zogeheten ‘signaleringswaarden’ die afkomstig zijn uit onder
meer de stresstest voor 100.000+gemeenten en die door meerdere gemeenten worden gehanteerd. In de tabel hieronder
is te zien welke waarden bij welke categorie (A, B of C) behoren. Wij zullen de kengetallen opnemen en indelen in
onderstaande drie categorieën waarbij categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest.
Signaalwaarden kengetallen
Kengetallen:

Categorie A

Categorie B

Categorie C

netto schuldquote

< 90 %

< 90 -130 %

> 130 %

netto schuldquote
gecorrigeerd voor
alle verstrekte
leningen
Solvabiliteitsratio
structurele
exploitatieruimte
grondexploitatie
belastingcapaciteit

< 90 %

< 90 -130 %

> 130 %

> 50 %
>0%

20 – 50 %
>0%

< 20%
<0%

< 20%
< 95%

20 – 35%
95 – 105 %

>35%
> 105 %

In de hierna opgenomen tabel zijn de voorgeschreven kengetallen vermeld en zijn de berekende waarden alsmede het
verloop van deze waarden ingevuld. Daarna volgt per kengetal een korte uitleg en wordt op de uitkomst en situatie voor
Leusden ingegaan.
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Jaarverslag 2017
Kengetallen:

Verloop van de kengetallen
Jaarverslag
2016

Begroting
2017

Jaarverslag
2017

netto schuldquote

-/- 34 %

-/- 22%

-/-5,5%

netto schuldquote
gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

-/- 34 %

-/- 22%

-/- 7,4%

solvabiliteitsratio

49%

37%

50,4%

structurele
exploitatieruimte
grondexploitatie

0,33%

-/- 0,31%

3,2%

20%

14%

11,3%

85%

87%

90%

belastingcapaciteit

Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De
netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie en zegt het meest
over de financiële vermogenspositie van een gemeente. De netto schuldquote geeft aan of een gemeente
investeringsruimte heeft of juist op haar tellen moet passen. Daarnaast zegt het kengetal ook wat over de flexibiliteit van
de begroting. Hoe hoger de schuld is, hoe meer kapitaallasten er zijn (rente en aflossing) waardoor een begroting minder
flexibel wordt. Voor Leusden geldt een negatieve schuldquote omdat wij een erg lage schuldenlast hebben. De (negatieve)
netto schuldquote neemt af ten opzichte van de jaarrekening 2016 omdat onze liquide middelen sterk afnemen door een
aantal investeringsprojecten. Toch blijft onze netto schuldpositie van Leusden laag en financieel gezond.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terugbetaald worden geeft dit kengetal inzicht in wat het
aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote
gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij
de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen. Het aandeel doorgeleende gelden is voor Leusden
relatief beperkt waardoor de uitkomt van dit kengetal nauwelijks afwijkt van de netto schuldquote. Dit geeft aan dat het
‘terugbetalingsrisico’ gering is.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders
gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten
opzichte van het totale vermogen hoe gezonder de gemeente. Normaal bevindt de solvabiliteitsratio van een gemeente
zich tussen de 30% en 80%. Leusden bevindt zich met een solvabiliteitsratio van 51% binnen deze bandbreedte. Dit
betekent dat onze bezittingen zijn gefinancierd met 51% eigen vermogen (reserves) en 49% vreemd vermogen
(voorzieningen, langlopende schulden en kortlopende schulden).
De solvabiliteitsratio heeft als signaleringswaarde A, maar zit net op de grens tussen A en B. Dit wordt mede veroorzaakt
door het grote aandeel van o.a onderhoudsvoorzieningen in onze balans. Wanneer rekening wordt gehouden met onze
voorzieningen, door deze uit het balanstotaal van de vaste en vlottende passiva te halen, dan komt de solvabiliteitsratio uit
op 76%. Hieruit blijkt dat Leusden in staat is zeer goed te voldoen aan zijn financiële verplichtingen.
Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen
structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal
drie jaar voordoen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij
structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld de personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke
regelingen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een
begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Het kengetal geeft hiermee aan hoe groot de structurele
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vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is om
structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid.
Kengetal grondexploitatie
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van gemeentes.
De boekwaarde van de voorraad gronden is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop.
Het kengetal geeft weer hoe de waarde van de grondexploitatie zich verhoudt tot de totale baten. Hoe lager het kengetal,
hoe beter.
Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De
ruimte die een gemeente heeft om haar belastingen te verhogen om bijvoorbeeld opgetreden risico’s op te vangen wordt
vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en de
reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Voor de jaarrekening komt het kengetal
voor de belastingcapaciteit uit op 90%. De belastingcapaciteit ligt onder het landelijk gemiddelde.
Beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie
Het weerstandsvermogen van de Gemeente Leusden valt net boven de ondergrens van 0,8. Desondanks is er voldoende
ruimte om financiële tegenvallers op te vangen. Daarnaast geven de financiële kengetallen aan dat Leusden een sterke
financiële positie heeft. De schuldenlast van Leusden ten opzichte van de eigen middelen is relatief laag. Hierdoor is de
druk van de rentelasten en de aflossing van geldleningen op de exploitatie laag te noemen. Ook is onze belastingdruk laag
te noemen ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Voor Leusden is er sprake van een structurele vrije ruimte binnen
onze begroting en jaarrekening. Hiermee hebben we ruimte om structurele risico’s op te vangen. Het kengetal
grondexploitatie geeft aan dat wij nog boekwaarden aan voorraad gronden hebben die door middel van verkopen moeten
worden goedgemaakt. In meerjarenperspectief neemt dit sterk af. Ook beschikken we voor onze grondexploitaties over
ruim voldoende weerstandsvermogen om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.
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C. Paragraaf Kapitaalgoederen en investeringen
Algemeen
In deze paragraaf wordt weergegeven hoe het gemeentelijk beleid ten aanzien van het groot onderhoud van
kapitaalgoederen in het jaar 2017 tot uitvoering is gebracht en welke middelen hiervoor zijn aangewend. Het
onderhoud van kapitaalgoederen bestaat uit twee soorten onderhoud; het dagelijks klein onderhoud, waarvan
de kosten direct ten laste van de exploitatie komen en daarnaast het groot onderhoud, waarvan de kosten ten
laste van de aanwezige onderhoudsvoorzieningen worden gebracht.
Kapitaalgoederen in Leusden
De gemeente Leusden heeft circa 180 kilometer aan wegen, 227 kilometer aan riolering, 5 hectare aan water,
1.330.000 m2 aan groen en 27.000 m2 aan gebouwen in beheer. De instandhouding van deze kapitaalgoederen
vergt circa 20% van de jaarlijkse gemeentelijke lasten.

Ontwikkelingen
Actualisatie groot onderhoud
Eind 2016 zijn de groot onderhoudsperspectieven geactualiseerd. De geactualiseerde onderhouds-ramingen zijn
vastgesteld voor de vierjaarlijkse periode 2016-2019. Naar huidige inzichten kan de instandhouding van de
gemeentelijke kapitaalgoederen in de openbare ruimte plaatsvinden vanuit de in de onderhoudsvoorzieningen
aanwezige middelen. De benodigde instandhoudingsuitgaven op het terrein van Openbare Verlichting (binnen de
financiële kaders van het beleidsplan Openbare Verlichting) en de vervanging van ondergrondse
afvalinzamelings-containers maken nog geen onderdeel uit van de door het college vastgestelde
onderhoudsrapportage. De uitgaven op deze twee onderhoudsdisciplines worden geïntegreerd in een volgende
actualisatie van het groot onderhoud.
Openbare Verlichting
In de raad van februari 2015 heeft de raad ingestemd met het Beleidsplan Openbare Verlichting. Hiermee zijn de
contouren voor de periode 2015 – 2024 uiteengezet en wordt invulling gegeven aan een structurele
bezuinigingsopgave van € 200.000 met ingang van het jaar 2017. In 2017 heeft de eerste grootschalige
vervanging van armaturen plaatsgevonden. In 2018 vindt afronding van de grootschalige
vervangingsinvesteringen plaats.
Wegenbouwkundige kunstwerken
Naar aanleiding van een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de constructieve veiligheid van
bestaande bruggen zijn de bruggen over het Valleikanaal getoetst op hun constructieve veiligheid. Nader
onderzoek zal nog inzicht geven in de ernst van de schade en de te nemen maatregelen. Naar verwachting
bestaat hierover in het jaar 2018 duidelijkheid. Voor de benodigde herstelmaatregelen zal aanvullend budget
worden aangevraagd bij de gemeenteraad.
Faciliteiten ondergrondse afvalinzameling
Alle 75 ondergrondse restafvalcontainers zijn vervangen voor nieuwe restafvalcontainer met duo zuil. De
betonputten zijn blijven zitten en kunnen nog tien jaar mee. Er zijn in het jaar 2017 in het kader van het project
‘het nieuwe inzamelen’’ éénenveertig nieuwe containers (incl. betonput) aanvullend aangelegd. Naar
verwachting komen er in 2018 jaar nog circa vijf containers bij. In 2018 wordt een vervangingsplan opgesteld
zodat na bestuurlijke goedkeuring van dit plan vanaf 2019 de gft zuilen en ondergrondse glascontainers
vervangen kunnen worden. Ook de ondergrondse containers voor papier, PMD en restafval zullen in het
vervangingsplan worden meegenomen.
Activeren investeringen met maatschappelijk nut
Met ingang van 2017 verplicht het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) gemeenten om investeringen met
maatschappelijk nut te activeren- en af te schrijven. Als gespaarde onderhoudsgelden worden ingezet voor
levensduurverlenging of kwaliteitsverbetering van kapitaalgoederen met maatschappelijk nut dan worden
gespaarde bedragen vanuit de onderhoudsvoorzieningen ondergebracht in de reserve dekking kapitaallasten met
maatschappelijk nut. Deze gedragslijn is met ingang van het jaar 2017 toegepast.
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Groot onderhoud
De huidige begrotingsramingen voor groot onderhoud zijn in de begroting gebracht op basis van de in 2016 door
het college vastgestelde groot onderhoudsrapportage. De onderhoudsmaatregelen zijn opgesteld vanuit de
kwaliteitscriteria- en de kwaliteitsambitie ‘basis’. Groot onderhoud en investeringen op het gebied van Riolering
komen voort uit het gemeentelijke rioleringsplan dat in 2015 door de raad is vastgesteld. Per
onderhoudsdiscipline wordt in deze paragraaf verslag gedaan over de in 2017 uitgevoerde werkzaamheden.

Riolering
Uitvoeringsplan
Stand van zaken:

Activiteiten 2017:

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014-2018
Het vigerende GRP loopt tot en met 2018. In het GRP is een meerjarenplanning
opgenomen voor vervanging, renovatie en reparatie van riolen en is tevens een
onderzoekplanning opgenomen. In het nieuwe GRP is een moderne manier van asset
management toegepast die zich toespitst op risicospreiding en restlevensduurbepaling.
Hierdoor neemt het aandeel te vervangen riolering sterk af ten opzichte van de prognoses
uit voorgaande planningen.
In 2017 zijn er verschillende maatregelen uitgevoerd waaronder:
o het reinigen en inspecteren van ruim 25 kilometer vrijvervalriolering in de kern
Leusden-Centrum en Achterveld;
o het opstellen van een nieuw basisrioleringsplan (doorrekening stelsel) voor Achterveld
als voorbereiding op toekomstige vernieuwingen in Achterveld;
o de aanleg van drainage ten behoeve van grondwaterbeheersing op verschillende
probleemgebieden in Leusden Centrum;
o het omleggen van het hoofdriool rond het oude gemeentehuis ten behoeve van de
nieuwbouw Huis van Leusden;
o de uitvoering van diverse deelreparaties aan de hoofd- en drukriolering.

Water
Uitvoeringsplan
Stand van zaken:

Activiteiten 2017:

Baggerplanning stedelijk gebied Leusden 2014-2023, onderhoudsplan stedelijk water
2011-2016, Groot onderhoud 2016-2019.
Groot onderhoudsmaatregelen zijn in 2017 beperkt gebleven tot lokale herprofilering en
reparaties aan damwanden en beschoeiingen. Het jaarlijks klein onderhoud (uitmaaien en
bladverwijdering) van de gemeentelijke watergangen is in uitgevoerd in een gezamenlijk
contract met Waterschap Vallei en Veluwe.
o vervangen van de damwand en profileren van de watergang ter hoogte van de
Stekelbaars;
o het vervangen van de oeverbeschoeiing bij MFC Atria;
o het reguliere onderhoud zoals het verwijderen van onderwatervegetatie in het najaar.

Wegen
Uitvoeringsplan
Stand van zaken:

Activiteiten 2017:

Groot onderhoud 2016-2019
In 2017 zijn er naast het reguliere onderhoud een aantal wegreconstructies uitgevoerd. Bij
deze reconstructies gold het uitgangspunt dat het groot onderhoud waar mogelijk aansluit
bij andere disciplines (zoals verkeer of riolering) en/of projecten van andere
overheidsinstanties.
In 2017 zijn een aantal grotere werkzaamheden uitgevoerd waaronder:
o het lokaal versterken van de asfaltconstructie in combinatie met het vernieuwen van
de deklaag op de Emelaarseweg. Waar mogelijk en noodzakelijk is dit gecombineerd
met de aanleg van bermverharding in de uitwijkstrook langs de weg;
o het vernieuwen van de deklaag en herprofileren van de hoofdrijbaan van de
Hessenweg tussen de komgrens Achterveld en de Barneveldse Beek in een
gecombineerd project met verkeer (vervangen fietspad Hessenweg);
o het reconstrueren van de wegverharding van de Treekerweg en de Oude Rijksweg
ter hoogte van restaurant Bavoort in een gecombineerd werk met de Provincie
Utrecht (reconstructie N226);
o de aanbesteding van meerjarige onderhoudsbestekken voor zowel asfalt- als
elementenonderhoud;
o de uitvoering van diverse kleinere onderhoudswerkzaamheden aan zowel asfalt als
elementenverhardingen.
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Verkeersregelinstallaties
Beleidsplan
Stand van zaken:
Activiteiten 2017:

Groot onderhoud 2016 – 2019
Het onderhoud van verkeersregelinstallaties is in overeenstemming met het gewenste
niveau. In 2017 hebben geen grootschalige vernieuwen plaatsgevonden.
o in 2017 zijn er op een tachtigtal locaties verkeerstelingen uitgevoerd in Leusden. De
verkeerstellingen dienen als input voor een nieuw op te stellen verkeersmodel voor de
gemeente. Met behulp van het model kan de werking van de VRI’s worden
geoptimaliseerd en gerichter worden geïnvesteerd in vernieuwing of aanpassingen.
o het dagelijks beheer en storingsonderhoud van de VRI’s is uitgevoerd in een
gezamenlijk werk met de gemeente Amersfoort. Als onderdeel van het dagelijks beheer
zijn diverse kleinschalige aanpassingen gedaan, waaronder het vervangen van accu’s en
armaturen.

Wegenbouwkundige kunstwerken
Uitvoeringsplan
Stand van zaken:

Activiteiten 2017:

Groot onderhoud 2016-2019
In 2016 is het hele areaal kunstwerken geïnspecteerd. Uit deze inspectie kwam naar voren
dat bij een drietal betonnen bruggen over het Valleikanaal, te weten Horsterweg,
Asschatterweg en Langesteeg, een gewichtsbeperking ingesteld dient te worden. Nader
onderzoek moet nu aantonen de ernst van de schade en de te nemen herstelmaatregelen.
Naar verwachting bestaat hierover in het jaar 2018 duidelijkheid. Voor de
herstelmaatregelen zal nog krediet worden aangevraagd bij de raad.
In 2017 is opdracht gegeven om zes houten bruggen te vervangen. Echter zal de plaatsing
van de bruggen pas in 2018 plaatsvinden. Het budgetbeslag van de vervanging zal niet,
volgens planning in 2017 zijn, maar pas eind 2018 plaatsvinden.

Gebouwen
Uitvoeringsplan
Stand van zaken:

Activiteiten 2017:

Groot onderhoud 2016-2019
Bij één gebouw zijn de buitenkozijnen geschilderd. Bij twee gebouwen is de dakbedekking
vervangen. Bij drie gebouwen is de verlichting vervangen (veelal voor LED). Verder is
bouwkundig werk als boeiboord en scheidingswand vervangen. Verder installatie werk als
verdeelinrichting en inbraak installatie vervangen. Bij gebouwen waar het onderhoud op
‘on hold’ staat, zijn geen maatregelen uitgevoerd. Ook zijn er verschillende maatregelen
doorgeschoven naar 2018 of later.
Een selectie van werkzaamheden uitgevoerd in 2017:
o grootschalige renovatie zwembad de Octopus;
o maatregelen inbraakpreventie en verlichting de Til,
o reparatiescheidingswanden en dakisolatie de Korf.

Groen
Uitvoeringsplan:

Stand van zaken:

Groenbeleidsplan gemeente Leusden ‘Groene rijkdom in beeld’ (2005),
Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid gemeente Leusden,
Bomenplan 2012-2021
Het groot onderhoud groen is vanaf 2015 gedeeltelijk opgenomen in het woonomgevingsbestek voor
de openbare ruimte. In dit bestek is een jaarlijks bedrag van € 40.000 opgenomen voor groenrenovaties
in de directe woonomgeving. In het kader van de samenleving voorop kunnen bewoners initiatieven
indienen voor onderhoud en inrichting van het openbaar groen. Door middel van het beschikbaar
gestelde budget kunnen deze plannen die door aannemer en bewoners worden uitgewerkt, (na
gemeentelijke goedkeuring) uitgevoerd worden.
Het overige budget wordt met name gebruikt voor renovaties in de groene hoofdstructuren van de
gemeente Leusden. Uitgangspunt voor deze renovaties is met name het Groenbeleidsplan en de
oplegnotitie prioritering Groenbeleid gemeente Leusden.
De komende jaren moeten de uitgangspunten uit deze twee beleidsdocumenten verwerkt worden in
een groenbeheerplan voor de gemeente Leusden. Doel van dit beheerplan is om inzicht te geven in de
manier waarop de openbare ruimte duurzaam in stand wordt gehouden. Het beschrijft de omvang en
de gewenste kwaliteit van de te beheren arealen en de (financiële) middelen die daarvoor nodig zijn.
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Speelvoorzieningen
Beleidsplan:
Stand van zaken:

Activiteiten 2017:

Speelruimteplan 2011-2021, Groot onderhoud 2016-2019
In 2017 is het groot onderhoudsbudget door beperkte capaciteit op de werkvoorbereiding
maar voor 60% besteed. De noodzakelijke vervangingen en het noodzakelijk onderhoud is
uitgevoerd. Op acht speelplaatsen zijn toestellen vervangen. Op vier speelplaatsen zijn
toestellen verwijderd. Ook is er ondersteuning verleend aan initiatieven vanuit de
samenleving. Per saldo wordt 40% van het uitgavenbudget doorgeschoven naar het groot
onderhoudsbudget van het jaar 2018.
Enkele in 2017 uitgevoerde activiteiten:
o plaatsing speeltoestellen op Landjonker, Gagelhof, Haverland;
o renovatie trapveld Jan van Arkelweg.

Sportterreinen
Uitvoeringsplan
Stand van zaken:

Meerjarenplanning Buitensportaccommodaties
In 2016 is in samenwerking met ingenieursbureau Kybys een nieuw model opgesteld voor het
onderhoud van de buitensportaccommodaties. Deze nieuwe meerjarenplanning sluit nog beter aan
op de praktijksituatie en in het model zijn de nieuwste (kostentechnische) inzichten meegenomen.
In het nieuwe model zijn alle kosten t/m 2040 inzichtelijk gemaakt
zodat duidelijk is welke financiële middelen gereserveerd dienen te worden om alle
buitensportaccommodaties duurzaam in stand te houden. Momenteel worden met Roda’46 de
mogelijkheden verkend voor de omvorming van natuurgrasveld 2 naar een kunstgrasveld. Roda’46
dient deze wens tot omvorming zelf te bekostigen. Voor 2017 stond de renovatie van veld 2 in de
planning maar omdat dit veld wellicht wordt omgevormd naar een kunstgrasveld hebben we deze
renovatiewerkzaamheden uitgesteld. Voor 2018 staan de renovatie van veld 1 van de MHCL en de
bijbehorende beregeningsinstallatie op de planning om gerenoveerd te worden.

Openbare Verlichting
Uitvoeringsplan:
Stand van zaken:
Activiteiten 2017:

Beleidsplan Openbare Verlichting 2015 – 2024
Er wordt uitvoering gegeven aan de vervanging van masten en armaturen zoals in het beleidsplan is
opgenomen.
Op 27 maart 2017 is de bouwteam fase van de aanbesteding van de openbare verlichting positief
afgerond en zijn de diverse documenten ondertekend. Per april 2017 is begonnen met de
uitvoeringsfase van de vervanging van de openbare verlichting. Het werk zal naar verwachting
afgerond worden per juni 2018.
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Budgetten
In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de totale kosten van het onderhoud van de kapitaalgoederen,
zoals opgenomen in de diverse programma’s van de begroting. De begroting na wijzigingen is ontstaan door
bijstelling van de budgetten bij de Najaarsnota 2017.

Kosten Groot Onderhoud kapitaalgoederen per programma
Begroting 2017
Primitief
na wijziging
Budget inclusief VAT, excl. areaal pp 2017
(afgerond op duizendtallen)
2. Domein Leefomgeving
- wegen en kunstwerken
- openbaar groen
- speelvoorzieningen
- waterbeheer
- brandweergarage
- bibliotheek
- binnensportaccommodaties
- buitensportaccommodaties
- onderhoud zwembad
- multifunctionele accommodaties
- aula en toren begraafplaats
- peuterspeelzalen, verhuurde panden
- jeugd- en jongerencentra
- de Schoolsteeg
- verkeersregelinstallaties
- renovatie en groot onderhoud riolering
- vervanging Openbare Verlichting
- investering/vervanging ondergrondse
afvalinzameling
1. Domein Bestuur
- gemeentehuis
- gemeentewerf
- milieustraat
Totaal

Realisatie 2017

Saldo

(excl. areaal)

3.283.000
126.000
86.000
55.000
73.000
32.000
239.000
78.000
3.501.000
410.000
23.000
80.000
57.000
7.000
106.000
687.000
1.482.000

4.782.000
126.000
86.000
55.000
1.000
1.000
132.000
78.000
3.501.000
438.000
23.000
80.000
22.000
7.000
151.000
687.000
1.482.000

4.353.000
152.000
55.000
56.000
1.000
2.000
74.000
38.000
3.528.000
355.000
36.000
1.000
17.000
0
145.000
133.000
591.000

429.000
-26.000
31.000
-1.000
0
-1.000
58.000
40.000
-27.000
83.000
-13.000
79.000
5.000
7.000
6.000
554.000
891.000

1.036.000

1.036.000

903.000

133.000

0
36.000
29.000

0
0
29.000

0
5.000
0

0
-5.000
29.000

11.426.000

12.717.000

10.445.000

2.272.000

Inclusief de budgetten welke beschikbaar zijn voor de instandhouding van de gemeentelijke riolering, de
vervanging van Openbare Verlichting en de geplande investeringen voor de implementatie van het ondergrondse
afvalinzameling komt de totaal voor 2017 voorziene investerings-/groot onderhoudsuitgaven neer op ca. € 11,4
mln. De voornaamste financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017 na wijziging worden kort
toegelicht.
Onderhoud wegen en kunstwerken € 429.000 lagere uitgave dan gepland
In 2017 is opdracht gegeven om zes houten bruggen te vervangen. Het budgetbeslag van de vervanging zal in
2018 plaatsvinden (totaal ca. € 100.000). De lagere uitgaven op groot onderhoud wegen (totaal € 329.000) zijn
terug te leiden naar een aantal oorzaken. De geplande vernieuwing van het asfalt ter hoogte van de Rotonde
Zuiderinslag- Hilhorstpoort is verschoven naar 2018. Ratio hiervoor is dat het werk door de verschuiving
uitgevoerd kan worden binnen het eind 2017 aanbesteedde meerjarig asfaltonderhoud. Hetzelfde geldt voor een
geplande onderhoudsronde aan de elementverharding. Genoemde werkzaamheden worden dan ook in 2018
uitgevoerd. Daarnaast is de omvang van een gepland onderhoudsproject op de Fliert verkleind zodat er in een
later stadium aangesloten kan worden bij de aanbesteding van de vernieuwen van de Hessenweg. Tot slot is een
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geplande inspectieronde van de verharding verschoven naar 2018 zodat de conversie van gegevens naar de
nieuwe BGT afgerond was voordat de inspectie van start ging.
Onderhoud binnensportaccommodaties, € 58.000 lagere uitgave dan gepland
Het renoveren van de sanitaire ruimtes in de sporthal Achterveld wordt doorgeschoven naar het jaar 2018 en
staat gepland voor de zomervakantie. Daarnaast wordt de vervanging van elektrische installaties van deze
accommodatie doorgeschoven voor afstemming met andere onderhoudsmaatregelen.
Onderhoud buitensportaccommodaties, € 40.000 lagere uitgave dan gepland
Voor 2017 stond de renovatie van veld 2 in de planning maar omdat dit veld wellicht wordt omgevormd naar een
kunstgrasveld zijn deze renovatiewerkzaamheden uitgesteld.
Onderhoud multifunctionele accommodaties, € 83.000 lagere uitgave dan gepland
Het renoveren van de sanitaire ruimtes van de Korf stond gepland voor het jaar 2017 maar is aangehouden in
verband met de lopende planvorming inzake aanstaande renovatie van het gebouw. Werkzaamheden zullen in
een later stadium worden uitgevoerd.
Onderhoud peuterspeelzalen, verhuurde panden, € 79.000 lagere uitgave dan gepland
Gepland onderhoud aan het pand Walter van Amersfoortstraat 52-54 is tijdelijk aangehouden in afwachting van
besluitvorming over de start van een participatiebroedplaats in Achterveld.
Renovatie en groot onderhoud riolering, € 554.000 lagere uitgave dan gepland
In 2017 was een rioolreconstructie voorzien in Leusden Zuid. Het tijdstip van uitvoering is daarbij echter
afhankelijk van het tempo van de inbreidingen ter hoogte van de Willem de Zwijger- en de Prinses Margrietlaan.
Doordat de inbreidingen pas in 2018 worden afgerond is ook de rioolreconstructie naar 2018 verschoven. Naast
de rioolreconstructie was tevens een vervanging van de schakelkasten en telemetrie van de drukriolering
voorzien voor 2017. De uitvoering van dit project is eveneens naar 2018 overgeheveld en is inmiddels in
aanbesteding. Naar verwachting wordt in mei 2018 tot gunning overgegaan.
Vervanging Openbare Verlichting, € 891.000 lagere uitgave dan gepland
In het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) in de begroting van 2017 zijn de cumulatieve investeringen tot en
met 2017 uit het Beleidsplan Openbare Verlichting opgenomen. Naar verwachting worden de voorziene
vervanging van masten en armaturen uitgaven in 2018 binnen de kaders van het Beleidsplan uitgevoerd. Het
betreft hier een fasering van voorziene uitgaven ten opzichte van het Beleidsplan en de begroting 2017.
Investering/ vervanging ondergrondse afvalinzameling, € 133.000 lagere uitgave dan gepland
In 2017 zijn de ondergrondse voorzieningen voor afvalinzameling aangelegd binnen het krediet dat hiervoor door
de raad beschikbaar is gesteld. In 2018 zullen nog enkele containers vanuit de beschikbare ruimte van het krediet
worden aangelegd.

Onderhoudsfondsen
De bekostiging van het groot onderhoud aan de kapitaalgoederen wordt gedekt uit diverse onderhoudsfondsen.
Het feitelijke verloop van de voorzieningen in het jaar 2017 wordt in onderstaande tabel (Tabel C2) weergegeven.
Het totale saldo van de onderhoudsvoorzieningen neemt met circa € 6 mln. af ten opzichte van de stand per 1
januari 2017. Met name vanuit de voorziening onderhoud gebouwen en de voorziening wegbeheer zijn relatief
grote uitgaven gedaan. Bij de voorziening onderhoud gebouwenbeheer wordt de uitname verklaard door de
aanwending van beschikbare onderhoudsgelden aan de renovatie van zwembad de Octopus. Daarnaast is de
hoogte van de voorziening onderhoud wegen, deklagen afgenomen vanwege uitnames ten behoeve van onder
andere het verkeersplan Achterveld fase 1, de Postweg en Hart van Leusden. Alle genoemde uitnames vanuit de
onderhoudsvoorzieningen vinden plaats conform de besluitvorming hierover door de gemeenteraad.
In de doorrekening behorende bij het in 2016 door het college vastgestelde onderhoudsperspectief (looptijd van
12 jaar) sluiten de voorzieningen per eind 2017 op een saldo van € 10,0 mln.
De feitelijke stand per eind 2017 van de totale onderhoudsvoorzieningen (exclusief de voorziening egalisatie
rioolbeheer) bedraagt € 10,8 mln. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de onderhoudsplanning in het
jaar 2017 zijn eerder in deze paragraaf toegelicht. Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de hoogte van
de voorzieningen naar huidige inzichten toereikend zijn om het benodigde groot onderhoud aan de
kapitaalgoederen te kunnen uitvoeren binnen de bestaande financiële kaders. Hierbij worden drie
kanttekeningen gemaakt:
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1. Op de voeding van de onderhoudsvoorzieningen (exclusief de voorziening riolering) is bij de
kerntakendiscussie 2013 een jaarlijkse korting doorgevoerd van € 425.000 per jaar. Hierdoor werd de
doorrekeningstijd van de voorzieningen verkort van 16 naar 12 jaar. Met het verstrijken van de tijd komen er
aan het einde van de planperiode onderhoudsjaren bij waarbij er meer budgetbeslag nodig is. Bij een
komende doorrekening is de kans groot dat de jaarlijks benodigde voeding omhoog zal moeten. Vooralsnog
volstaat echter de nu in de begroting verwerkte voeding van de onderhoudsvoorzieningen.
2. Naar verwachting zullen er bij de discipline ‘’onderhoud kunstwerken’’ niet in het huidige
onderhoudsperspectief opgenomen herstelmaatregelen nodig zijn om een aantal bruggen in stand te
houden. Hierover ontstaat duidelijkheid in het jaar 2018.
3. Naar aanleiding van nieuwe wetgeving zullen ventilatiesystemen in MFC de Korf vervangen moeten worden.
Hiervoor zijn binnen de onderhoudsvoorzieningen geen middelen beschikbaar. In het jaar 2018 volgt een
krediet- en dekkingsvoorstel aan de raad.

Saldi onderhoudsvoorzieningen
Onderhoudsfondsen
Wegbeheer, deklagen

(bedragen x € 1.000)

stand 1-1-2017

Vermeerdering

Vermindering

stand 31-12-2017

mutatie in 2017

6.940

1.386

4.290

4.036

-2.904

Wegbeheer, elementen

759

220

208

771

12

Waterbeheer

111

78

56

133

22

Gebouwenbeheer

4.449

567

4.017

1.000

-3.449

Groenbeheer

2.085

72

199

1.958

-127

Rioolbeheer

4.384

419

134

4.669

285

Sportterreinen

2.775

163

38

2.900

125

21.503

2.905

8.942

15.467

-6.036

Totaal voorzieningen:
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D. Paragraaf Financiering
Algemeen
De gemeentelijke treasury-functie heeft als doel het financieren van het gemeentelijk beleid (zorgen voor tijdige
beschikbaarheid van voldoende geldmiddelen) en het uitzetten van de overtollige geldmiddelen. De risico’s en
kosten worden daarbij geminimaliseerd en het renteresultaat geoptimaliseerd. De functie wordt uitgevoerd
binnen de normen van de Wet FIDO, de ministeriële regeling Ruddo en de Treasuryverordening 2016.

Beleggingen
Beleggingsstrategie en renteontwikkeling
Het rendement op de overtollige liquide middelen is zo goed als 0%.
Er wordt fors geïnvesteerd in Leusden. Dit zorgt voor een uitstroom van geldmiddelen en maakt dat we niet
voldoende overtollige geldmiddelen meer hebben om in deposito weg te kunnen zetten.
De overtollige liquide middelen worden verplicht aangehouden bij het Agentschap (schatkist).
Dit gebeurt in een rekening-courantverhouding. De vergoeding hierop is 0%.
De rentevergoedingen zijn nog altijd laag. Ter indicatie: bij de schatkist is de vergoeding op een deposito t/m 4
jaar 0%, op een deposito van 6 jaar 0,17% en op een deposito van 10 jaar 0,59% (april 2018).
Om het renteresultaat te optimaliseren wordt financiering van investeringen met externe middelen beperkt door
eerst de eigen liquide financieringsmiddelen te gebruiken. Als deze laatste ontoereikend zijn kunnen er externe
middelen in de vorm van projectfinanciering worden aangetrokken.
Drempelbedrag
Alle overtollige middelen moeten verplicht in de schatkist aangehouden worden. Om het dagelijkse kasbeheer te
vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag
worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. In 2017 was het
drempelbedrag voor de Gemeente Leusden € 393.000. Gemiddeld mag een decentrale overheid maximaal het
drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden. Het drempelbedrag is in het tweede kwartaal
overschreden.
Beleggingsvolume
Het volume aan beleggingen en liquide middelen is als volgt:
Overzicht beleggingen en liquide middelen

Deposito's en leningen, looptijd langer dan 1 jaar
Spaartegoeden, looptijd korter dan 1 jaar
Middelen in de Schatkist
Bankrekeningen

bedragen x € 1.000
31-12-2016
113
200
20.246
56
20.615

31-12-2017
89
200
12.408
196
12.893

Het volume van liquide middelen per ultimo boekjaar is met € 7,7 miljoen afgenomen van € 20,6 miljoen naar
€ 12,9 miljoen. Het gemiddelde volume van liquide middelen is met € 9,6 miljoen afgenomen van € 26,4 miljoen
naar € 16,8 miljoen.
De grootste investering uit 2017 zijn de bouw van het gemeentehuis (€ 4,447 miljoen), de 2e sporthal
(€ 2,974miljoen), de renovatie van het zwembad (€ 3,776 miljoen), en het verkeersplan Achterveld-Hessenweg (€
1,750 miljoen)
Beleggingsopbrengst (ontvangen rente)
In de programmabegroting werd uitgegaan van een beleggingsopbrengst van € 122.500 en een verwacht
rendement van 0,5 % op beleggingen en liquide middelen. Bij de najaarsnota 2017 is dit al bijgesteld naar een
verwachte opbrengst van € 19.000. In 2017 is uiteindelijk een beleggingsopbrengst gerealiseerd van € 17.000 bij
een gemiddeld uitgezet bedrag van € 16.754.000 ofwel een gemiddeld rendement van 0,10%.
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Overzicht resultaat beleggingen
Omschrijving
Opbrengst per saldo
Gemiddeld uitgezet bedrag
Gemiddeld rendement

bedragen x € 1.000
Rekening 2015 Rekening 2016 Rekening 2017
34
19
17
31.343
26.450
16.754
0,11%
0,07%
0,10%

Externe Projectfinanciering
Project MFC Atria
Voor het project MFC Atria is in juli 2015 een 25-jarige lening aangetrokken van € 6 miljoen.
De restant schuld per ultimo boekjaar is € 5,5 miljoen.
In 2017 is € 96.000 aan rente betaald (1,705%).
Financieringsstrategie en renteontwikkeling
Om het renteresultaat te optimaliseren wordt financiering van investeringen met externe middelen beperkt door
eerst de eigen liquide financieringsmiddelen te gebruiken. Als deze laatste ontoereikend zijn kunnen er externe
middelen in de vorm van projectfinanciering worden aangetrokken. De beschikbare liquiditeiten, de
liquiditeitsprognose en de renteontwikkelingen worden hiervoor in de gaten gehouden.
De lange rente is afgelopen jaar iets gestegen maar nog altijd laag. De lange termijn trend laat een iets stijgende
lijn zien. Banken verwachten verlopig weinig tot geen beweging van de korte rentes.
Ter indicatie: 10 jaar NL-staatslening april 2018 0,67% (april 2017 0,44%)

Gemeentegaranties
Garantstelling geldleningen
Het totaal van door de gemeente geborgde geldleningen bedraagt per eind 2017 € 828.000 (per eind 2016:
€ 881.000). Dit zijn in totaal acht gemeentegaranties. Er zijn in 2017 geen nieuwe garantstellingen verstrekt.
Gemeentelijke achtervang
Sociale woningbouw
De leningen van in Leusden werkzame woningbouwcorporaties worden primair geborgd door het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW). Het schuldrestant van deze leningen bedraagt per eind 2017 in totaal € 85,5 miljoen
(per eind 2016 was dit € 94,7 miljoen). De gemeente heeft samen met het Rijk een achtervangpositie in het
WSW.
Nationale Hypotheek Garantie
Via de Nationale Hypotheek Garantie worden leningen geborgd om het eigen woningbezit te bevorderen en voor
de kwaliteitsverbetering van eigen woningen. Het Waarborgfonds Eigen Woningbezit (WEW) is verantwoordelijk
voor de uitvoering van dit instrument. Per 2011 is de gemeentelijke achtervangpositie in het WEW voor nieuwe
hypotheekgaranties beëindigd. Het Rijk is sindsdien de achtervanger voor nieuwe garanties.
Voor de tot en met 2010 verstrekte, nog lopende garanties blijft de gemeentelijke achtervang in stand. Op basis
van de laatst beschikbare gegevens (juni 2017) betreft het in Leusden 802 hypotheekgaranties van in totaal
€ 148 miljoen.
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E. Paragraaf Bedrijfsvoering
Doel en inleiding
De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de gerealiseerde beleidsvoornemens voor de
bedrijfsvoering van de gemeente Leusden over het jaar 2017. Met de term bedrijfsvoering wordt bedoeld de
sturing en beheersing van alle primaire en ondersteunende processen in onze organisatie. De bedrijfsvoering kan
worden onderscheiden van het bepalen van gemeentelijk beleid en de uitvoering hiervan (het maken van
producten en het verlenen van diensten).
Bedrijfsvoering gaat over mensen, middelen en mogelijkheden om de gemeente goed te laten functioneren en
over de randvoorwaarden die onze ambities, plannen en voornemens helpen realiseren. Onderwerpen die
daarbij aan de orde komen zijn: personeel, organisatie, informatisering, automatisering, huisvesting, planning en
control enzovoorts.
Het jaar 2017 is het eerste jaar dat wij als college expliciet verantwoording afleggen aan de raad over het
onderwerp “informatieveiligheid”. Wij doen dat door in deze paragraaf “bedrijfsvoering van het jaarverslag” een
aparte (sub) paragraaf “ENSIA en informatieveiligheid” op te nemen. Daarmee voldoen wij aan het nieuwe
(horizontale) verantwoordingsproces voor de informatieveiligheid.

Personeel en organisatie
Organisatiedoelstellingen
Met de uitvoering van de vorige visie Leusden Klaar voor de Toekomst hebben we een goed fundament gelegd.
De nieuwe organisatievisie die in 2017 is opgesteld bouwt daar op voort. De kern van de nieuwe visie is dat we
de wendbaarheid van de organisatie vergroten, waardoor we in staat zijn in te spelen op toekomstige
ontwikkelingen.
We werken daarbij langs 3 sporen:

Vanuit de ervaringen met Samenleving Voorop zetten we in op het opgaven gestuurd werken. Kern van
het opgavegericht werken is het centraal stellen van het maatschappelijk vraagstuk en het bundelen
van krachten van externe en interne partijen om samen meer te realiseren. We zetten in op
samenwerken en op het verkrijgen van slagkracht om het verschil te maken.

We denken en werken vanuit de bedoeling van onze organisatie. We kunnen niet leven en werken
zonder regels, procedures en beleid (de systeemwereld). Maar systemen mogen niet tot doel worden
verheven, waardoor we de reden waarom we het doen uit het oog verliezen.

We zetten in op de zelfstandigheid, flexibiliteit en de gezonde werkbalans van onze ambtenaren. Onze
mensen zijn het belangrijkste kapitaal en daarmee de sleutel tot succes.
In 2017 hebben we in de periode september, oktober, november in 15 startbijeenkomsten alle medewerkers
meegenomen in het gedachtengoed van de nieuwe organisatievisie en zijn we het gesprek aangegaan over de
visie. In december hebben we twee lunchlezingen over het ‘werken vanuit de bedoeling’ georganiseerd voor
medewerkers en een aantal samenwerkingspartners. Bij de eerste twee sporen werken we met pilots. In 2017
hebben we een start gemaakt met de inventarisatie van deze pilots.
Interne Kerntakendiscussie
In april 2016 hebben wij een besluit genomen over de interne Kerntakendiscussie. We streven naar een maximaal
efficiënte organisatie met een overheadpercentage dat vergelijkbaar is met andere gemeenten. We hebben
besloten om de overhead met 9 fte te verminderen. Dit levert een besparing op van € 658.000 en daarnaast een
besparing van € 156.000 op secundaire personeelsbudgetten. De taakstelling moest uiterlijk 1 januari 2018
worden gerealiseerd. De afgelopen twee jaar is bij de uitvoering van de taakstelling een klein deel ad 1 fte
teruggedraaid omdat de maatregelen niet goed uitvoerbaar bleken dan wel dat door taakuitbreiding in het
sociaal domein de formatie ook in de overhead diende te worden uitgebreid. Van de taakstelling is op 31
december 2017 8,5 fte gerealiseerd. Begin 2018 is ook de resterende 0,5 fte ingevuld waarmee de taakstelling
volledig is gerealiseerd. Wij kunnen hierbij melden dat de taakstelling middels natuurlijk verloop is gerealiseerd.
Ten slotte melden wij nog het volgende. De start van de interne kerntakendiscussie was in 2015. We zijn nu drie
jaar verder en constateren dat de uitgangspunten op grond waarvan is besloten om tot deze formatiereductie te
komen niet op alle fronten houdbaar zijn. Wij gingen uit van minder controle en meer vertrouwen. Wij zien een
praktijk waarbij er vanuit de accountant juist meer controle wordt gevraagd. Daarnaast zien we toenemende
regelgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Daarmee komen de door ons genomen
maatregelen deels onder druk te staan en sluiten we niet uit dat op onderdelen de formatie weer zal moeten
worden uitgebreid.
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HRM-beleid
In 2017 is geen medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) gehouden, omdat is afgesproken dit te doen op het
moment dat we in de nieuwe locatie gehuisvest zijn. Wel is aandacht besteed aan de uitkomsten MTO 2016:
Werkdruk en communicatie hebben in 2017 extra aandacht van de peoplemanagers gehad. Met name het
frequent preventief contact van de verzuimconsulent met zowel medewerkers individueel als met de
peoplemanagers. Verder hebben we (preventief en actueel) actief gebruik gemaakt van coaches en de
arbeidspsycholoog van de arbodienst.
Conclusie is dat hierdoor medewerkers bewuster de balans tussen werk en privé overzien.

Kengetallen organisatie
BBV indicatoren bedrijfsvoering
Naast de verplichten BBV indicatoren die zijn opgenomen op waarstaatjegemeente.nl zijn er ook vijf indicatoren
voor het onderdeel bestuur en organisatie die door de gemeente uit de eigen gegevens of de eigen begroting
overgenomen moeten worden. Deze indicatoren hebben wij opgenomen bij het onderdeel overhead en in deze
paragraaf bedrijfsvoering:
Indicator
Formatie
Bezetting
Apparaatskosten

Eenheid
fte per 1.000 inwoners
fte pet 1.000 inwoners
Kosten per inwoner

Leusden
4,704
4,800
€ 476,18

Sturing en verantwoording
Bestuurlijke planning en control
Voor 2017 lag de focus op:

Het invoeren van de “thema beleidsavonden” als uitwerking van het focuspunt “de dialoog over
beleid”. Er is ingezet op dialoog en interactie door met elkaar in gesprek te gaan rondom de
programma’s van de programmabegroting. Dit gebeurde vier maal per jaar. Een thema beleidsavond
kent een voortgangs- en verdiepingsgedeelte, met onderwerpen die door het presidium gekozen zijn.

De Voorjaars- en Najaarsnota zijn verbeterd; met behulp van nieuw ontwikkelde formats zijn deze
korter en bondiger. Het zijn vooral financiële verantwoordingen.

De begroting 2018 is in 2017 voor het eerst opgesteld volgens een nieuw beschreven (lean) proces; dit
heeft de doorlooptijd aanzienlijk verkort.
Softcontrols
Het college heeft in 2017 n.a.v. de aanbeveling van de accountant om een overkoepelend anti-corruptiebeleid op
te stellen en te implementeren besloten zich hierop verder te beraden. Aan de hand van een memo waarin het
huidige beleid geschetst wordt, is een aantal acties besproken (zie hieronder) waaraan het MT gevolg wil geven:








Het inzetten op een regelarme oplossing voor fraudebestrijding/integriteitsbevordering omdat alleen
een beleid met meer regels niet per definitie leidt tot minder kans op ongewenst gedrag/incidenten.
Het stimuleren van het nemen van eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gedrag en
werkzaamheden, is krachtiger en past beter bij de geldende organisatieprincipes;
Het sturen op bevorderen van integriteit zal binnen de gremia van de BLNP-samenwerking worden
aangekaart om na te gaan of/hoe t.a.v. dit onderwerp met en van elkaar geleerd kan worden, door
middel van workshops, trainingen etc. Ook wanneer deze aansluiting binnen BLNP niet gevonden kan
worden, kan dit onderwerp als actiepunt opgenomen worden in het control plan van Leusden voor
2018-2019;
Gelijktijdig wordt gewerkt aan het actualiseren van verouderde afsprakenkaders: regeling
Klokkenluiders (2003), algemeen beleidskader Integriteit (2003) en de Gedragscode omdat hiermee
afspraken (o.a. verplichte regeling op basis van de Wet huis voor klokkenluiders 2016) kunnen worden
vastgelegd en worden bijgehouden;
Binnen de bestaande interne control werkzaamheden kan aandacht besteed worden aan corruptie- en
omkopingsrisico’s door in te zetten op zogenaamde softcontrols. Dit zijn beheersingsmaatregelen* die
van invloed zijn op bij voorbeeld de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden
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van medewerkers. De voorkeur heeft een creatieve, aansprekende aanpak die uiteindelijke neerkomt
op: 1. vraagstelling (b.v. waarom halen we de doelstelling niet?) 2. Risico-analyse (risico-identificatie en
–weging) en 3. Afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse.
*Een mogelijke oplossing voor het auditen van softcontrols kan worden gezocht in de methodiek van Control Self Assessment
(CSA). Dit is een formeel gedocumenteerd proces waarbij management en medewerkers de effectiviteit van een bedrijfsproces
beoordelen om zo vast te stellen of de bedrijfsdoelstellingen hierdoor voldoende gewaarborgd worden (Jordan 1995). Of het
toetsen van softcontrols door middel van een vooraf gebouwd referentiemodel zoals CSA voldoende inzichten biedt t.a.v. de
bestaande besturings- en inrichtingsvraagstukken van de organisatie is de vraag. Er zijn mogelijk andere/beter bruikbare
aangrijpingspunten voor operational auditing.

Informatisering en automatisering
Informatievoorziening
In 2017 is het informatieplan aangenomen. De uitvoering van het plan is gestart en inmiddels is 58% van het plan
gereed.
De onderdelen die nog niet gereed zijn hebben veelal betrekking op koppelingen met andere systemen waarbij
we afhankelijk zijn van softwareleveranciers en samenwerkingspartners. Voor zover mogelijk worden nieuwe
ontwikkelingen direct meegenomen in de uitwerking van het plan. Hierbij kan gedacht worden aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en de Omgevingswet. Deze laatste kost veel voorbereidingstijd en de
invoerdatum is recent uitgesteld nar 2021. In 2018 wordt het Informatieplan geactualiseerd.

AVG en privacy
Omdat op 25 mei 2018 de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) zal vervangen, is in 2017 verder geanticipeerd op het treffen van voorzieningen om
persoonsgegevens tijdig op de juiste en rechtmatige manier te kunnen verwerken en beschermen. De
bewustwording t.a.v. dit onderwerp kwam pas laat op gang en maakte een strakke, projectmatige aanpak steeds
urgenter in verband met de snel naderende deadline. De AVG zal een grote impact hebben op het werk binnen
de gemeente en in relatie tot organisaties waarmee de gemeente samenwerkt. De voorbereiding op en de
uitvoering van de AVG wordt –zoveel mogelijk- in BLNP-verband opgepakt. Elke gemeente moet voor 25 mei a.s.
minimaal de volgende stappen te hebben gezet:






Stel een register van verwerkingen op en maak afspraken voor het actueel houden daarvan (geschiedt
in BLNP-verband met ondersteuning vanuit BMC);
Maak afspraken met derden en ketenpartners (idem);
Stel een Functionaris Gegevensbescherming aan (geschiedt in BLNP-verband via gastheer Bunschoten);
Stel een privacy-beleid op en draag het uit (geschiedt -zoveel mogelijk- in BLNP-verband met
ondersteuning vanuit BMC);
Pas waar nodig taken, procedures en werkprocessen aan (geschiedt -zoveel mogelijk- in BLNP-verband
met ondersteuning vanuit BMC).

Huisvesting
Gemeentehuis
Afgelopen jaar is letterlijk en figuurlijk het fundament gelegd onder het Huis van Leusden. De nieuwe
fundatiepalen in de vernieuwde parkeerkelder doen dienst als dragers van het Huis van Leusden en alle splitsingen eigendomsakten zijn gepasseerd bij de notaris. Allemaal onzichtbaar maar wel wezenlijk. De indeling en deel
van de inrichting is niet alleen bedacht en vastgesteld maar is ook in 3-D beelden te zien. De contouren en een
groot deel van het uiterlijk van het gebouw waren eind van het jaar zichtbaar. Futurum gaat een deel van de door
Voila afgestane meters huren en is daarmee de vierde huurder in het Huis van Leusden. De organisaties zijn
intensief met elkaar in gesprek gegaan over het doel en het gebruik van het Huis van Leusden waarbij “samen
tenzij…” het motto is. Concreet wordt dit vertaald in afspraken rond activiteit gericht werken, facilitair,
communicatie, HRM, ICT (werkplekconcept), digitaal en archiefloos werken. Na een succesvolle pilot met
enthousiaste inzet van Perfect Lunch is Eat en Meet uit de aanbesteding gekomen om de catering in het Huis van
Leusden aankomende jaren te verzorgen met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En er is een
start gemaakt met de aanbesteding van de inbouwpercelen van het kantoor. 2017 was een intensief jaar waarin
het mogelijk was binnen de planning en de kaders van de businesscase te blijven.
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Bestemming voormalige gemeentewerf
Om tot een herbestemming te komen van de voormalige gemeentewerf aan de Hamersveldseweg zijn in 2017 de
nodige stappen gezet. Met een Publiek Programma van Eisen en een Biedboek zijn potentiële kopers uitgenodigd
om plannen in te dienen. Eind 2017/begin 2018 heeft dat geleid tot beoordeling van de ingediende plannen.
Daaruit is de “De Wiebelwagen” als investeerder gekomen. Met een samenstel van verschillende functies
(kinderopvang, natuur- en milieueducatie, groentetuin, dierenweide, kookstudio) en verbinding naar de Groene
Belevenis wordt gefaseerd invulling gegeven aan de nieuwe bestemming van de voormalige gemeentewerf.

Intergemeentelijke samenwerking bedrijfsvoering
Per 1 januari 2017 werken de gemeente Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten samen op het gebied van
bedrijfsvoering. De samenwerking is aangegaan omdat er voordelen en resultaten kunnen worden behaald op de
zogenaamde 4K’s:

een betere kwaliteit van dienstverlening;

een minder kwetsbare positie bij een toenemend takenpakket en de eisen die daaraan gesteld worden;

een kostenbesparing door gezamenlijke inkoop, standaardisatie en harmonisatie van werkzaamheden;

een grotere kans voor het personeel in (door-) ontwikkeling en breedte en diepte in het takenpakket.
Samenwerking vindt plaats op de volgende taakvelden.
Financiën
De samenwerking financiën heef zich eind 2016 en begin 2017 vooral gericht op het operationeel maken van de
gezamenlijke financiële applicatie en het ontwikkelen van een gezamenlijk rekeningschema. Door één
rekeningschema zijn we beter in staat om processen te harmoniseren en de financiële administratie gezamenlijk
uit te voeren. Verder wordt in werkgroepen verkend hoe op diverse beleidsterreinen kan worden samengewerkt.
Resultaten hiervan zullen in 2018 zichtbaar worden.
De financiële verantwoording van de samenwerking maakt onderdeel uit van de jaarverslagen en wordt conform
de Regeling Zonder Meer aangeboden aan de colleges. Het resultaat voor de gemeente Leusden in 2017 is als
volgt:

Taakveld
Financiën
HRM
ICT
Juridisch
Project
Totaal

Raming
49.000
29.000
10.000
5.800
93.800

Werkelijk
46.400
40.000
13.200
5.400
5.700
110.700

Saldo
+2.600
-11.000
-3.200
+400
-5.700
-16.900

De hogere kosten voor HRM worden veroorzaakt door de meer dan geraamde externe ondersteuning in het
aanbestedingsproces voor het E-HRM pakket.
ICT
We hebben in BLNP-verband een integraal beleidsplan opgesteld en vastgesteld. Hieruit is een reeks projecten
gekomen dat gerealiseerd moet worden. Een aantal van deze projecten is in 2017 gerealiseerd. Zo hebben we:

Een veiligheidsplan vastgesteld waarbij ook een bovengemeentelijke CISO is aangesteld.

Een procesvoorstel voor implementatie van de AVG vastgesteld dat nu zijn uitvoering heeft.

Een uitwerking gemaakt van de huidige i-organisatie waarbij een beeld verkregen is hoe alle
onderdelen van de BLNP i-organisatie zijn ingericht. In 2018 worden de contouren voor de i-organisatie
verder bepaald.

Een cloudbeleid vastgesteld waarbij we waar mogelijk zullen gaan inzetten op cloud-oplossingen.
Onderdeel hiervan is een uitwerking voor gezamenlijk gebruik van kantoor applicaties en een
gezamenlijk samenwerkingsplatform zoals de Azure cloud waar we de financiële applicatie naar toe
willen migreren.

Uniformering van werkplekken (waaronder kantoorautomatiseringsoplossing) gezamenlijk opgepakt en
stemmen we waar mogelijk de infrastructuren op elkaar af. Hierbij hebben we een gezamenlijk BLNP
wifi-netwerk gerealiseerd zodat medewerkers bij de BLNP-gemeenten gebruik kunnen maken van 1
wifi-netwerk. Onderdeel hiervan is ook de gezamenlijke aanschaf en implementatie van een
helpdesk/kennissysteem.
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Gezamenlijk beleid op laten stellen op het gebied van kwaliteit en gebruik van e-depots door de
archieven.
De implementatie van de omgevingswet gezamenlijk opgepakt met informatiemanagement op het
gebied van GIS/GEO.

P&O
In 2017 is gewerkt aan de teamvorming HRM BNLP, zoals de tweedaagse training onder leiding van een extern
bureau. Daarnaast wordt onderling steeds meer informatie uitgewisseld. Daarnaast is het gezamenlijk PSA
systeem (personeel- en salarisadministratie systeem fase 1) verder doorontwikkeld, zoals de modules declaraties,
verlof, IKB, enz. In 2018 gaat fase 2 van start.
De monitoringgroep HRM heeft bij zowel de klanten van HRM als de medewerkers van HRM getoetst of de
samenwerking al een bijdrage heeft geleverd aan de 4 K’s. De uitkomsten zijn gepresenteerd in de stuur- en
regiegroep BNLP.
Juridisch
Het (zelfsturende) team Juridische Zaken BLNP is op 1 januari 2017 gestart met een (formele) formatie van 11,7
fte. Gedurende het jaar is de formatie behoorlijk verminderd door ziekte en het aanvaarden van een andere baan
of andere projecten. Deels is dit opgevangen door middel van inhuur. De beschikbare capaciteit bleef desondanks
onder het geplande niveau. Al vanaf 2016 hebben de juristen verschillende zaken voor elkaar opgepakt. In 2017
liep dit terug. Een oorzaak hiervoor was o.a. de beperkte mogelijkheden om adequaat gezamenlijk te worden
gehuisvest waardoor er meer afhankelijkheid was van digitale contactmogelijkheden. Een goed werkende portal
voor onderling contact en het kunnen delen van werk en het kunnen monitoren van de voortgang van het
werk/afspraken is echter nog steeds niet beschikbaar. Dit laatste, in combinatie met het ontstaan van vacatures,
alsmede de toegenomen werkdruk zorgde voor een meer intern gerichte blik.
Desondanks is ook veel wél gerealiseerd en dat biedt perspectief voor verdergaande samenwerking op juridisch
gebied maar ook in samenhang met onderwerpen die ook bij andere vakdisciplines spelen. Er is inmiddels een
gezamenlijke ombudsman (excl. Leusden n.a.v. raadsbesluit), een gezamenlijke huisadvocaat, een gezamenlijke
aanschaf van een systeem voor de bezwaarschiften. Onderlinge vervanging van secretarissen van de
adviescommissie bezwaarschriften, een gezamenlijk georganiseerde en goed bezochte cursus over de Algemene
wet bestuursrecht en een bijdrage vanuit het juridisch team aan het AVG-project in BLNP-verband, hoewel dit
buiten de scope van de businesscase van JZ valt.

Lasten en baten bedrijfsvoering
1. Apparaatskosten
€ 14.130.204

Primaire
proces

Overhead

Domein
1. Bestuur
2. Leefomgeving

Personeel
€ 1.154.439
€ 1.946.262

€
€

ICT
52.519
9.065

Huisvesting
€
€
52.717

€
€

3. Samenleving
4. Ruimte
Totaal

€ 875.488
€ 1.567.500
€ 5.543.689

€
€
€

8.790
59.417
129.791

€
€
€

€
278.658
€
670.852
€ 1.341.414

52.717

Inhuur
110.652
281.251

voor specificatie van de kosten zie onderdeel Overhead
Totale kosten

€ 7.062.593

Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van onder andere personeel,
organisatie, automatisering (ICT), huisvesting, externe inhuur en dergelijke voor de uitvoering van
organisatorische taken. Het zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van
de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
In bovenstaande tabel staan de totale apparaatskosten vermeld. Hierin is een onderverdeling gemaakt van
kosten voor het primaire proces en de overhead. De kosten van de overhead worden toegelicht bij het
betreffende onderdeel binnen de begroting. De kosten van het primaire proces zijn verdeeld over de domeinen.
De overheadkosten van Leusden bedragen € 7.062.593. De kosten die toe te rekenen zijn aan het primaire proces
bedragen € 7.067.611. Het overheadpercentage komt hiermee op 99,9%. In de programmabegroting 2017 is een
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overheadpercentage van 105,8% berekend. Het verschil tussen deze overheadpercentages kan worden verklaard
door de kosten voor externe inhuur in het primaire proces. Deze waren niet in de primitieve begroting geraamd
en maakte dus geen onderdeel uit van het berekende overheadpercentage.
In het domein Leefomgeving staat voor huisvesting € 52.717 vermeld, dit is de Milieustraat. Het Gemeentehuis
maakt onderdeel uit van de overhead.

Sub-Paragraaf ENSIA en informatieveiligheid
Inleiding
Gemeenten zijn, net als andere organisaties, kwetsbaar als het gaat om (digitale) dienstverlening. De afgelopen
jaren is er bij de overheid sprake van een toenemend aantal incidenten op het gebied van cybercriminaliteit en
informatiebeveiliging. Niet alleen door gerichte aanvallen van hackers, maar ook door het onbedoeld openbaar
worden van vertrouwelijke informatie door medewerkers. Daarom is het van belang dat processen adequaat
worden ingericht om informatieveiligheid te borgen. Bovendien moet het bewustzijn van informatieveiligheid
van gemeentelijke medewerkers op alle niveaus worden vergroot. De Informatie Beveiligingsdienst (IBD) heeft in
opdracht van de VNG de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) ontwikkeld. De BIG is het normenkader
voor informatieveiligheid waar gemeenten zich aan hebben geconformeerd en dus aan moeten voldoen.
Samenvatting en algemeen beeld
In de praktijk doen we al veel aan informatieveiligheid maar we kunnen het niet altijd (op papier) aantonen. We
moeten meer maatregelen in beleid en procedures gaan vastleggen en processen (her)inrichten. De technische
kant van de beveiliging is op een voldoende niveau. De penetratietest (pentest) in 2017 laat een duidelijke
verbetering van de beveiliging van onze systemen zien ten opzichte van het onderzoek daarvoor. Maar
informatieveiligheid is meer dan alleen techniek en organisatie. De mens blijkt vaak de zwakste schakel. Ook uit
het dreigingsbeeld van de IBD komt de factor ‘mens' als grootste risico naar voren. Onbewuste en onbedoelde
acties blijken een groter risico dan bewuste en gerichte aanvallen.
Beleid en doelstellingen
De gemeenten Bunschoten, Leusden Nijkerk en Putten (BLNP) zijn in 2017 gestart met de stapsgewijze
implementatie van de BIG. We hebben in 2017 nieuw informatieveiligheidsbeleid opgesteld dat volledig op de
BIG is gebaseerd. Het doel is het bereiken van volwassenheid op het gebied van informatieveiligheid. Het stelsel
van de BIG bestaat uit ruim 300 normen. Het is niet mogelijk om ineens aan al die normen te voldoen. Het
groeien naar volwassenheid is een geleidelijk proces waarbij de lat steeds een stukje hoger komt te liggen.
Gemeenten krijgen de tijd voor een lokale risicogestuurde aanpak. We maken elk jaar een nieuwe risico-analyse
en een verbeterplan en hebben informatieveiligheid organisatorisch geborgd in de reguliere planning- en
controlcyclus, onder andere via deze paragraaf “informatieveiligheid”.
Organisatie en inrichting
In het beleid zijn de verantwoordelijkheden, taakomschrijvingen, coördinatie- en rapportagemechanismen met
betrekking tot informatieveiligheid verankerd. De Chief Information Security Officer (CISO) is op
organisatieniveau verantwoordelijk voor het actueel houden van het informatieveiligheidsbeleid, het
coördineren van de uitvoering van het beleid, het adviseren bij projecten, het beheersen van risico’s, evenals het
opstellen van rapportages. Naast de inrichting van de gemeentelijke CISO rol hebben de gemeenten Bunschoten,
Nijkerk, Leusden en Putten een regionale CISO aangesteld.
Activiteiten en beheersmaatregelen
We hebben in 2017 een organisatiebrede 0-meting uitgevoerd. Op basis van de 0-meting hebben we een
verbeterplan voor 2017/2018 opgesteld. We concentreren ons op verbetering van de volgende drie
deelgebieden; 1. Bewustzijn en gedrag; 2. Personele beveiliging; 3. Afhandeling van incidenten. Het komende jaar
zal verdere uitvoering aan het plan worden gegeven. Bewustwording zal structureel deel uitmaken van ons
informatieveiligheidsbeleid. Volgens de penetratietest die we in 2017 hebben laten uitvoeren, zijn de
architectuur en beveiliging van ons netwerk sterk verbeterd ten opzichte van het vorige (Rekenkamer)onderzoek.
De kritieke bevindingen die in het eerdere onderzoek zijn gerapporteerd zijn nu niet meer aangetroffen.
Cybercriminelen hebben steeds verfijndere technieken tot hun beschikking dus zullen er altijd weer nieuwe
kwetsbaarheden ontstaan. Daardoor is informatieveiligheid een continue proces en moeten we ons helaas
realiseren dat 100% veilig een illusie is. We hebben in 2017 managementtool (ISMS) ingericht dat de gemeente

108

ondersteunt bij de implementatie en het onderhoud van de BIG. Verder zijn de volgende maatregelen in
2016/2017 geïmplementeerd: mobiel werken via beveiligde apps; twee factor authenticatie; Uitschakelen
automatisch aanvullen e-mailadressen; Bewustwording door publicatie van berichten en tips via het Intranet en
via de mail. Deze maatregelen hebben bijgedragen aan het verhogen van het informatieveiligheidsniveau.
Resultaten zelfevaluatie
Het beantwoorden van de ENSIA zelfevaluatie leidt niet tot een score. Er wordt hoogstens wel of niet voldaan
aan de BIG normen. De uitkomsten zijn een indicatie van het voldoen aan de normen. Net als de meeste
gemeenten voldoet Leusden nog niet aan alle normen maar dat is ook niet reëel. Het gaat erom dat je als
gemeente continu aan de slag bent met verbeterplannen voor de informatieveiligheid.
Datalekken
In 2017 hebben zich binnen de gemeentelijke organisatie van Leusden geen datalekken gemanifesteerd. Sinds 1
januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als
overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek
hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de
persoonsgegevens zijn gelekt).
Verantwoording
Vanaf 2017 moeten gemeenten zich volgens een nieuwe methodiek verantwoorden over de informatieveiligheid
van de organisatie. Deze Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) heeft tot doel het
verantwoordingsproces overzichtelijker te maken en de verschillende normenkaders en zelfevaluaties te
bundelen. Gemeenten voeren een zelfevaluatie informatiebeveiliging uit op basis waarvan het college van B en
W in een paragraaf in het jaarverslag over de informatiebeveiliging rapporteert. Deze paragraaf omvat informatie
over de informatiebeveiliging in brede zin en een verwijzing naar de zogenoemde Collegeverklaring ENSIA inzake
informatiebeveiliging gericht op een aantal geselecteerde beveiligingsnormen van de BRP, PUN, BAG, BGT, DigiD
en Suwinet. Een IT-auditor controleert de collegeverklaring en stelt een assurancerapport op. ENSIA is in 2017
gestart met een beperkte scope en zal de komende jaren middels een groeipad worden doorontwikkeld.
a) Collegeverklaring ENSIA 2017
Met deze verklaring geeft het college van B en W aan dat de beheersingsmaatregelen bij de
gemeente hebben voldaan aan de voor de ENSIA verantwoording geselecteerde normen Suwinet
en DigiD. De Collegeverklaring ENSIA wordt gezamenlijk met het Assurancerapport, separaat van
het jaarverslag aan de gemeenteraad aangeboden.
b) Uitkomst assurance-rapport ENSIA 2017
Een bij de NOREA geregistreerde IT-auditor controleert de Collegeverklaring en stelt een
Assurancerapport op. Deze werkzaamheden van de IT-auditor duiden we ook wel aan als de ITaudit. De IT-auditor verklaart in het Assurancerapport dat de Collegeverklaring ENSIA 2017 van de
gemeente Leusden een getrouw beeld geeft.
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F. Paragraaf Verbonden Partijen
Algemeen
Visie op verbonden partijen in relatie tot de doelstellingen uit de begroting
De gemeente Leusden wil beoogde doelen uit kadernota’s en programmabegrotingen optimaal realiseren. Een
optimale borging van het publieke belang is daarbij essentieel. Soms realiseert de gemeente daarbij zelfstandig
taken en resultaten, en in andere gevallen zoekt ze samenwerking met derden (bijvoorbeeld andere gemeenten),
of belegt de uitvoering extern via subsidiëring of inkoop.
Een specifieke vorm van externe uitvoering is de verbonden partij. Soms volgt dit uit wetgeving, bijvoorbeeld bij
de Veiligheidsregio’s en de Regionale Uitvoeringsdiensten. Soms nopen de ontwikkelingen van schaalvergroting
en nieuwe gemeentelijke taken tot regionale samenwerking voor de uitvoering van deze taken.
Kenmerken van Verbonden Partijen
Verbonden partijen zijn derde rechtspersonen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk belang als een
financieel belang heeft. Dit betreft enerzijds de publiekrechtelijke gemeenschappelijke regelingen en anderzijds
privaatrechtelijke deelnemingen in vennootschappen, verenigingen en stichtingen.
Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van de verbonden partij, of het hebben van
stemrecht.
Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is
in geval van faillissement van de verbonden partij of wanneer de financiële problemen bij de verbonden partij
verhaald kunnen worden op de gemeente. Als de financiële relatie alleen bestaat uit gemeentelijke bijdragen in
de vorm van inkomens- of vermogensoverdrachten zoals een subsidie, dan is er geen sprake van een financieel
belang. Deze relaties zijn daarom niet in deze paragraaf opgenomen.
Verbonden partijen dienen een publiek, openbaar belang. De raad heeft een kaderstellende en controlerende
taak en ziet erop toe dat de verbonden partijen bijdragen aan dedoelstellingen in de (beleids)programma’s. De
functie van deze paragraaf verbonden partijen is om hier inzicht in te bieden.

Lokale en regionale sturing op Verbonden Partijen
Per 2015 is de nieuwe, regionaal ondersteunde, werkwijze voor de sturing en controle op verbonden partijen in
werking getreden. Deze werkwijze is op initiatief van de Leusdense raad ontwikkeld en in 2013 door het college
vastgelegd in de Nota Verbonden Partijen welke eind 2013 door de raad is vastgesteld. Het huidige college heeft
de werkwijze bekrachtigd in het Coalitieakkoord 2014-2018.
In november 2014 is de werkwijze vertaald in het Manifest Verbonden Partijen, dat is ondertekend door de
gemeenteraden uit Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg, Bunnik, Utrechtse
Heuvelrug en Zeist.
In het manifest roepen de gemeenteraden de besturen van de verbonden partijen op om ruimhartig met de
gemeenten samen te werken in de door de gemeenteraden gewenste ontwikkeling naar meer betrokkenheid. De
gemeenteraden verzoeken de besturen van de verbonden partijen daarom:
a. de gemeenteraden voldoende tijd te geven voor de bespreking van financiële documenten en dit vast
te leggen in de gemeenschappelijke regeling;
b. politiek relevante beleidsplannen in een vroeg stadium – via het college van B en W – voor te leggen
aan de gemeenteraden;
c. gegevens te verstrekken ten behoeve van de periodieke evaluatie.
Als bijlage bij het Manifest is de Leusdense jaarplanning met deadlines voor in te dienen stukken toegevoegd.
De werkwijze haakt in op de aangescherpte Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) 2015. Krachtens de Wgr
dienen verbonden partijen vóór 15 april voor het volgende begrotingsjaar een kadernota met algemene
financiële en beleidsmatige kaders aan de raad aan te bieden (vooral van groot belang bij voorgenomen
inhoudelijke of financiële wijzigingen) en een voorlopige jaarrekening..
De nieuwe regionale werkwijze verzoekt de verbonden partijen hun kadernota uiterlijk op 31 januari in te dienen,
zodat de raad nog een zienswijze op voorgestelde wijzigingen kan indienen vóórdat het AB van de verbonden
partij de concept-begroting vaststelt.
Zo is het zwaartepunt van sturing door de raad meer vooraan in de beleids- en begrotingscyclus geplaatst.
De raad heeft per verbonden partij twee “rapporteurs” benoemd. Zij volgen namens de hele raad de
ontwikkelingen bij de verbonden partij nauwgezet en informeren de raadsfracties.
In deze raadsperiode wordt elke verbonden partij minimaal eenmaal in de raad geëvalueerd.
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Gemeentelijk vindt geregeld overleg plaats tussen de accounthouders (beleidsadviseurs), de financiële adviseurs
en de procescoördinator Verbonden Partijen. Zij toetsen het vastgestelde afsprakenkader rondom sturing en
controle aan de praktijk en bespreekt nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Overzicht verbonden partijen en deelnemersbijdragen 2017
Naam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bijdrage 2017

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)
GGD regio Utrecht (GGDrU)
Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) (stichting)
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Vitens
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn
Regionale Werkvoorziening Amersfoort e.o. (RWA)
Amfors Holding BV
TOTAAL BIJDRAGEN 2017

€ 359.100
€ 898.934
€ 83.000
€ 1.383.631
0
€ 286.500
€ 546.773
€ 56.889
€ 178.000
0
€ 3.792.827

Financieel belang
In totaal is in 2017 door Leusden een deelnemersbijdrage aan de verbonden partijen van € 3,8 miljoen betaald.
Dit is circa 7 % van de totale gemeentebegroting. Het grootste deel van deze bijdrage is gekoppeld aan
afgenomen producten en diensten. Het resterende deel betreft een bijdrage naar rato van het aantal inwoners of
woningen.
Het financiële belang van de gemeente Leusden in de verschillende Verbonden Partijen varieert tussen 0,5% en
8%, afhankelijk van het aantal en de omvang van de andere deelnemers in een Verbonden Partij.
Beheersingsmethodiek voor verbonden partijen
De monitoring van verbonden partijen vindt plaats door het beoordelen van management- en
bestuursrapportages en de begrotingen en jaarrekeningen van de betreffende instellingen. Daarbij worden
relevante ontwikkelingen zoals het aangaan of beëindigen van verbonden partijen, wijzigingen in de
doelstellingen of nieuwe financiële risico’s en beleidswijzigingen in de uitvoering van de taken door het college
gerapporteerd naar de raad, onder meer via (concept) begroting, bestuursrapportages en/of jaarrekening.

Gegevens en ontwikkelingen per verbonden partij
1.

GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn)

Vestigingsplaats:
Juridische vorm:
Deelnemers:
Bestuurlijk vertegenwoordiger:
Doel deelname:

Openbaar belang:

Bestuurlijk belang:

Zwolle
Gemeenschappelijke regeling
Vijf waterschappen en zes gemeenten, te weten Bunschoten, Dalfsen,
Dronten, Nijkerk, Leusden en Zwolle.
Wethouder W. Vos
Een efficiënte en effectieve heffing en invordering van gemeentelijke
belastingen (en waterschapsbelastingen) en uitvoering van WOZ-taken
op een hoog kwaliteitsniveau tegen zo laag mogelijke kosten.
Juiste en klantgerichte uitvoering van gemeentelijke
belastingverordening en kwijtscheldingsregels en waardering
onroerende zaken.
Elke deelnemer heeft met één bestuurslid zitting in het AB.

Veranderingen in het belang en ontwikkelingen in de Verbonden Partij in 2017:
Het jaar 2017 stond in het teken van data als grondstof van de belastingprocessen. GBLT ziet foutloze data als
één van de pijlers onder de kwaliteit van dienstverlening, naast opgeleide medewerkers, klantgerichte processen
en betrouwbare systemen. Nadat in voorgaande jaren gewerkt is aan de aansluiting op het nationale stelsel van
basisadministraties kon in 2017 het voordeel daarvan worden ingezet. Door bestandsvergelijking wordt een
sluitend beeld gemaakt op de volledigheid van de belastingopbrengst.
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Programma in jaarrekening:
Gemeentelijke bijdrage in 2017:
Financieel belang:

Financieel belang %:
Resultaat over 2017:
Eigen vermogen eind 2017:
Vreemd vermogen eind 2017:
Risico’s:
Kredietwaardigheid:

2.

Domein Bestuur
€ 359.100
De grondslagen voor de gemeentelijke bijdrage zijn waar mogelijk
ontleend aan de Basisregistratie Personen en Woz-basisregistratie
(aantallen inwoners en Woz-objecten).
2,4%
€ 1.416.000
€ 580.000
€ 6.476.000
Geen bijzondere risico’s
GBLT beschikt in principe niet over eigen (weerstands)vermogen;
financiële resultaten worden verrekend met de deelnemers van de
gemeenschappelijke regeling. Wel is er een bestemmingsreserve
gevormd, bedoeld om eventuele frictiekosten te dekken die ontstaan door
formatiereductie als gevolg van bezuinigingsdoelstellingen.

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Vestigingsplaats:
Juridische vorm:
Deelnemers:
Bestuurlijk vertegenwoordiger:
Doel deelname:

Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:

Zeist
Gemeenschappelijke Regeling
Alle gemeenten in de provincie Utrecht
Wethouder P. Kiel
Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op
het gebied van openbare gezondheidszorg. Daartoe voert de dienst
(wettelijke) “basistaken” en (op lokaal beleid gebaseerde)
“keuzetaken” uit.
Een goede basisgezondheid en gelijke kansen op gezondheid voor de
inwoners bevorderen, onder meer door preventie.
Elke gemeente is met een lid vertegenwoordigd in het Algemeen
Bestuur. Het AB benoemt het DB.

Veranderingen in het belang en ontwikkelingen in de Verbonden Partij in 2017:
2017 stond in het teken van de start van GGD regio Utrecht (GGDrU) in beweging. Het programma was gericht
om GGDrU nog beter te laten aansluiten op de veranderde omgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. Naast
de uitvoering van de reguliere taken (bestrijden van infectieziekten, advies geven over de gemeentelijke
gezondheidsaanpak etc), is er gewerkt aan het verder op orde krijgen van de bedrijfsvoering en voor de kinderen
van 0 tot 18 jaar is de doorgaande lijn en continiteit aangebracht.
De aanbesteding van het DD JGZ op weg naar een GGD Dossier werd uitgevoerd en afgerond in december 2017
met een gunning aan partij Finalist uit Rotterdam. Begin 2019 is het digitaal dossier naar verwachting in gebruik.
Kortom in het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet om de basis verder op orde te brengen zodat we
voor inwoners van de regio Utrecht en toekomstige generaties kunnen werken aan een gezond en veilig leven.
Programma in jaarrekening:
Gemeentelijke bijdrage in 2017
Financieel belang:

Financieel belang in %:
Resultaat over 2017:
Eigen vermogen eind 2017:
Vreemd vermogen eind 2017:
Risico’s:

Domein Bestuur – programma Veiligheid
Domein Samenleving – programma Sociaal Domein
€ 898.934
De kosten van de wettelijke basistaken worden bij alle deelnemers in
rekening gebracht; keuzetaken alleen bij de gemeenten waarvoor de
taken zijn uitgevoerd.
Een nadelig saldo over het begrotingsjaar wordt over de deelnemende
gemeenten omgeslagen op basis van het aantal inwoners per 1 januari
van dat jaar.
ca 3%
€ 116.513 (maart 2018)
€ 2.755.522 (stand 31-12 jaarrekening 2017)
€ 11.822.885 (stand31-12 jaarrekening 2017)
Afwentelen overhead als gevolg van bezuinigingen op overige deelnemers
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3.

Inkoopbureau Midden Nederland

Vestigingsplaats:
Juridische vorm:
Deelnemers:
Doel deelname:

Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:

Vianen
Stichting
De gemeenten Montfoort, Scherpenzeel, Woudenberg, Vianen,
IJsselstein, Leusden, Giessenlanden, Leerdam en Zederik
Het behalen van financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen
voor de leden door inkoop in te zetten als strategisch en tactisch
instrument voor waarde creatie.
Professionalisering inkoopproces voor deelnemende gemeenten
In het bestuur van de stichting wordt de gemeente vertegenwoordigd
door de gemeentesecretaris.

Veranderingen in het belang en ontwikkelingen in de Verbonden Partij in 2017:
De gemeente Leusden neemt sinds 2009 deel in IBMN.
Hiervoor is een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. Per 1-11-2017 is door het bestuur een nieuwe
structuur afgesproken waarbij de deelnemers een basisfee betalen met daarbij een afrekening per product.

Programma in jaarrekening:
Gemeentelijke bijdrage in 2016:
Financieel belang:

Financieel belang in %
Resultaat over 2017:
Eigen vermogen eind 2017:
Vreemd vermogen eind 2017:
Risico’s:

Domein Bestuur
De gemeente heeft zich contractueel vastgelegd tot een minimale
dienstenafname ter hoogte van € 83.000.
Op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst worden rekening houdend met de minimale afnameverplichting – uren op basis
van feitelijke afname vergoed aan het IBMN.
De gemeente Leusden draagt met haar bijdrage voor circa 8% bij in de
totale opbrengsten van het IBMN.
€ 22.519 (2016)
€ 85.630 (2016)
€ 203.271 (2016)
Niet realiseren van doelstelling van kostendekkendheid organisatie IBMN
(regulier bedrijfsvoeringsrisico IBMN)

4. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Vestigingsplaats:
Juridische vorm:
Deelnemers:

Bestuurlijk vertegenwoordiger:
Doel deelname:

Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:

Utrecht
Gemeenschappelijke regeling
Alle gemeenten in de provincie Utrecht en de Meldkamer
Ambulancezorg (MKA). De politie Eenheid Midden Nederland is aan de
veiligheidsregio verbonden door een convenant
Burgemeester G.J. Bouwmeester
uitvoering brandweerzorg,organisatie van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij rampen
noodhulpverlening in de regio Utrecht
Adequate brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing
Alle burgemeesters van de Utrechtse gemeenten hebben zitting in het
AB.

Veranderingen in het belang en ontwikkelingen in de Verbonden Partij in 2017:
Veiligheidsregio Utrecht heeft besloten dat de brandweerkazernes eigendom blijven van de gemeente en om niet
door de VRU gebruikt worden. Vanaf 2019 zal de fusiegemeente Vijfherenlanden deel uitmaken van
Veiligheidsregio Utrecht. Naast de collectieve taken neemt Leusden geen aanvullende taken meer af van de VRU.
Programma in jaarrekening:
Gemeentelijke bijdrage in 2017:
Financieel belang:
Financieel belang in %:
Resultaat over 2016:

Domein Bestuur – programma veiligheid
€ 1.383.631
Jaarlijkse inwonersbijdrage op basis van verhoudingen van budgetten
binnen het gemeentefonds, de zgn. “ijkpuntscores”
1,9%
€ 205.000
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Eigen vermogen eind 2017:
Vreemd vermogen eind 2017:
Risico’s:

€ 6.915.000 (incl. nog te bestemmen resultaat 2017)
€ 29.980.000
- Frictie- en ontvlechtingskosten die door de overgang naar een landelijke
meldkamer achterblijven bij de VRU.
- Formatie en/of frictiekosten door de komst van de Omgevingswet

5. Vitens
Vestigingsplaats:
Juridische vorm:
Deelnemers:
Bestuurlijke vertegenwoordiger:
Doel deelname:
Openbaar belang:

Bestuurlijk belang:

Zwolle
Naamloze vennootschap.
Vitens heeft honderdtien aandeelhouders, die
gezamenlijk 5.777.247 aandelen bezitten.
Wethouder W. Vos
Zeggenschap op basis van het aantal aandelen in de
Algemen Vergadering van Aandeelhouders
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland
en verzorgt de drinkwatervoorziening in de gemeente
Leusden. Vitens is in 2006 ontstaan uit fusies van
lokale en regionale drinkwaterbedrijven.
Gemeente Leusden heeft sinds 2006 een
aandelenportefeuille van 25.902 aandelen € 1,00
Vitens.

Veranderingen in het belang en ontwikkelingen in de Verbonden Partij in 2017:
Hergebruik van afvalstoffen uit waterwinning is in 2017 voor het eerst rendabel geworden. Vitens is in 2017 begonnen
met het uitgeven van ‘grondstoffenpaspoorten’ voor gebruikte materialen, zodat deze later probleemloos opnieuw
kunnen worden gebruikt of recycled. In 2017 is samen met energiebedrijf Eneco een eigen zonnepark gerealiseerd: 1.764
panelen voorzien een deel van onze productiefaciliteit
Vitens heeft als bedrijf in 2017 stappen vooruit gezet in de verdere omvorming van een betrouwbare
drinkwaterproducent naar een bedrijf dat vooroploopt bij het aankaarten en oplossen van maatschappelijke en
ecologische vraagstukken die onze activiteiten betreffen.

Programma in jaarrekening:
Gemeentelijke bijdrage in 2017:
Financieel belang in %:
Resultaat over 2017:

Eigen vermogen eind 2017:
Vreemd vermogen eind 2017
Risicos:

6.

Domein Bestuur – programma Samenwerking
nihil
Ongeveer 0,5%
€ 47.700.000
Een deel van het financieel resultaat (19,1 mln.) wordt
als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het
verwacht dividend over 2017 bedraagt € 3,30 per
aandeel, dus voor Leusden ongeveer € 85.500
€ 533.700.000 (ultimo 2017)
€ 1.194.400.000 (ultimo 2017)
De financiële risico’s zijn zeer beperkt. Er is geen
verplichte afdekking van een eventueel tekort;
aandeelhouders van een NV zijn niet aansprakelijk
voor de schulden van een NV.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Vestigingsplaats:
Juridische vorm: :
Deelnemers:

Bestuurlijk vertegenwoordiger:

Utrecht
Gemeenschappelijke regeling
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden,
Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Woudenberg, alsmede de provincie
Utrecht
Wethouder E. van Beurden
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Doel deelname:
Openbaar belang:

Bestuurlijk belang:

Uitvoeren van milieutaken op het gebied van vergunningverlening en
toezicht en handhaving voor de deelnemende gemeenten.
Het behartigen van de belangen van de deelnemers tezamen en van
iedere deelnemer afzonderlijk op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Het zorgdragen van een goede, klantvriendelijke en efficiënte uitvoering
van de opgedragen milieutaken.
Elke deelnemende gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur.

Veranderingen in het belang en ontwikkelingen in de Verbonden Partij in 2017:
De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht heeft in 2017 een aantal wettelijke milieutaken voor de gemeente Leusden
uitgevoerd. In 2017 zijn integrale en aspectcontroles op de milieuregelgeving conform de dienstverleningsovereenkomst
uitgevoerd. Bij de aspectcontroles heeft de focus gelegen op energiecontroles bij kantoren, vuurwerkcontroles en
geluidcontroles bij horecabedrijven. Er zijn minder vergunningaanvragen binnengekomen dan verwacht, dit is al een
aantal jaren de trend. In de DVO 2018-2021 is daarom het te verwachten aantal vergunningen neerwaarts bijgesteld. Het
aantal meldingen is in lijn met de prognose In het kader van het Besluit bodemkwaliteit (BBK) heeft de RUD Utrecht
surveillances uitgevoerd en meldingen BBK afgehandeld.
In 2017 is naast de DVO een aanvullende afspraak gemaakt over “Energiediensten, aanpak op maat”. De werkzaamheden
bestaan uit de behandeling van EED-plichtige bedrijven, Wm-toezicht Energie en het Beoordelen van 11
omgevingsvergunningen op de voorschriften aangaande energiebesparing.
Er is een start gemaakt met het actualiseren van het gemeentelijk geluidbeleid, dit wordt in het eerste kwartaal van 2017
afgerond. De uren hiervoor vallen binnen de DVO.
Er is veel tijd gestoken in het opstellen van een nieuwe DVO voor de periode 2018-2021. Deze DVO gaat uit van
outputfinanciering in tegenstelling tot de eerdere DVO’s die uitgingen van lump-sum financiering.
Programma in jaarrekening:
Gemeentelijke bijdrage in 2016:
Financieel belang:
Resultaat over 2016:
Eigen vermogen eind 2016:
Vreemd vermogen eind 2016:
Risico’s:

7.

Domein Leefomgeving
€ 286.500
2,7%
€ 306.261 (2016)
€ 1.718.572 (2016)
€ 1.700.154 (2016)
Overgang naar outputfinanciering, ziekteverzuim en bedrijfsvoering
(gedurende de opbouwfase)

Afvalverwijdering Utrecht
Vestigingsplaats:
Juridische vorm:
Deelnemers:
Bestuurlijk vertegenwoordiger:

Soest
Gemeenschappelijke regeling
De Utrechtse gemeenten
Wethouder E. van Beurden

Doel deelname:

Het op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde
manier sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in provincie
Utrecht
Zorgen voor goede, reguliere en milieu verantwoorde verwerking van door
gemeenten ingezameld huishoudelijk afval. Tevens kennisuitwisseling en –
vergroting op het gebied van efficiënte afvalinzameling en –verwerking.
Het AB bestaat per 1-1-2014 formeel uit 2 leden namens stad Utrecht en 1
lid uit elke andere gemeente.

Openbaar belang:

Bestuurlijk belang:

Veranderingen in het belang en ontwikkelingen in de Verbonden Partij in 2017
Als vervolg op de in 2016 ingezette toekomstverkenning is in 2017 door de AVU een wijziging voorgesteld, die begin 2018
beslag heeft gekregen. De regeling is geactualiseerd aan wetswijzigingen en wijzigingen in deelnemers (uittreden
provincie). Daarnaast is de regeling omgevormd van een raadsregeling naar een collegeregeling. Tevens zijn in 2017 een
aantal niet strategische taken bij de gemeenschappelijke regeling RMN onder gebracht.
Programma in jaarrekening:
Gemeentelijke bijdrage in 2017:
Financieel belang:

Domein Leefomgeving
€ 546.773
Baten en lasten worden 100% aan de deelnemers doorberekend. De GR
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Financieel belang in %:
Resultaat over 2017:
Eigen vermogen eind 2017:
Vreemd vermogen eind 2017:
Risico’s:

8.

heeft een 100% belang in de NV Afvalverwijdering Utrecht (en is zo
hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele omzetbelastingschulden van de
NV), en een minderheidsbelang in de NV Rova Holding.
2%
€ 149.852
€ 539.283
€ 15.254.491
Normale bedrijfsrisico's zoals rente-, krediet, debiteuren- en
investeringsrisico's

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn

Vestigingsplaats:
Juridische vorm:
Deelnemers:

Bestuurlijk vertegenwoordiger:
Doel deelname:
Openbaar belang:

Bestuurlijk belang:

Utrecht
Gemeenschappelijke regeling
Provincie Utrecht, alsmede de gemeenten Amersfoort, Bunnik, De Bilt,
Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg,
Wijk bij Duurstede, Zeist en Leusden
n.v.t.
Belangenbehartiging van de deelnemende gemeenten bij de
intergemeentelijke openluchtrecreatie.
Door bundeling van bevoegdheden kan een samenhangend beleid op het
gebied van openluchtrecreatie worden bepaald en uitgevoerd. Daardoor
kunnen inwoners en bezoekers gebruik blijven maken van
openluchtrecreatie.
Gemeenteraden en provinciale staten wijzen elk 2 leden van het AB aan.

Veranderingen in het belang en ontwikkelingen in de Verbonden Partij in 2017
De gemeente Leusden neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug,
Vallei – en Kromme Rijngebied om binnen dit werkgebied gezamenlijk zorg te dragen voor:

Het beheer en onderhoud van een samenhangend netwerk van regionale recreatieve routes en paden;
(kerntaak)

Het beheer, onderhoud en exploitatie van recreatieterreinen. (hierin wordt een sterkere rol van de
markt geambieerd)
Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap heeft op 13 maart 2014 met meerderheid besloten om zich op te
heffen per 1 januari 2018. Leusden neemt deel aan het traject om de daadwerkelijke opheffing van het schap te
realiseren. Gedurende het traject laten we onze invloed gelden om tot goede afspraken te komen over het
toekomstige beheer en onderhoud van voor Leusden relevante recreatieve voorzieningen. Tot 1 januari 2018
blijft de gemeentelijke bijdrage op het zelfde niveau.
Voor de uiteindelijke liquidatie is een liquidatiesom verschuldigd. Om deze te verkleinen heeft het
Recreatieschap geïnvesteerd in het vinden van oplossingen en rechtsopvolgers voor het beheer, onderhoud (en
exploitatie) van de recreatieterreinen, routes en paden.
Hiermee zijn onderzoekskosten gemoeid; deze zijn deels voorgefinancierd door de “pakkettrekkers”. In 2018
worden deze kosten met de afkoopsom verrekend met alle deelnemende gemeenten en provincie.
Programma in jaarrekening:
Gemeentelijke bijdrage in 2017:
Financieel belang:

Financieel belang in %:
Resultaat over 2017:
Eigen vermogen eind 2017:
Vreemd vermogen eind 2017:
Risico’s:

Domein Ruimte
€ 56.889
Na aftrek van het aandeel van provincie Utrecht en gemeente Amersfoort
in het nadelig saldo wordt het restant verdeeld over de overige
deelnemers naar rato van het aantal inwoners.
4,9%
€ 1.282.520
€ 2.534.934
€ 1.051.710
Voor de kosten van de opheffing van het Recreatieschap per 1 januari
2018 heeft de gemeente Leusden een voorschot van € 242.393 betaald
aan het recreatieschap.
Uit de conceptcijfers over 2017 blijkt dat de afrekening voor de
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liquidatiekosten naar verwachting binnen het reeds betaalde voorschot
vallen.

9.

Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en Omstreken (RWA)

Vestigingsplaats:
Juridische vorm:
Deelnemers:
Bestuurlijk vertegenwoordiger:
Doel deelname:

Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:

Amersfoort
Gemeenschappelijke regeling
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en
Woudenberg
Wethouder P. Kiel
Het uitvoeren van alle gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet
Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daarmee verband houdende
voorschriften en regelingen.
Het voorkomen van structurele uitsluiting van bepaalde groepen
kansarme werklozen.
Elke deelnemende gemeente is in het Algemeen Bestuur
vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Werk en Inkomen.

Veranderingen in het belang en ontwikkelingen in de Verbonden Partij in 2017:
Uitgangspunt is de directe relatie tussen RWA (gemeenschappelijke regeling) en Amfors Holding (BV waarin de
gemeente aandeelhouder is). Inwoners met een Wsw-indicatie zijn bij RWA in dienst en krijgen een salaris vanuit
de COA Sociale Werkvoorziening. Deze medewerkers werken voor Amfors.
De financiële ontwikkelingen binnen het RWA zijn voor een groot deel afhankelijk van het bedrijf Amfors. De
hoogte van de gemeentelijke bijdrage richting RWA hangt voor een groot deel af van de financiële positie (en het
resultaat) van Amfors Holding.
Het resultaat van Amfors Holding BV is in 2017 voor het derde jaar op rij wat hoger dan begroot. Het
subsidieresultaat van RWA valt wel negatiever uit dan begroot, mede als gevolg van Rijksbeleid (hoogte van
rijkssubsidie).
Als gevolg hiervan is de gemeentelijke bijdrage voor Leusden toegenomen.
Hoofddoelstelling voor RWA en Amfors is het (zo) regulier mogelijk plaatsen van medewerkers op de
arbeidsmarkt tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. In de realisatie van deze doelstelling ligt een uitdaging
in het vinden van de balans tussen het ontwikkelen van medewerkers en het realiseren van voldoende
operationeel resultaat.
Amfors is volop bezig met de transitie naar mensontwikkelbedrijf, zodat haar doelstelling in lijn komt te liggen
met de Participatiewet. Deze transitie vraagt om een andere wijze van denken en doen binnen de hele
organisatie voor zowel de Sw-medewerker, de begeleiding, maar ook de ondersteunende organisatie.
Focuspunten zijn daarbij mobiliteit van de medewerker, verzuim, ontwikkeling management en organisatie,
commercie.
Programma in jaarrekening:
Gemeentelijke bijdrage in 2017:
Financieel belang:

Financieel belang in %:
Resultaat over 2017
Eigen vermogen eind 2017:
Vreemd vermogen eind 2017:
Risico’s:

Domein Samenleving – programma Sociaal Domein
€ 178.000 (o.b.v. concept RWA Jaarverslag 2017)
Daarnaast doorsluizing van de rijksbijdrage WSW ad € 1.570.998.
De gemeente stelt de ontvangen rijksbijdrage WSW volledig ter
beschikking aan RWA. Daarnaast draagt elke gemeente naar rato bij in
een eventueel negatief exploitatiesaldo.
(2017) 6%
-/- € 4.778.000
0
€ 15.265.000
De dalende rijkssubsidie WsW, in combinatie met de beperking van het
lage inkomensvoordeel en de Cao van SW-medewerkers vormen een
risico op een verslechtering van het RWA resultaat.

10. Amfors Holding
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Vestigingsplaats:
Juridische vorm:
Deelnemers:
Gemeentelijk aandeelhouder
Doel deelname:
Openbaar belang:
Bestuurlijk belang:

Amersfoort
Besloten Vennootschap
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en
Woudenberg.
Wethouder P. Kiel
Instandhouding van werkbedrijven waarheen werknemers van RWA
gedetacheerd worden om te (leren) werken.
Het voorkomen van structurele uitsluiting en het bieden van een
leer/werkplek voor bepaalde groepen kansarme werklozen
De portefeuillehouders Financiën uit de deelnemende gemeenten zijn
aandeelhouder van Amfors Holding. Zij controleren begroting,
jaarrekening en beleidsplannen.
Daarnaast is er een Raad van Commissarissen bestaande uit personen
zonder bestuurlijke binding met de gemeenten.

Veranderingen in het belang en ontwikkelingen in de Verbonden Partij in 2017:
Zie hierboven bij Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort e.o.
Programma in jaarrekening:
Gemeentelijke bijdrage in 2017:
Financieel belang:
Resultaat over 2017:
Eigen vermogen eind 2017:
Vreemd vermogen eind 2017:
Risico’s:

Domein Samenleving – programma Sociaal Domein
0
6%
€ 1.877.000
€ 2.500.000
€ 3.800.000
De gemeente is erg afhankelijk van het behalen van de operationele
resultaten van Amfors, die ter aanvulling van het negatief
subsidieresultaat RWA nodig is om zodoende de gemeente niet meer te
laten bijdragen. Zie verder hierboven bij Regionaal Werkvoorzieningschap
Amersfoort e.o.

118

G. Paragraaf Grondbeleid
Algemeen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente in 2017 invulling heeft gegeven aan haar grondbeleid.
De financiële vertaling van de grondexploitaties is opgenomen in de Actualisatie Grondexploitaties 2018. In de Actualisatie
Grondexploitaties 2018 zijn de financiële doorrekeningen opgenomen van alle lopende grondexploitaties en is inzicht
gegeven in het verwachte resultaat en het weerstandsvermogen. In de Actualisatie Grondexploitaties 2018 zijn ook meer
details per grondexploitatie opgenomen.
Hoe de gemeente invulling geeft aan het grondbeleid is verder uitgewerkt in de Nota Grondbeleid 2013-2017.

Nota Grondbeleid 2013-2017
De Nota Grondbeleid 2013-2017 geeft kaders die moeten bijdragen aan een voldoende adequaat grondbeleid. Dit gelet op
de ontwikkeling van Leusden en de rol en positieneming van de gemeente Leusden in het kader van de Samenleving
Voorop. De huidige Nota grondbeleid is geschreven in een periode van de financiële crisis en recessie (2008-2014) en geeft
kleuring aan de context en het geformuleerde beleid. Op dit moment is juiste sprake van een groeiende economie en een
grote vraag naar woningen. In die zin sluit de positionering van de huidige Nota Grondbeleid niet meer helemaal aan bij de
actuele situatie. Ook is er nieuwe wetgeving, zijn er landelijke ontwikkelingen en nieuwe lokale beleidskaders en lokale
toekomstige ontwikkelingen, die een relatie hebben met de Nota Grondbeleid. Dat vraagt om een nieuwe Nota
Grondbeleid met een meer dynamisch en situationeel karakter. Begin 2019 verwachten wij een nieuwe Nota Grondbeleid
aan de raad te kunnen aanbieden.
In onderstaand model is aangegeven in welke nota’s de kaders rondom het grondbeleid zijn vastgelegd en in welke
documenten de wijze van uitvoering van het grondbeleid naar voren komt.

Sturing Grondbeleid

Kaders

Nota grondbeleid

Nota financiële beleidskaders

2013 - 2017

Grondbedrijf (2015)

Kaderbrief Grondprijsbeleid

Nota Risicomanagement
en Weerstandsvermogen (2010)

Paragraaf Grondbeleid /

Uitvoering

Begroting en jaarrekening

Weerstandsvermogen
Actualisatie grondexploitaties

Risicomonitor Grondbedrijf

Raadsbesluit ‘Gevolgen wijziging BBV
grondexploitaties en
vennootschapsbelastingplicht
grondbedrijf’

Risicomonitor Grondbedrijf
De risicomonitor Grondbedrijf (voorheen: Monitor kredietcrisis grondbedrijf) is begin 2017 geactualiseerd en aangeboden
aan de Raad. De risicomonitor Grondbedrijf wordt als instrument gehanteerd om periodiek een goede analyse en
inventarisatie te maken van de financiële risico’s die het grondbedrijf loopt.
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Ten opzichte van de Risicomonitor hebben zich in 2017 geen zwaarwegende aanvullende risico’s voorgedaan. Gelet op het
beperkte financiële restrisico na vaststelling grondexploitatie De Buitenplaats is bij de Actualisatie Grondexploitaties 2018
voorgesteld de ‘Voorziening kredietcrisis’ te laten vervallen en de restrisico’s te dekken uit de beschikbare
weerstandscapaciteit in de vorm van de vrije ruimte in de Algemene reserve Grondbedrijf (hierna: ‘ARG’).

Relatie met programma’s
Het grondbeleid van de gemeente Leusden houdt nauw verband met de diverse programma’s in de begroting en
jaarrekening van de gemeente Leusden. De onderstaande hoofdstukken uit het coalitieakkoord hebben een link met het
Leusdens grondbeleid.
Tabel - Relatie grondbeleid met programma’s
Hoofdstuk

Relatie met grondbeleid

Programma Ruimte

Met grondopbrengsten kan infrastructuur worden
aangelegd.
Middels grondopbrengsten wordt er financieel
bijgedragen aan realisatie en exploitatie van MFC’s.

Programma Samenleving

Programma Ruimte

Grondexploitatie genereert nieuw uit te geven
bedrijfskavels, alsmede kavels voor detailhandel.

Programma Ruimte

De doelstellingen op het gebied van Ruimte en
Wonen houden nauw verband met grondbeleid.

Opgave coalitieakkoord 2014-2018

De ontwikkeling van MFC Biezenkamp en
onderwijscentrum Alandsbeek wordt met kracht ter
hand genomen zodat de gebouwen vanaf
schooljaar 2017/2018 in gebruik kunnen worden
genomen.
- Opstellen visie op werklocaties (m.n. Buitenplaats,
Princenhof, Plantage) en per werklocatie opstellen
van een actieplan.
- Vestigingsbeleid detailhandel.
- Actualiseren woonvisie waarbij wordt ingezoomd
op veranderende woonwensen en de revitalisering
van oudere woonwijken
- Passende woonruimte voor starters en ouderen.
Zorgen dat er voldoende goedkope huurwoningen,
bevorderen van doorstroming van huurders naar
andere woning categorieën en tegengaan van
“scheef wonen”.
- Groene invulling van het Langesteeggebied.
Ruimte voor ‘rood voor rood regeling’.
- Samen met ondernemers en eigenaren onderzoek
doen naar de mogelijkheden om woningbouw te
realiseren op bedrijventerreinen en
kantorenlocaties.
- Impuls geven aan winkelcentrum De Hamershof
(Hart van Leusden).
- De ontwikkeling van De Biezenkamp wordt met
kracht voortgezet.

Vennootschapsbelastingplicht
Per 1 januari 2016 is vennootschapsbelastingplicht voor overheden effectief in werking getreden. Uit een analyse blijkt dat
de gemeente Leusden voor het grondbedrijf met ingang van 2016 daadwerkelijk vennootschapsbelastingplichtig is. De
vooraf geraamde Vpb-last over 2017 bedroeg € 109.317. Op basis van de werkelijk gerealiseerde baten en lasten
grondexploitatie in 2017 wordt fiscaal een verlies geleden, dit betekent dat de werkelijke Vpb-last over 2017 nihil is.
Hierdoor ontstaat een voordeel van € 109.317. Een beroep op de algemene reserve is daarom niet nodig.
Het verschil tussen de geraamde Vpb-last en de gerealiseerde Vpb-last wordt veroorzaakt door:
Lagere gerealiseerde opbrengsten dan oorspronkelijk geraamd over 2017 in de Vpb-berekening;
Hogere toerekening van algemene beheerkosten grondexploitatie dan oorspronkelijk geraamd over 2017 in de Vpbberekening;
Bij het opstellen van de raming is er rekening mee gehouden dat de grondexploitatie Biezenkamp betrokken zou
worden in de Vpb-aangifte. Echter op basis van nieuwe inzichten is de gemeente nu van mening dat de
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grondexploitatie Biezenkamp buiten de Vpb-aangifte gehouden kan worden. Dit standpunt is onder andere tot stand
gekomen na advies van onze externe belastingadviseur.
De uitgangspunten die de gemeente inneemt in relatie tot de vennootschapsbelasting dienen nog getoetst worden door de
Belastingdienst. Daarmee bestaan nog wel onzekerheden over de daadwerkelijke Vpb-last.

Financieel resultaat Grondbedrijf 2017
Het resultaat van het Grondbedrijf over het jaar 2017 bedraagt € 2.113.421 positief. Dit resultaat bestaat uit het saldo van:
Een winstneming uit de grondexploitatie Valleipark van € 2.481.000 (voordeel)
Een winstneming uit de grondexploitatie Groot Krakhorst van € 85.694 (voordeel)
Toevoeging van de verliesvoorziening De Biezenkamp van € 87.000 (nadeel)
Toevoeging van de verliesvoorziening De Buitenplaats van € 294.000 (nadeel)
Toevoeging van de verliesvoorziening Groot Agteveld van € 76.000 (nadeel)
Baten voormalige NIEGG ten gunste van exploitatie van € 9.973 (voordeel)
Nakomende lasten Tabaksteeg ten laste van de exploitatie van € 6.246 (nadeel)
Winstneming Valleipark
Het BBV verplicht gemeenten tussentijds winst te nemen. Op basis hiervan dient naar aanleiding van de Actualisatie
Grondexploitaties 2018 een winst te worden genomen van € 2.481.000. De winstneming voor Valleipark vindt plaats
binnen de kaders van ‘Nota financiële beleidskaders grondbedrijf’.
Winstneming Groot Krakhorst
De grondexploitatie kan worden afgesloten per 31 december 2017 omdat er geen opbrengsten en kosten meer worden
verwacht. De grondexploitatie wordt afgesloten met een positief resultaat van € 85.694.
Verliesvoorziening De Biezenkamp
Uit de Actualisatie Grondexploitaties 2018 blijkt dat het verwachte resultaat op contante waarde met € 87.000 naar
beneden is bijgesteld. De verliesvoorziening is in 2017 met dit bedrag verhoogd, ten laste van het resultaat van het
grondbedrijf.
Verliesvoorziening De Buitenplaats
Uit de Actualisatie Grondexploitaties 2018 blijkt dat het verwachte resultaat op contante waarde met € 294.000 naar
beneden is bijgesteld ten opzichte van de vastgestelde grondexploitatie door de Raad d.d.15 juni 2017. De
verliesvoorziening is in 2017 met dit bedrag verhoogd, ten laste van het resultaat van het grondbedrijf.
Verliesvoorziening Groot Agteveld
Uit de Actualisatie Grondexploitaties 2018 blijkt dat het verwachte resultaat op contante waarde met € 76.000 naar
beneden is bijgesteld. De verliesvoorziening is in 2017 met dit bedrag verhoogd, ten laste van het resultaat van het
grondbedrijf.
Baten voormalige NIEGG gronden
In verband met de herziene verslaggevingsregels kunnen de baten en lasten van de voormalige NIEGG gronden
Mastenbroek II en Restant Buitengebied niet meer geactiveerd worden. Met ingang van 2016 komen deze lasten en baten
ten laste of ten gunste van het resultaat.
Lasten Tabaksteeg
Voor de grondexploitatie Tabaksteeg is in 2017 nog een aantal nakomende lasten ontstaan. Deze komen ten laste van het
totale resultaat van het grondbedrijf omdat er de grondexploitatie Tabaksteeg reeds is afgesloten.

121

Bestemming Resultaat Grondbedrijf 2017
Bij de vaststelling van de actualisering grondexploitaties 2018 is de raad voorgesteld om per saldo, het positieve resultaat
ad € 2.113.421 als volgt te bestemmen:
€ 2.113.421 te storten in de Algemene Reserve Grondbedrijf.

Reserves grondexploitaties en weerstandsvermogen
(x € 1.000)

0

Stand
01-01-2017

Toevoegingen

Onttrekkingen

Algemene Reserve Grondbedrijf

2.974

315

252

Totaal Reserves Grondbedrijf

2.974

315

252

af: Gelabelde bedragen

Stand
31-12-2017
3.037
3.037
-/- 102

Totale ‘vrij beschikbare ruimte’ binnen ARG vóór resultaatbestemming
Bij: Storting vanuit resultaat grondbedrijf 2017
Af: Toevoeging fonds bovenwijkse voorzieningen

2.935
2.113
853

Totale ‘vrij beschikbare ruimte’ binnen ARG na resultaatbestemming

4.195

Binnen het saldo van de Algemene reserve Grondbedrijf ad. € 3.037.000 is ultimo 2017 een bedrag van € 102.000 gelabeld
voor lasten die verwacht worden voor ‘Binnen in het buitengebied’. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 wordt
voorgesteld dit bedrag te onttrekken aan de ARG en toe te voegen aan de algemene reserve aangewezen bestemming.
De beleidsuitgangspunten voor risico’s zijn omschreven in de Nota Risicomanagement en Weerstandvermogen 2010. In de
nota wordt verwoord hoe risico’s worden geïdentificeerd, geanalyseerd en beoordeeld.
Om eventuele risico’s op te vangen dient de gemeente, alsmede het grondbedrijf, te beschikken over een
weerstandsvermogen. De wijze waarop het weerstandsvermogen wordt berekend is tevens vastgesteld in de
eerdergenoemde nota.
Zoals toegelicht in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing’ van deze jaarrekening, bedraagt de actuele
weerstandsratio van het grondbedrijf 1,45. Dit valt buiten de bandbreedte van 0,8 - 1,2, welke in het voornoemde
beleidskader is vastgelegd. Conform de nota weerstandsvermogen heeft het college een jaar de tijd om te zorgen dat de
ratio weer binnen de bandbreedte komt. Voor een toelichting op de actuele ratio weerstandsvermogen wordt verwezen
naar de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing’.

Actuele prognose te verwachten resultaten
In deze paragraaf Grondbeleid is de uitkomst van de projecten gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1
januari 2018. Dit om een reëel beeld te geven van de huidige stand van zaken. De voorzieningen voor de verliesgevende
grondexploitaties worden gewaardeerd tegen de contante waarde. Zie voor een nadere toelichting hierop in het rapport
Actualisatie Grondexploitaties 2018. Het effect ten opzichte van de waardering op nominale waarde op de te verwachten
resultaten voor zowel de negatieve als positieve grondexploitaties is hieronder toegelicht.
Tabel - Verwachte resultaten actieve grondexploitaties (bouwgronden in exploitatie)
Complex

Leusden Zuid
Hamersveldseweg
De Biezenkamp
Valleipark
Groene Zoom
Larikslaan
De Buitenplaats

Boekwaarde
31-12-2017
2.078
624
2.467
-602
-11
1.223
3.851
9.630

Geraamde nog te
maken kosten
690
216
792
1.463
11
706
2.172
6.050

(bedrag x € 1.000)

Geraamde nog te
Geraamd resultaat
Geraamd resultaat
realiseren
(nominale waarde)
(netto contante
opbrengsten
waarde)
2.882
114
107
1.120
280
263
3.058
-201
187
1.630
769
725
0
0
1
1.946
17
15
4.558
-1.465
-1.354
15.194
-486
-56

Afsluiting
per
31-12-2020
31-12-2020
31-12-2021
31-12-2020
31-12-2019
31-12-2021
31-12-2021
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Boekwaarde 31-12-2017
Nog te verwachten opbrengsten actieve grondexploitaties
Nog te verwachten kosten actieve grondexploitaties

9.609
15.194
6.071

Te verwachten winstsaldo (nominale waarde 1-1-2018) (negatief = verlies)

-486

De hierboven genoemde nog te verwachten kosten en opbrengsten volgen uit de geactualiseerde grondexploitaties per 1
januari 2018.
Tabel - Verwachte resultaten passieve grondexploitaties (faciliterend)
Complex

Boekwaarde
31-12-2017

Plantage
Biezenkamp
Groot Agteveld

(bedrag x € 1.000)

Geraamde nog te
maken kosten

189
1.210
-165

Geraamde nog te
Geraamd resultaat
Geraamd resultaat
realiseren
(nominale waarde)
(netto contante
opbrengsten
waarde)
317
975
469
434
1.518
157
-2.571
-2.375
1.511
1.114
-232
-202

1.234

3.346

2.246

Boekwaarde 31-12-2017
Nog te verwachten opbrengsten passieve grondexploitaties
Nog te verwachten kosten passieve grondexploitaties

-2.334

Afsluiting
per
31-12-2021
31-12-2021
31-12-2024

-2.143

1.234
2.246
3.346

Te verwachten winstsaldo (nominale waarde 1-1-2018) (negatief = verlies)

-2.334

Overige complexen niet in exploitatie
Materiële vaste activa
Door de aanpassing van de BBV regelgeving worden per 1 januari 2016 de ‘niet in de exploitatie genomen gronden’
geclassificeerd onder de materiele vaste activa. De verantwoording van deze gronden blijft echter geschieden door het
grondbedrijf.
Tabel - Materiële vaste activa
Grond

Boekwaarde
31-12-2017

Mastenbroek 2
Restant buitengebied

Boekwaarde
31-12-2016
72
121

72
121

193

193

*) boekwaarde van De Buitenplaats en van Princenhof is in 2017 overgeheveld naar in exploitatie genomen gronden.

Voorzieningen grondexploitaties

Tabel - Stand voorzieningen grondexploitaties

Voorz. De Biezenkamp
Voorz. De Buitenplaats
Voorz. Groot Agteveld
Voorz. Afgesloten complexen
Totaal voorzieningen

(bedragen x € 1.000)
Stand 1-1-2017
2.475
1.060
126
18

Stand 31-12-2017
2.562
1.354
202
18

3.679

4.136

Voorziening De Biezenkamp
Deze voorziening dient ter dekking van het verwachte negatieve resultaat van de grondexploitatie De Biezenkamp. Het
saldo van de voorziening is in 2017 aangepast aan de hand van het berekende projectresultaat in de Actualisatie
Grondexploitaties 2018. Naar verwachting zal de onttrekking ten laste van deze voorziening plaatsvinden in 2021.
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Voorziening De Buitenplaats
Deze voorziening dient ter dekking van het verwachte negatieve resultaat van de grondexploitatie De Buitenplaats. Het
saldo van de voorziening is in 2017 aangepast aan de hand van het berekende projectresultaat in de Actualisatie
Grondexploitaties 2018. Naar verwachting zal de onttrekking ten laste van deze voorziening plaatsvinden in 2021.
Voorziening Groot Agteveld
Deze voorziening dient ter dekking van het verwachte negatieve resultaat van de grondexploitatie Groot Agteveld van
€ 202.000 nadelig (Actualisatie Grondexploitaties 2018).
Voorziening afgesloten complexen
Het project De Schammer is per 31 december 2014 afgesloten. Voor de resterende werkzaamheden in 2017 en verder is
een bedrag van € 19.000 gereserveerd ten laste van het project De Schammer. Dit bedrag is gestort in de voorziening
afgesloten complexen.
Risico’s per complex
Voor een nadere beschrijving van de risico’s per complex kan worden verwezen naar de Actualisatie Grondexploitaties
2018, welke in het voorjaar van 2018 ter vaststelling aan de raad is aangeboden. Hierin zijn de risico’s benoemd (en waar
mogelijk gekwantificeerd) die de gemeente loopt met de uitvoering van alle grondexploitaties.
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H. Paragraaf Toezicht en Verantwoording
Algemeen
Deze paragraaf beschrijft hoe we invulling geven aan toezicht & verantwoording over de onderwerpen toezichtinformatie,
rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. Naar deze onderwerpen wordt gestructureerd onderzoek verricht of
verantwoording gegeven door verschillende actoren en kan schematisch als volgt worden weergegeven:
Onderzoek door
rekenkamer
accountant
eigen organisatie
rekenkamer
eigen organisatie

Rapportage aan:
raad
college

Op basis van:
art. 182 Gw
art. 213 Gw

raad
college

art. 182 Gw
art. 213a Gw

Doeltreffendheid

rekenkamer
eigen organisatie

raad
college

art. 182 Gw
art. 213a Gw

Toezichtinformatie

eigen organisatie

raad
provincie

Verordening systematische
toezichtinformatie provincie
Utrecht

Rechtmatigheid

Doelmatigheid

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Het onderzoek door de rekenkamer is gericht op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Ofwel:
heeft het beleid de gewenste resultaten opgeleverd en is dit tegen zo min mogelijk kosten tot stand gekomen? De
rekenkamer kan ook de rechtmatigheid onderzoeken. Ten aanzien van de afgeronde onderzoeken geldt dat de rekenkamer
na een periode van circa anderhalf à twee jaar nagaat hoe de aanbevelingen door de gemeente in praktijk zijn gebracht en
welke uitwerking zij hebben.
In april 2017 heeft de rekenkamer het doorwerkingsonderzoek Regionale samenwerking afgerond. Eind 2017 is gestart met
het opstellen van de onderzoeksopzet voor het risicomanagement in het sociaal domein. De uitvoering van het onderzoek
zal plaatsvinden in 2018.

Rechtmatigheid en accountantscontrole
Bij rechtmatigheid gaat het om het beantwoorden van de vraag of bij de uitvoering van beleid en taken aan wettelijke
kaders en regelgeving wordt voldaan. Op het gebied van rechtmatigheid is eveneens de accountant actief. Deze toetst de
rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie. De raad stelt jaarlijks het
controleprotocol met het bijhorende normenkader (alle relevante wet- en regelgeving) vast. Het normenkader fungeert als
belangrijkste uitgangspunt voor de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant geeft jaarlijks door middel
van de rechtmatigheidsverklaring een oordeel over de mate waarin de gemeente Leusden (financieel) rechtmatig handelt.
Bij het beoordelen van de rechtmatigheid baseert de accountant zich voor een belangrijk deel op de uitkomsten van de
gemeentelijke verbijzonderde interne controle (VIC).
Het Beleidskader rechtmatigheid en accountantscontrole 2017 bevat het kader voor de uitvoering en de toets op de
rechtmatigheid. De hierbij van toepassing zijnde criteria (begrotingscriterium, voorwaardencriterium en M&O-criterium)
worden hierna verder uitgewerkt.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende “soorten”
begrotingsafwijkingen worden onderkend:

1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande
beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing
heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk
aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening)
was gedefinieerd.

Onrechtmatig,
maar telt niet
mee voor het
oordeel

Onrechtmatig,
en telt mee
voor het
oordeel
X
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2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de
accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.
Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse
informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing
ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.
3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct X
gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.
4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit
X
open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder
geconstateerde) overschrijding.
5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet
direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog
geen besluit genomen
6. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig
moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de
subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een
belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de
uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn
dan geen rechtmatigheidgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er
voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden
weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
- geconstateerd na verantwoordingsjaar
X
7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen)waarvan de
gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten
in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
- jaar van investeren
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren
X

X

X

X

X

De overschrijdingen in de jaarrekening 2017 zijn op programmaniveau beoordeeld op rechtmatigheid. Alleen de lastenkant
is in de toets betrokken. Alleen de programma’s Bestuur en Overhead laten een overschrijding zien aan de lastenkant. Alle
begrotingsafwijkingen op programmaonderdeel groter dan € 50.000 zijn getoetst aan bovenstaande kaders.
In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven (bedragen * € 1000).

Domein Bestuur
Rij- en Reisdocumenten
Domein Overhead
BBK Overhead
(afschrijvingen)

Afwijking

Norm

Oordeel

58

3

Financieel rechtmatig

558

7

Financieel rechtmatig

Voorwaardencriterium
Bij het voorwaardencriterium gaat het om het voldoen aan regelgeving door hogere overheden, maar ook om het voldoen
aan eigen gemeentelijke regelgeving. Onze aanpak is voornamelijk gegevensgericht door de uitvoering van detailcontroles,
gegevensgerichte cijferanalyses en verbandscontroles. Daarnaast controleren we deels systeemgericht belangrijke
maatregelen in de interne beheersing. In 2017 zijn de volgende processen gecontroleerd: Planning & control cyclus, Inkoop
en aanbesteding (incl. betalingsverkeer), personeel, jeugdzorg, WMO, subsidies, sociale uitkeringen, omgevingsvergunning,
investeringen, grondexploitatie, overige opbrengsten, gemeentelijke belastingen, persoonsgebonden budgetten (PGB’s),
Algemene uitkering, huren en pachten, ICT. Bij deze controles is ook de van toepassing zijnde wet- en regelgeving
betrokken.

Er zijn geen rechtmatigheidsfouten of onzekerheden aangetroffen, die boven de rapporteringtolerantie van € 50.000
uitgaan. De accountant heeft alle bevindingen uit de interne controles betrokken in de jaarrekeningcontrole en zal deze
naar een oordeel vertalen.
Misbruik en oneigenlijk gebruik
Naast het begrotings- en voorwaardencriterium is dit het 3e criterium voor het beoordelen van de rechtmatigheid van het
financieel beheer. Er zijn geen bevindingen gedaan in de controles die duiden op misbruik en/of oneigenlijk gebruik.
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Doelmatigheid en doeltreffendheid
Het college verricht onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur op grond van artikel
213a van de Gemeentewet. In de Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Leusden
is bepaald dat bij dit ‘zelfonderzoek’ van het college naar het gevoerde bestuur het accent op de doelmatigheid wordt
gelegd. Voor de uitvoering kiezen we voor de pragmatische insteek dat regulier te houden onderzoeken dan wel audits als
collegeonderzoek worden aangemerkt. In 2017 zijn geen collegeonderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid
uitgevoerd.

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak van de provincie waarbij zij toezicht houdt op de taakuitoefening door
gemeenten. Het wettelijke uitgangspunt is dat de provincie voor alle beleidsterreinen de toezichthouder op gemeenten is
met uitzondering van de terreinen waarop de provincie geen taken heeft. Het specifieke toezicht vormt hierop een
uitzondering, waarbij met name het financieel toezicht integraal, op alle gemeentelijke domeinen, van toepassing is. De
verantwoording van de toezichtgebieden worden in de begroting en de jaarrekening opgenomen. Het proces verloopt als
volgt: In de jaarrekening worden de resultaten benoemd van de toezichtgebieden. De provincie beoordeelt of de gemeente
het goed of slecht doet op de verschillende onderdelen. In de begroting die daarop volgt komen de verbeteracties aan de
orde op die punten waarvan in rekening is gebleken dat verbeteringen noodzakelijk zijn. Het Interbestuurlijk Toezicht van
de provincie betreft de volgende toezichtgebieden:

Huisvesting Statushouders
Gemeenten geven uitvoering aan de wettelijke taak om verblijfsgerechtigden te huisvesten. In de halfjaarlijkse taakstelling
wordt door het Rijk het aantal verblijfsgerechtigden vastgesteld dat in Leusden gehuisvest moet worden. De provincie
monitort de resultaten vanuit haar toezichthoudende rol.
Onze taakstelling voor het jaar 2017 bedroeg het aantal van 50 personen. Door inspanning van en samenwerking tussen
WSL, NVA en gemeente is het gelukt 53 mensen te huisvesten. Daarmee hebben we onze taakstelling over het jaar 2017
behaald en ronden we het jaar met een kleine voorsprong op het jaar 2018 af.

WABO ( Bouwen en Milieu)
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van toezicht en handhaving (Milieu en bouwen) en deugdelijke kwaliteit
van het nalevingstoezicht. De provincie toetst of de wettelijk verplichte documenten, als basis voor het systematisch en
programmatisch uitvoeren van toezicht en handhaving, aanwezig zijn. Het betreft hier onder andere een actueel
beleidsplan, een jaarlijks uitvoeringsprogramma en een jaarverslag over de uitvoering van toezicht en handhaving in het
voorgaande kalenderjaar. De provincie toetst niet de werkelijke uitvoering van toezicht en handhaving in de dagelijkse
praktijk. Ten aanzien van vergunningverlening voldoen we aan de wettelijke verplichtingen uit de Wabo.

Ruimtelijke Ordening
De gemeenteraad stelt, ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente,
een of meer structuurvisies en bestemmingsplannen vast. Door de provincie wordt getoetst of gemeenten actuele en
gebiedsdekkende bestemmingsplannen hebben en of de gemeente bij deze bestemmingsplannen de algemene regels van
het Rijk in acht neemt. En of in de bestemmingsplannen voldoende rekening wordt gehouden met de beheersing van
risico’s voor de veiligheid en gezondheid van mensen. Ten aanzien van Ruimtelijke ordening voldoen we aan de wettelijke
verplichtingen.

Erfgoedwet 2016
Ten aanzien van bescherming van archeologische waarden en monumenten is er toezicht op gemeentelijke ruimtelijke
plannen en op vergunningverlening en handhaving. Het belangrijkste risico van inadequate uitvoering of borging van de
wettelijke taken op dit gebied is het verloren gaan van onroerend cultureel erfgoed: cultuurhistorie, archeologie en
monumenten. Door de provincie wordt getoetst of het erfgoedbelang afdoende is geborgd in de gemeentelijke
bestemmingsplannen, de advisering door monumentencommissies goed functioneert en voldoende rekening gehouden
wordt met archeologie in het vergunningentraject. Wij gaan verantwoord om met ons cultureel erfgoed door voldoende
uitvoering te geven aan onze wettelijke taak op dit terrein.
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Archieftoezicht
Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is om te komen tot een betrouwbare informatievoorziening. Op
een aantal terreinen voldoen we niet aan de wettelijke verplichtingen uit de Archiefwet. Aan de hand van de volgende
verbeteracties streven we erna om op termijn wel te voldoen aan de gestelde verplichtingen:
 Actualiseren van de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer. Dit is nodig omdat de meest recente versie
dateert uit respectievelijk 1999 en 2005. Door de voortgaande digitalisering zijn er aanpassingen nodig in deze
verordeningen. Dit is een vereiste voor de overgang naar volledig digitaal werken.
 Verbeteren van het duurzaam en toegankelijk digitaal informatie- en archiefbeheer door zaakgericht werken te (her)introduceren en de (verdere) implementatie van een nieuw document management/archiefsysteem (Exxellence) in
de organisatie.
 Na afronding van de implementatie van Exxellence een audit uitvoering op archiefwettelijke taken.
 Vaststellen welke afspraken de gemeente als opdrachtgever heeft gemaakt met haar verbonden partijen ten aanzien
van het informatiebeheer en reparatie eventuele hiaten. Zorgen voor inbedding van informatiebeheer als vast
aandachtspunt binnen de aansluitprocedure voor toekomstige verbonden partijen. Ervoor zorgen dat er vanuit de
afdeling bedrijfsvoering regelmatig contact is met verbonden partijen over het informatiebeheer en het beheer van
gemeentelijke archiefbescheiden.
 Documentbeleid opstellen i.s.m. met de BLPN gemeenten.
 Ontwikkelplan voor het team DIV opstellen gericht op de nieuwe rollen en taken binnen het digitaal informatiebeheer.
 In het nieuwe gemeentehuis zal geen archiefruimte meer aanwezig zijn. Daarom moeten we alle papieren archieven
voor die tijd verwerken. We moeten onderzoeken wat de beste optie is voor de bouwvergunningen (= het grootste
deel van het archief): overbrengen naar Archief Eemland of digitaliseren en officieel “vervangen”.

Overzicht van uitgevraagde toezichtinformatie
Op basis van de verordening systematische toezichtinformatie provincie Utrecht wordt voor bovengenoemde toezicht
gebieden in het overzicht van toezichtinformatie de uitgevraagde gegevens weergegeven.

Financieel toezicht
De provincie beoordeelt de gemeentelijke begroting aan de hand van het criterium "structureel en reëel evenwicht”. De
toezichthouder let er op dat de begroting materieel in evenwicht is: de structurele lasten moeten worden gedekt door
structurele baten. Het financieel toezicht is een continue proces dat zich steeds meer kenmerkt door een risicogerichte
aanpak. De begrotings- en jaarstukken die de gemeente indient worden niet losstaand beoordeeld, maar in samenhang
met elkaar en vanuit een historisch besef. Dit betekent dat de begroting in evenwicht moet zijn en als dat niet zo is dient
de meerjarenraming aannemelijk te maken, dat in de eerstvolgende jaren een structureel en reëel evenwicht tot stand zal
worden gebracht. Daarnaast toetst de provincie ook of de jaarrekening in evenwicht is. Het financieel toezicht is in beginsel
repressief (achteraf). Preventief toezicht komt alleen voor bij hoge uitzondering. De Leusdense begroting heeft in 2018 een
sluitende begroting. De jaarrekening 2017 heeft een overschot. Hiermee voldoen we aan de toetsingscriteria. Daarnaast is
onze netto schuldpositie laag en ons weerstandsvermogen op peil.
Met deze positie zal Leusden voor repressief toezicht in aanmerking blijven. Dit betekent dat we de begroting en
begrotingswijzigingen direct kunnen uitvoeren zonder dat we afhankelijk zijn van de voorafgaande goedkeuring van
Gedeputeerde Staten.
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Overzicht van baten & lasten 2017
Baten & Lasten 2017

Lasten

Baten

Saldo

Begroting
primitief

Begroting
na wijz.

Rekening

Begroting
primitief

Begroting
na wijz.

Rekening

Gerealiseerde
B&L

4.390
12.141
23.124
4.488
1.250
6.817
109
49
52.368

4.683
13.033
24.659
14.815
920
7.586
109
0
65.805

4.721
12.942
23.436
13.166
900
7.990
-17
0
63.138

510
5.477
4.662
2.728
37.204
425
0
0
51.006

636
13.115
4.953
13.326
36.783
504
0
0
69.317

867
13.179
5.131
14.205
37.694
663
0
0
71.739

-3.854
237
-18.305
1.039
36.794
-7.327
17
0
8.601

0
676
128
0
68
0
0
872

0
11.863
0
956
5.425
360
0
18.604

0
11.886
0
1.189
6.045
-264
0
18.856

61
824
301
278
661
0
109
2.234

82
5.018
1.770
758
6.560
795
109
15.092

63
4.938
1.698
590
6.551
819
-17
14.642

63
-6.948
1.698
-599
506
1.083
-17
-4.214

4.390
12.817
23.252
4.488
1.318
6.817
109
49
53.240

4.683
24.896
24.659
15.771
6.345
7.946
109
0
84.409

4.721
24.828
23.436
14.355
6.945
7.726
-17
0
81.994

571
6.301
4.963
3.006
37.865
425
109
0
53.240

718
18.133
6.723
14.084
43.343
1.299
109
0
84.409

930
18.117
6.829
14.795
44.245
1.482
-17
0
86.381

-3.791
-6.711
-16.607
440
37.300
-6.244
0
0
4.387
* € 1.000

Exploitatie (zonder reserve boekingen)
Domein Bestuur
Domein Leefomgeving
Domein Samenleving
Domein Ruimte
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Heffing VpB
Onvoorzien
Totaal

Reserve stortingen en onttrekkingen
Domein Bestuur
Domein Leefomgeving
Domein Samenleving
Domein Ruimte
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Heffing VpB
Totaal

Totaal inclusief reserve boekingen
Domein Bestuur
Domein Leefomgeving
Domein Samenleving
Domein Ruimte
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Heffing VpB
Onvoorzien
Totaal/Resultaat

Algemeen
Tussen de begroting en de realisatie zijn op programmaniveau diverse verschillen waar te nemen. In de
programmaverantwoording zijn per programma de verschillen per programmaonderdeel toegelicht.
Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen is opgenomen onder de tegel Algemene dekkingsmiddelen en
Onvoorzien.
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Onvoorziene uitgaven algemeen
In de begroting is een stelpost opgenomen voor onvoorziene uitgaven gedurende het begrotingsjaar.
De raming van de post onvoorzien was als volgt:
Onvoorzien
€ 2 per inwoner x 29.072 inwoners
Toevoeging 50% rente algemene- en bestemmingsreserves
€ 14.036.400 x 1% x 50%
Incidenteel nieuw beleid 2016, jaarschijf 2017 (uitvoering kaderbrief en nieuw beleid)
Totaal raming onvoorzien algemeen primitieve begroting 2017

2017
59
70
-80
49
* € 1.000

De volgende bedragen zijn via begrotingswijzigingen ten laste of ten gunste van de post onvoorzien gebracht:
Aanwending Onvoorzien
Primitieve raming 2017
Profielschets vertrouwenscommissie burgemeester
Resultaat exploitatie ontvlechting sportzaal Antares
Biedboek en aanbesteding herontwikkeling gemeentewerf
Totaal

2017
49
-30
-1
-18
0
* € 1.000
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Overzicht van baten & lasten taakvelden 2017
Baten & Lasten taakvelden 2017
0.1
0.10
0.11
0.2
0.3
0.4
0.5
0.61
0.62
0.64
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
2.1
2.2
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.71
6.72
6.81
6.82
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3

Bestuur
Mutaties reserves
Resultaat rekening van baten en lasten
Burgerzaken
Beheer overige gebouwen en gronden
Overhead
Treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
Belastingen overig
Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds
Overige baten en lasten
Vennootschapsbelasting
Crisisbeheersing en Brandweer
Openbare orde en veiligheid
Verkeer en vervoer
Parkeren
Openbaar vervoer
Economische ontwikkelingen
Fysieke bedrijfs- infrastructuur
Bedrijfsloket en -regelingen
Economische promotie
Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerling zaken
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentie, -prod. en -participatie
Musea
Cultureel erfgoed
Media
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
Wonen en bouwen
Totaal

Lasten
Begroting
primitief
1.397
872
0
1.034
208
6.817
466
279
0
0
-36
521
109
1.531
428
3.426
66
24
55
354
48
33
13
1.034
834
344
1.580
397
36
108
531
1.564
1.091
2.912
5.809
1.868
613
1.279
2.876
3.375
77
241
946
1.283
2.345
816
93
1.256
1.575
712
53.240

Begroting
na wijz.
1.439
18.604
0
1.194
330
7.586
450
279
0
0
122
-1
109
1.590
460
3.662
66
25
43
23
80
102
13
1.023
888
251
1.953
465
36
146
561
1.799
1.404
2.772
5.893
2.053
298
971
3.189
4.596
98
334
961
1.311
2.694
931
93
3.889
8.835
789
84.409

Baten
Rekening
1.409
18.856
0
1.283
212
7.990
489
258
0
0
4
42
-17
1.603
426
3.796
70
26
14
21
65
96
0
1.085
888
234
1.817
392
24
86
442
1.675
1.148
2.857
5.848
1.960
292
786
2.926
3.987
0
911
934
1.351
2.614
947
107
2.803
8.042
1.195
81.994

Begroting
primitief
0
2.234
0
493
72
425
942
4.091
2.468
209
29.138
199
0
0
17
181
0
0
0
700
28
265
0
158
89
0
571
29
0
0
0
32
58
0
4.308
0
52
128
80
0
0
0
0
1.450
2.888
0
42
1.326
186
381
53.240

Begroting
na wijz.
0
15.092
0
612
161
504
707
4.001
2.332
209
29.330
86
0
0
24
3.821
0
0
0
0
27
261
0
133
105
0
4.091
34
0
0
30
199
153
0
4.332
0
52
254
105
0
0
0
0
1.450
3.133
0
42
4.041
8.057
1.031
84.409

Saldo
Rekening
94
14.642
0
754
124
663
718
4.014
2.293
224
29.523
774
0
0
19
3.823
10
0
0
0
26
286
0
154
101
14
4.125
29
0
0
0
215
131
0
4.547
0
50
227
116
1
0
0
0
1.498
3.124
0
58
1.432
11.213
1.359
86.381

124
-702
0
53
81
-245
-28
34
-39
15
311
645
126
-13
29
-132
6
-1
29
2
14
31
13
-41
-4
31
170
68
12
60
89
140
234
-85
260
93
4
158
274
610
98
-577
27
8
71
-16
2
-1.523
3.949
-78
4.387
* € 1.000
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Overzicht incidentele baten & lasten 2017
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten per programma zoals die zich
binnen de exploitatie hebben voorgedaan.

Incidentele baten & lasten exploitatie

Begroting
primitief
na wijziging

Rekening

BATEN
Domein Bestuur:
Vrijval pensioenvoorziening wethouders

0

0

94

Domein Leefomgeving:
Huurinkomsten binnensport school Amersfoort
Verkoop groenstroken

0
0

0
140

23
155

Domein Ruimte:
Anterieure overeenkomsten
Winstneming Groot Krakhorst
Winstneming Valleipark

0
0
0

108
0
0

118
86
2.481

Teruggaaf BTW buitensportaccommodaties
Teruggaaf diverse aangiftes voorgaande jaren
Uitgekeerde claim Stichting Octopus
Voorziening debiteuren belasting
Diverse baten

28
0
0
0
0

28
58
0
0
0

28
58
27
16
20

Totaal incidentele baten exploitatie

28

334

3.106

29
4
28
0
0
0

29
4
28
30
71
50

29
4
31
17
100
50

Domein Leefomgeving:
Kwaliteit onderhoud groen
Bijkomende kosten overdracht brandweerkazerne
Bestrijding eikenprocessierups
Inhuur i.v.m. verkoop groenstroken

0
0
0
0

50
36
20
15

0
55
23
18

Domein Samenleving:
Energielasten voorgaande jaren De Korf

0

46

46

Domein Ruimte:
Activatieproject De Horst
Herstel glas-in-loods St. Jozefkerk
Begeleidingskosten dossier Openbaar Vervoer
Geo-info kosten i.v.m. verkopen groenstroken
Inhuur en extra kosten anterieure overeenkomsten
Samenwerking bedrijfscontactfunctionarissen

0
0
0
0
0
0

38
30
20
32
88
30

35
30
17
11
104
25

Algemene Dekkingsmiddelen:

LASTEN
Domein Bestuur:
Bovenformatief personeel
Wachtgelden voormalig collegeleden
Organisatie verkiezingen
Profielschets vertrouwenscie burgemeester
Extra juridische advisering
Bommenregeling
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Ophogen voorziening grexen (Biezenkamp, Groot Agteveld,
Buitenplaats)

0

0

457

Overhead:
Extra storting voorziening voormalig personeel

0

78

78

Algemene Dekkingsmiddelen:
Ophogen voorziening debiteuren Algemene Dienst
Diverse lasten

0
0

0
0

27
15

61

695

Totaal incidentele lasten exploitatie

1.172
* € 1.000

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten per programma die verrekend
zijn met een reserve.

Incidentele baten & lasten verrekend met reserves

Begroting
primitief
na wijziging

Rekening

BATEN
Domein Leefomgeving:
Reserve met aangewezen bestemming:
Saldo huurink. en kap.lst terugverdieninv. MFC Atlas/Atria
Vernieuwingsinvesteringen Octopus
Reserve Fonds Bovenwijkse voorzieningen:
Afrekening 3e spoor PON en fietsverbinding
Reserve dekking kapitaallasten economisch nut:
Vrijval voorziening - renovatie Octopus
Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut:
Vrijval voorziening - Postweg
Vrijval voorziening - Verkeersplan Achterveld
Bijdrage voorziening Hamersveldseweg Zuid
Bijdrage voorziening kruispunt Groene Zoom
Bijdrage voorziening VRI kruispunt Groene Zoom
Bijdrage voorziening Hart van Leusden
Domein Ruimte:
Reserve Fonds Bovenwijkse voorzieningen:
Reservering bijdrage anterieure overeenkomsten
Reserve met aangewezen bestemming:
Reservering middelen Omgevingswet
Bouwleges
Overhead:
Reserve flexibel deel:
Besparing bestuurlijke samenewerking BNLP
Algemene Dekkingsmiddelen:
Reserve flexibel deel:
Opbrenst grond gemeentehuis
Reserve met aangewezen bestemming:
Middelen armoedebestrijding
Totaal incidentele baten reserves

91
37

91
37

91
37

0

235

235

0

3.501

3.501

0
0
0
0
0
0

310
1.271
500
350
125
880

310
1.271
500
350
125
880

0

183

183

0
0

37
597

37
870

34

0

0

0

700

625

0

61

61

162

8.878

9.076
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LASTEN
Domein Bestuur:
Reserve flexibel deel:
Formatie-knelpunten Voorjaarsnota
Formatie-knelpunten Najaarsnota
Diverse lasten
Domein Leefomgeving:
Reserve flexibel deel:
Bijdrage 2017 Groene Belevenis
Extra afschrijving ondergrondse containers
Formatie-knelpunten Najaarsnota
’t Spieghel extra afschrijving + inrichting tijdelijke
voorziening
Reserve met aangewezen bestemming:
Subsidie t.b.v. duurzaamheidsinitiatieven
Aanschaf inventaris 2de sporthal
Reserve huisvesting onderwijs:
Schade en vandalisme scholen
Ontvlechting MFC Antares
Sociaal integraal huisvestingsplan (SIHPL)
Resultaat jaarrekening 2016:
Overbrengen VRI installatie gemeentehuis
Domein Samenleving:
Reserve flexibel deel:
Formatie-knelpunten Voorjaarsnota
Formatie-knelpunten Najaarsnota
Reserve huisvesting onderwijs:
Verhuiskosten scholen
Reserve Sociaal Domein:
Formatie Sociaal Domein
Extra Subsidie Larikslaan 2
Samenlevingsontwikkeling
Tientjesregeling
Dekking overschrijding zorgkosten SD (Najaarsnota)
Uitvoeringskosten sociaal domein
Onderzoeken SD (o.a. wachtlijsten)
Diverse lasten
Resultaat jaarrekening 2016:
Operavoorstelling
Domein Ruimte:
Algemene reserve grondbedrijf:
Beheerkosten grondbedrijf (inhuur, interne uren)
Personele beheerslasten grondbedrijf
Afbouw rente grondbedrijf 2017
Voorziening grex Larikslaan
Vennootschapsbelasting grondbedrijf
Reserve flexibel deel:
Formatie-knelpunten Voorjaarsnota
Formatie-knelpunten Najaarsnota
Verkoopkosten grond De Fliert
Reserve met aangewezen bestemming:
Brede Maatschappelijke Discussie

0
0
10

13
29
10

13
29
10

17
0
0
0

17
30
20
74

17
30
2
47

60
0

57
90

57
30

26
0
0

26
30
39

8
51
39

0

34

34

0
0

69
27

69
27

0

25

28

181
0
25
64
0
0
0
0

181
112
25
64
934
83
41
156

181
112
25
64
934
83
31
91

0

18

18

120
50
171
0
109

120
50
171
12
109

114
0
171
0
-17

0
0
0

66
14
10

66
9
10

0

103

103
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Implementatie omgevingswet
Resultaat jaarrekening 2016:
Monitoren parkeerdrukte Burg.Buiningpark
Overhead:
Algemene reserve basisdeel:
Loonkosten substitutiebesluit
Inrichting website
Reserve flexibel deel:
Implementatie zaaksysteem
I-Plan (inhuur+ software)
Sloopkosten en tijdelijke inrichting gemeentehuis
Formatie-knelpunten Voorjaarsnota
Formatie-knelpunten Najaarsnota
Resultaat jaarrekening 2016:
Inhuur digitalisering
Algemene Dekkingsmiddelen:
Reserve met aangewezen bestemming:
Nieuw beleid 2017
Reserve flexibel deel:
Formatie-knelpunten Voorjaarnota
Algemene reserve basisdeel:
Dekking incidenteel begrotingstekort 2017
Dekking aanvullende kaders primitief 2017
Dekking gevolgen Najaarsnota 2016 (jaarschijf 2017)
Dekking Voorjaarsnota 2017
Resultaat Najaarsnota 2017
Reserve flexibel deel:
Dekking tekort incidenteel nieuw beleid 2017
Totaal incidentele lasten reserves

95

95

95

0

23

23

43
0

43
5

43
5

12
0
0
0
0

12
631
264
51
22

12
631
264
51
14

0

47

47

0

80

80

0

50

50

204
0
0
0
0

204
273
42
232
-84

204
273
42
232
-84

286

286

286

1.473

5.135

4.754
* € 1.000

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de structurele toevoegingen (lasten) en onttrekkingen (baten)
aan de reserves.

Structurele mutaties reserves
Domein Bestuur
Domein Leefomgeving
Domein Samenleving
Domein Ruimte
Algemene Dekkingsmiddelen + onvoorzien
Overhead

Begroting na wijziging
Lasten
Baten
0
27
702
763
0
0
40
29
68
0
0
0

Rekening
Lasten

Baten
0
702
0
34
61
0

8
713
0
29
0
0
*€ 1.000

De lasten zijn de toevoeging van ontvangen rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting, de bijdrage aan het sociaal
domein en de bespaarde rente. De baten zijn met name de structurele onttrekkingen voor dekking van
kapitaallasten.
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT)
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de
gemeente Leusden. Topfunctionarissen in het kader van de WNT zijn diegenen die leiding geven aan de gehele
organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. Voor gemeenten zijn dat de gemeentesecretaris en
raadsgriffier aangemerkt als topfunctionaris. Het voor de gemeente Leusden toepasselijke bezoldigingsmaximum
is in 2017 € 181.000,-

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen
Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking?

G.J. Schutte - van
der Schans
Raadsgriffier
01/01 – 31/12
0,78
Nee
Ja

E.D.
Luchtenburg
Gemeente
secretaris
01/01 – 31/08
1
Nee
Ja

H.W. de Graaf Koelewijn
Gemeente
secretatis
01/09 – 31/12
1
Nee
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

59.885
8.411
68.297

79.389
11.101
90.490

30.562
4.206
34.768

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

140.782

120.501

60.499

68.297

90.490

34.768

1/11 – 31/12
0,78
8.527
1.233
9.760

1/1 – 31/12
1
105.729
13.320
119.049

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging 2017
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking
die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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Balans per 31 december 2017
(voor bestemming van het gerealiseerde resultaat)

ACTIVA

(bedragen x € 1.000)
Ultimo 2016

Ultimo 2017
Vaste activa
Immateriële vaste activa
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut:
- Inv. econ. nut, waar voor de kosten een heffing kan worden geheven
- Overige investeringen met een economisch nut
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Financiële vaste activa
- Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen
- Leningen aan:
- Deelnemingen
- Overige verbonden partijen
- Leningen aan openbare lichamen
- Overige langlopende leningen u/g
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd van één jaar of langer
- Uitzettingen in Nederlands schuldpapier met looptijd van één jaar of langer
- Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer

289
184
105
48.174
0
43.883
4.291

Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Verstrekte kasgeldleningen
- Rekening-courantverhoudingen met het Rijk
- Rekening-courantverhoudingen niet financiële instellingen
- Overige vorderingen
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met looptijd < 1 jaar
- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met looptijd < 1 jaar
- Overige uitzettingen
Liquide middelen:
- Kassaldi
- Bank- en girosaldi
Overlopende activa
Nog te ontv. voorschotten Europese en Nederlandse overheidslichamen
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
Totaal vlottende activa
Totaal-generaal

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969

29.034
0
28.063
971

1.410

1.215

31

31

89
0
0
1.290
0
0
0

113
0
0
1.071
0
0
0

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
- Grond- en hulpstoffen:
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
- Gereed product en handelsgoederen

148
142
6

49.873

30.397

8.092

11.259

8.089
3

11.256
3
19.204

5.807
0
12.408
0
989
0
0
0

25.522
3.901
0
20.246
0
1.375
0
0
0

395
2
393

256
1
255

3.547
0
3.547

6.215
0
6.215

31.238

43.252

81.111

73.649

473

341
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PASSIVA

(bedragen x € 1.000)
Ultimo 2016

Ultimo 2017
Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserves
- Bestemmingsreserves
- Overige bestemmingsreserves
- Nog te bestemmen resultaat

40.847
17.670
18.790
0
4.387

Voorzieningen
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen
- Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending
- Bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor heffing wordt geheven

21.005
5.462
10.798
77
4.668

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
- Obligatieleningen
- Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- Waarborgsommen

32.247
19.838
10.493
0
1.916

27.448
5.932
17.119
13
4.384

5.536

5.764

0

0

5.520
16

5.760
4

Totaal vaste passiva

67.388

65.459

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar
- Kasgeldleningen van openbare lichamen
- Kasgeldleningen
- Banksaldi
- Overige vlottende schulden

0
0
0
6.191

6.191

Overlopende passiva
Vooruitontvangen uitkeringen met een specifiek doel
Overige vooruitontvangen bedragen
Overige nog te betalen bedragen

2.043
0
5.489

3.700
0
0
0
3.700

7.532

4.490
398
2
4.090

Totaal vlottende passiva

13.723

8.190

Totaal-generaal

81.111

73.649

828

873

0

0

Gewaarborgde geldleningen
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
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Toelichting op de balans
Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling
Algemene waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de financiële verordening zijn de uitgangspunten voor het financiële
beleid opgenomen. Net als de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie.
De waardering van activa en passiva en 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 betreffende balanshoofd anders is
vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en lasten, waaronder ook begrepen
de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.
Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.
Algemene uitkering
De uitkering gemeentefonds is gebaseerd op de meest recente circulaire van het ministerie van BZK. Voor zover
maatstaven nog niet definitief vastgesteld zijn, hanteren wij onze eigen raming. Voor wat betreft het accres gaan wij uit
van de laatst verwerkte stand zoals die in de septembercirculaire is opgenomen. De gevolgen van het bijgestelde accres
zoals opgenomen in de meicirculaire van het verslagjaar 2018 worden verantwoord in de jaarrekening van het op het
verslagjaar volgend boekjaar.
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
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 jaarlijks terugkerende arbeidskosten
gerelateerde 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.
Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget)
is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso
van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is
ontoereikend om als gemeente 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 op grond van de Wmo geen
gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte
van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.
Stelselwijziging
In de jaarrekening 2017 hebben wij 2 stelselwijzigingen doorgevoerd:
 Tot 31 december 2016 kende de gemeente Leusden een keuzemogelijkheid ten aanzien van het wel of niet activeren van
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Dit betekende dat investeringen in de openbare
ruimte met een maatschappelijk nut direct veelal direct in de lasten werd verwerkt. Vanaf 1 januari 2017 is de
keuzemogelijkheid ten aanzien van het wel of niet activeren van investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut vervallen. Vanaf 1 januari worden derhalve alle investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven. Het is niet meer toegestaan om reserves direct
op deze activa in mindering te brengen en/of versneld af te schrijven.
 Met ingang van begrotingsjaar 2017 zijn de voorschriften met betrekking tot de presentatie van overhead gewijzigd.
Deze worden met ingang van 2017 niet meer toegerekend aan de beleidsprogramma’s (domeinen), maar worden
verantwoord op een afzonderlijk taakveld overhead. Het is wel toegestaan om overhead aan grondexploitaties en
investeringen toe te rekenen. De overheadskosten voor leges en tarieven worden eveneens centraal verantwoord. Wel
worden de overheadkosten extracomptabel toegerekend ten behoeve van de tariefstelling om aan te tonen dat de
gemeente met deze heffingen geen winst maakt.
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Wijzigingen in relatie tot BBV grondexploitatie
Binnen de grondexploitaties is het project Biezenkamp opnieuw beoordeeld in relatie tot de BBV-regelgeving. Naar
aanleiding hiervan heeft een herschikking plaatsgevonden van de gerealiseerde kosten en opbrengsten (boekwaarden),
waarbij de volgende wijzigingen in de jaarrekening per 1 januari 2017 zijn doorgevoerd:

de bestaande en in huidige staat aan Heijmans te verkopen panden ad. € 4.653.000 is per 1 januari 2017 als
materiele vaste activa op de balans verantwoord in plaats van onder het actieve of faciliterende gedeelte van de
grondexploitatie;

tussen het actieve en faciliterende gedeelte heeft per 1 januari 2017 een verschuiving plaatsgevonden van de
gerealiseerde kosten en opbrengsten;

het exploitatiesaldo per 1 januari 2017 ad € 56.000 van het U-blok, dat de gemeente kan terugvorderen van
Heijmans, is als vordering opgenomen in de jaarrekening;
In de verloopoverzichten bij de onderdelen materiele vaste activa, grondexploitatie en vorderingen is in de toelichting op
de balans een kolom ‘gecorrigeerde stand 1-1-2017’ opgenomen. Hierdoor is inzichtelijk wat de gecorrigeerde stand per 1
januari 2017 bedraagt.
Hieronder is een samenvatting weergegeven van de correcties:

Tabel correctie
boekwaarden 1-1-2017

Oude stand
31-12-2016

Gecorrigeerde
stand
1-1-2017

Materiele vaste activa
Grondexploitatie (actief)
Grondexploitatie (faciliterend)
Vordering

0
6.082
3.689
0

4.653
3.591
1.471
56

Totaal

9.711

9.711

Grondslagen Activa
Algemeen
Activa die bedoeld zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeente duurzaam te dienen.
Waardering tegen verkrijgings- c.q. vervaardigingprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen.
Immateriële vaste activa
Het BBV kent de volgende drie soorten immateriële vaste activa:
• De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio.
• De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief.
• De bijdragen aan activa in eigendom van derden.
De immateriële vaste activa zijn 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 ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen
wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van
het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
Het saldo van agio en disagio wordt lineair gedurende de looptijd van een geldlening afgeschreven.
Afsluitkosten voor geldleningen worden direct ten lasten van de exploitatie gebracht.
De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder voorwaarden geactiveerd. De kosten van
onderzoek en ontwikkeling worden volledig afgeschreven in maximaal vijf jaar.
De onder de kosten van onderzoek en ontwikkeling geactiveerde voorbereidingskosten voor grondexploitaties voldoen aan
de volgende voorwaarden:
• de kosten passen binnen de kostensoortenlijst (artikel 6.2.4) van het Bro; en
• de kosten blijven maximaal vijf jaar geactiveerd staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal vijf jaar hebben
de kosten geleid tot een actieve grondexploitatie, dan wel worden deze afgeboekt ten laste van het jaarresultaat; en
• plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, hebben bestuurlijke
instemming, blijkend uit een raads- of — indien gedelegeerd — collegebesluit.
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Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn onder voorwaarden geactiveerd.
Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur
maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.
Materiele vaste activa
Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten 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.
Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het
genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd.
Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven geldt dat (indien van toepassing) 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.
Vanaf 1 januari 2017 worden ook alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut verplicht geactiveerd
en over de gebruiksduur afgeschreven. Het is niet meer toegestaan om reserves direct op deze activa in mindering te
brengen en/of versneld af te schrijven.
Alle materiële vaste activa zijn 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 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.
Alle materiele vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur.
Op voorstel van het college kan hiervan worden afgeweken door annuïtaire afschrijving toe te passen. Bijdragen van
derden worden in mindering gebracht op de investeringssom. Het saldo vormt de afschrijvingsbasis.
De te hanteren afschrijvingstermijn wordt per actief beoordeeld aan de hand van de verwachte economische levensduur.
Afschrijving vindt plaats met ingang van de maand volgend op de ingebruikname bij activa met een levensduur < 10 jaar.
Indien de levensduur > 10 jaar, vindt afschrijving plaats met ingang van het nieuwe boekjaar.
Binnen de onderstaande hoofdgroepen worden globaal de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
 Gronden en terreinen
: op gronden wordt niet afgeschreven
 Aanlegkosten terreinen
: 15 tot 60 jaar
 Woonruimten
: 15 tot 40 jaar
 Bedrijfsgebouwen
: 15 tot 40 jaar
 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken : 15 tot 60 jaar
 Vervoermiddelen
: 7 tot 15 jaar
 Machines, apparaten en installaties
: 3 tot 20 jaar
Financiële vaste activa
Onder uitzettingen worden aandelen, obligaties, maar ook leningen en vorderingen verstaan. Uitzettingen met een
oorspronkelijke rente typische looptijd korter dan één jaar worden opgenomen onder de vlottende activa. Uitzettingen
met een oorspronkelijke rente typische looptijd van langer dan één jaar worden gedurende de gehele looptijd onder
financiële vaste activa opgenomen.
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. Wanneer de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de
verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baat genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt
gesteld.
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Voorraden (grondexploitatie)
Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief
grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten
worden geactiveerd.
De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de
opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering
naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen.
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten
(limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening) die
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen.
De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2017 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties
per 1 januari 2018 en de uitkomsten van de door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses ter zake. Dit betreft de beste
inschatting op dit moment die omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks)
zullen worden herzien. Deze periodieke herziening kan leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie
en de hiermee samenhangende voorziening voor negatieve grondexploitaties. Hieronder zijn de gehanteerde
uitgangspunten toegelicht. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting
is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn
gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de kosten en de opbrengsten winst worden genomen.
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; én
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
Uitzettingen met een looptijd van korter dan één jaar
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt hierop een voorziening
in mindering gebracht die gevormd wordt op basis van een inschatting van het oninbare bedrag.
Liquide middelen en overlopende activa
Deze activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen Passiva
Algemeen
De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld.
Reserves – Eigen Vermogen
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die
vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een
zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra
de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden
kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen
bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd.
Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen voorzieningen per
ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. 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 op
de contante waarde van de (en al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.
Onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming op basis van een actueel beheerplan van het
uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. In de paragraaf ‘onderhoud
kapitaalgoederen’ die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid hiervoor nader uiteengezet.
Van derden ontvangen bijdragen welke zijn bestemd voor een specifiek doel, beklemde middelen, worden gewaardeerd na
aftrek van de in het kader van deze middelen relevante gemaakte kosten. Deze staan op de balans vermeld als ‘voorziening
– door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending’.
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Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is een tijdsperiode van vier jaar
gehanteerd.
Vaste schulden met een 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 rente typische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Verstrekte borg- en garantstellingen
De schuldrestanten per het einde van het boekjaar van de door de gemeente gewaarborgde geldleningen en
garantstellingen zijn buiten de balanstelling opgenomen. Nadere informatie is in de toelichting op de balans opgenomen.
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Toelichting op de balans per 31 december
(bedragen in de tabellen en overzichten x € 1.000)

ACTIVA
Vaste Activa
Immateriële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de immateriële vaste activa weer.
Tabel balans 1 Verloop
immateriële vaste
activa
Kosten van onderzoek en
ontwikkeling

Boekwaarde
31-12-2016
142

Bijdragen aan activa in
eigendom van derden
Totaal

Naar bouwgrond in
Investe- Desinves- Afschrijexploitatie ringen
teringen
vingen
-43

6
148

-43

114

0

100
214

Bijdragen
van
Afwaarderden
deringen

Boekwaarde
31-12-2017

29

0

0

184

0

1

0

0

105

0

30

0

0

289

Materiële vaste activa – totaal
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de totale materiele vaste activa weer (economisch en maatschappelijk nut).
In het nieuwe BBV is de systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk getrokken. Nieuwe
investeringen met een maatschappelijk nut zijn met ingang van 2017 verplicht geactiveerd en worden over de verwachte
levensduur afgeschreven.
Tabel balans 2
Verloop materiële
vaste activa - totaal
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en
installaties
Overige mat. vaste activa
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016
5.318

Gecorrigeerde
stand
1-1-2017

Naar bouwgrond in
exploitatie
-3.695

Investeringen

Desinveste- Afschrijringen vingen

Boekwaarde
31-12-2017
7.138
0
30.581

18.131

9.971
0
18.131

3.499
238

3.499
238

3.032
0

7
0

51
38

0
0

6.473
200

373
1.475
29.034

373
1.475
33.687

1.106
1.845
20.008

0
0
7

86
706
1.594

0
225
225

1.393
2.389
48.174

Naar BouwDesinBijdragen
grond in
Investe- veste- Afschrijvan
exploitatie ringen
ringen vingen
derden

Boekwaarde
31-12-2017

-3.695

50

Bijdragen
van
derden

912
0
13.113

0
0
0

663

0
0
0

Materiële vaste activa – economisch nut
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiele vaste activa met economisch nut weer.
Tabel balans 3
Verloop materiële
vaste activa met
economisch nut
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, wegen waterbouwkundige
werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en
installaties
Overige mat. vaste activa
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016

Gecorrigeerde
stand
1-1-2017

5.304
0
18.130

9.957
0
18.130

3.323
238
373
695
28.063

-3.695

912
0
13.113

0
0
0

49
0
663

0
0
0

7.126
0
30.581

3.323
238

591
0

0
0

278
38

0
0

3.635
200

373
695
32.716

1.106
805
16.527

0
0
0

86
551
1.665

0
0
0

1.393
948
43.883

-3.695
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Materiële vaste activa – maatschappelijk nut
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiele vaste activa met maatschappelijk nut weer.
Tabel balans 4 Verloop
materiële vaste activa met een
maatschappelijk nut

Boekwaarde
Investe- Desinves31-12-2016 ringen
teringen

Gronden en terreinen
Grond-, wegen waterbouwkundige werken
Overige materiële vaste activa
Totaal

Afschrijvingen

Bijdragen
van
Afwaarderden
deringen

Boekwaarde
31-12-2017

14

0

0

1

0

0

13

177
780
971

2.441
1.040
3.481

6
0
6

-226
156
-69

0
225
225

0
0
0

2.839
1.439
4.291

In 2017 is bij de definitieve afrekening van het 3e spoor PON en de fietsverbinding een bedrag van € 235.000 retour
ontvangen. In 2016 zijn de afschrijvingen op deze investeringen daarmee te hoog geweest. Vandaar negatieve
afschrijvingen in 2017.
Investeringen
Onderstaand overzicht geeft de investeringen 2017 weer op de beschikbaar gestelde kredieten hoger dan € 25.000.

Tabel balans 5 Investeringen groter dan 25.000
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Het nieuwe inzamelen - voorbereidingskrediet 2016
Voorbereidingskosten grondexploitatie
Bijdragen aan activa derden
Sportzaal Antares bijdrage WSL – 2017
Gronden en terreinen
Appartementsrecht gemeentehuis (grond) 2017
Brandweerkazerne Açhterveld – (grond) - 2017
Bedrijfsgebouwen
Werkkrediet marktuitvraag herontwikkeling GMH
Herontwikkeling GMH 2016 : Casco en installaties
MFC Atria Basis 2014
MFC Atria Infrastructurele voorzieningen 2014
MFC Atlas afrondende wzh (o.a. schoolplein) 2016
Uitvoeringskosten 2e sporthal 2015
Duurzaamheidsmaatr. en verbeteringen de Korf 2016
Verbouwing Hoefijzer 18 - 2017
WKO installatie en zonnepanelen Huis van Leusden 2018
Brandweerkazerne Achterveld – (pand) 2017
Renovatie en duurzaamheidsmaatr. zwembad Octopus – 2017
Investeringen milieustraat
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Armaturen 2017
Aanleg 42 parkeerplaatsen Schammer (2016)
Realisatie tweetal bushaltes Randweg 2016
Voorbereidingskrediet Hamersveldseweg Zuid 2016
Herinrichting Hamersveldseweg Zuid - 2017
Reconstr. kruising Groene Zoom Noorderinsl. - 2017
Herinrichting Postweg 2017
Verkeersplan Achterveld fase 1 (Hessenweg) 2017
Plankosten Hart van Leusden fase 1
Uitv. krediet Hart van Leusden fase 1
Machines, apparaten en installaties
Herontwikkeling GMH 2016 : Installaties
Netwerkcomponenten - 2017
Personeels Infosysteem (EHRM Profit)
Server en storage omgeving 2017
Zoutstrooier NIDO Stratos 40-36WCL Schoonh 2017
Tweede weegbrug ’t Spieghel - 2017
VTH (i-Plan) - 2017

Beschikbaar
gesteld krediet

Ten laste van
krediet 2017

Cumulatief ten
laste van krediet

145
78
223

34
77
111

145
78
223

100
100

100
100

100
100

866
47
913

866
47
913

866
47
913

1.661
2.759
5.573
777
162
3.373
112
190
481
681
3.951
1.767
21.488

452
1.984
833
231
155
2.974
64
201
197
681
4.191
1.498
13.460

1.317
2.163
5.241
631
155
3.098
116
201
197
681
4.191
1.636
19.627

1.302
100
140
90
1.200
1.456
310
2.021
246
2.063
8.928

591
98
26
45
34
91
310
1.750
185
104
3.234

591
98
164
54
34
91
310
1.829
185
104
3.460

1.526
70
36
288
29
0
75
2.025

683
43
24
238
29
30
32
1.078

759
43
24
238
29
30
32
1.154
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Overige materiële activa
Herontwikkeling GMH 2016 : Sloop+bijdr biljartver.
Herontwikkeling GMH 2016 : Inricht.kst tijd. huisv
Ontwikkelingen zaaksysteem 2016 + implementatie RIS 2017
Onderzoeksbudget SIHPL 2015
Liniedijk Leusden Noord - 2015
Het nieuwe inzamelen - 2016
Verv. binnenbakken bestaande cont. 2017 (10 jaar)

250
361
169
50
225
1.041
256
2.352

231
33
53
39
78
666
236
1.336

251
259
162
50
230
959
236
2.146

Bijdragen van derden worden alleen opgenomen wanneer die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief.
Renovatie (inclusief duurzaamheidsmaatregelen) zwembad De Octopus
Het totaal beschikbaar gestelde krediet is € 3.951.000. Per eind 2017 is € 4.191.000 ten laste van dit krediet gekomen.
Per saldo een nadeel van € 240.000. Dit wordt veroorzaakt door een aanbestedingsnadeel van € 90.000, meerwerk voor
€ 99.000 en € 51.000 voor extra uitgaven calamiteiten (o.a. waterschade).
In de voorjaarsnota 2018 wordt een aanvullend krediet aangevraagd.
Het nieuwe inzamelen
Totaal beschikbaar gestelde kredieten voor het nieuwe inzamelen € 1.041.000.
Per eind 2017 is € 959.000 (voorgaande jaren € 293.000 en 2017 € 666.000) ten laste van deze kredieten gekomen. Voor
2018 is nog € 10.000 nodig voor plaatsing van de laatste containers.
Per saldo een voordeel van € 72.000. Door goed toezicht is het project tegen lagere kosten uitgevoerd en bleken ook
minder containers nodig.
Financiële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de financiële vaste activa weer.
Tabel balans 6 Verloop van de financiële
vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Leningen aan deelnemingen
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016

Verstrekkingen

31
113
1.071
0
1.215

Aflossingen

0
0
219
0
219

0
24
0
0
24

Boekwaarde
31-12-2017
31
89
1.290
0
1.410

Vlottende Activa
Voorraden
Het startpunt van een grondexploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het complex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de grondexploitatie geopend en kunnen vervaardigingskosten worden geactiveerd.
De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de
opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering
naar de lagere marktwaarde verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat 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 worden daarnaast een redelijk deel van de
indirecte kosten opgenomen.
De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2017 is gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties
per 1 januari 2018 en de uitkomsten van door de gemeente uitgevoerde risicoanalyses. Dit geeft de beste inschatting op dit
moment welke omgeven is door de nodige risico’s, aannames en veronderstellingen die periodiek (jaarlijks) zullen worden
herzien. Deze periodieke herziening kan leiden tot een aangepaste waardering van de gronden in exploitatie en de hiermee
samenhangende voorziening voor negatieve grondexploitaties. Hieronder zijn de gehanteerde uitgangspunten toegelicht.
Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de
waardering van de in exploitatie genomen gronden.
Tabel balans 7 Voorraden uitgesplitst naar
categorieën
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
Onderhanden werk, w.o. bouwgronden in exploitatie
Gereed product en handelsgoederen
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
8.089
3
8.092

Boekwaarde
31-12-2016
11.256
3
11.259
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In exploitatie genomen gronden
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de in exploitatie genomen gronden.
Tabel balans 8
Overzicht
bouwgronden
in exploitatie

Boekwaarde
31-12-2016

Buitenplaats
Larikslaan
Leusden-Zuid
Hamersveldseweg
De Biezenkamp
Valleipark
Groene Zoom
Groot Krakhorst
Totaal

0
0
2.273
574
6.082
2.436
-11
-98
11.256

Gecorrigeerde
stand
1-1-2017
0
0
2.273
574
3.591
2.436
-11
-98
8.765

In exploitatie
genomen
(overheveling
vanuit (I)MVA)
3.733
1.065

4.798

Winst- BoekInveste- Inkom- uitwaarde
ringen sten
name 31-12-2017
118
158
81
50
855
451

1.979
5.970

2.481

12
1.725

8.225

86
2.567

276

3.851
1.223
2.078
624
2.467
-602
-11
0
9.630

Balanswaarde
31-122017

Voorziening
verlieslatend
complex
1.354
0
0
0
187
0
0
0
1.541

2.497
1.223
2.078
624
2.280
-602
-11
0
8.089

Binnen de grondexploitaties is het project Biezenkamp opnieuw beoordeeld in relatie tot de BBV-regelgeving. Naar
aanleiding hiervan zijn de boekwaarden per 1-1-2017 aangepast. Voor deze wijziging is een toelichting opgenomen onder
de waarderingsgrondslagen.
Per saldo is het onderhanden werk (na correctie per 1-1-2017) van € 8.765.000 met circa € 676.000 afgenomen tot
€ 8.089.000 ultimo 2017. Het onderhanden werk daalt door inkomsten vanwege grondverkopen in 2017 voor LeusdenZuid, Valleipark en de Biezenkamp. De investeringen in 2017 zijn met name gedaan in Valleipark voor woon- en bouwrijp
maken en in de Biezenkamp voor inrichtingskosten van het openbaar gebied. Daarnaast is € 3.738.000 toegevoegd aan het
onderhanden werk vanwege het in exploitatie nemen van de grondexploitaties Larikslaan en De Buitenplaats. Deze
gronden zijn overgeheveld vanuit de (immateriële) vaste activa voor € 4.798.000. Hierop was reeds een voorziening
gevormd van € 1.060.000.
In verband met de richtlijnen vanuit de BBV is tussentijds winstgenomen bij Valleipark. Het project Groot Krakhorst is
afgerond en is daarom afgesloten per 31 december 2017. De negatieve boekwaarde is ten gunste gekomen van het
resultaat.
Resultaat bouwgronden in exploitatie
Onderstaand overzicht geeft het resultaat weer van de in exploitatie genomen gronden.
Tabel balans 9
Overzicht resultaat
bouwgronden in
exploitatie
Leusden-Zuid
Hamersveldseweg
De Biezenkamp
Valleipark
Groene Zoom
Larikslaan
De Buitenplaats

Balanswaarde
31-12-2017
2.078
624
2.467
-602
-11
1223
3851

Geraamde nog
te maken
kosten
690
216
792
1.463
11
706
2193

Geraamde nog
te realiseren
opbrengsten
2.882
1.120
3.058
1.630
0
1946
4558

Geraamd resultaat
(nominale waarde)
-114
-280
201
-769
0
-17
1.465

Geraamd resultaat
(netto contante
waarde)
-107
-263
-187
-725
-1
-15
1354

9.630

6.071

15.194

486

56

Totaal

Uitgangspunten actualisatie grondexploitatie
Het BBV (Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies) schrijft voor dat de jaarrekening een reëel beeld
moet schetsen van de financiële positie van de gemeente, wat onder andere betekent dat het onderhanden werk reëel
gewaardeerd moet worden. Dat houdt in dat de grondexploitaties moeten worden begroot op basis van reële
uitgangspunten. Het realiteitsgehalte van een grondexploitatiebegroting wordt bepaald door de (combinatie van de)
volgende begrotingselementen:
-

nominaal geraamde kosten
nominaal geraamde opbrengsten
kostenstijging
opbrengstenstijging
rentelasten en rentebaten

(hoeveelheden x eenheidsprijzen )
(hoeveelheden x eenheidsprijzen )
(% en fasering)
(% en fasering)
(% en fasering)
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Hierna wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde uitgangspunten en de daarbij gemaakte keuzes. De wijze van
bepaling van de rente percentages voor rentetoerekening en disconteringsvoet zijn ingaande 1 januari 2016 gewijzigd.
De parameters voor prijsontwikkeling en rente
Om reële uitgangspunten te kunnen bepalen voor verwachte prijsontwikkelingen en renteontwikkelingen, is beoordeeld
hoe in het verleden de prijsstijgingen werden begroot en hoe de grondprijzen en de kostprijs van bouwgrond zich in
werkelijkheid hebben ontwikkeld. Op basis hiervan hanteert het college voor het doorrekenen van iedere jaarschijf de
volgende parameters:
- Kostenstijging
2%
- Opbrengstenstijging
0%
- Rente
0%
Binnen de gemeente is geen rentedragend vermogen aanwezig.
Daarom hanteert de gemeente een rentepercentage van 0%.
Disconteringsvoet
De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een
verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig
streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (voor 2017: 2%).
De fasering van het programma (geraamde opbrengsten)
Het eindproduct van grondexploitaties is bouwrijpe grond voor woningbouw, bedrijven, kantoren en overige
voorzieningen. Het ‘bouwprogramma’ vormt daarom een belangrijk kader voor de grondexploitatie. Het college hanteert
ten aanzien van de nog te realiseren opbrengsten de volgende uitgangspunten:
 Het bouwprogramma wordt in de tijd gezet (gefaseerd) op basis van de woning bouwprogramma’s en;
 de prijscomponent is gebaseerd op de Grondprijzenbrief.
Grondexploitaties mogen maximaal een looptijd hebben van 10 jaar. Als de grondexploitatie een looptijd kent van meer
dan 10 jaar dan moeten aanvullende beheersmaatregelen worden genomen. De gemeente Leusden kent geen
grondexploitaties met een horizon langer dan 10 jaar, waarmee deze wijziging op dit moment geen effect heeft op de
lopende grondexploitaties.
Fasering en raming kosten
Het college hanteert ten aanzien van de nog te realiseren opbrengsten de volgende uitgangspunten:
 raming van de externe planontwikkelingskosten (POK-kosten) is gebaseerd op door de projectleiders opgestelde
meerjarige opgave van de te verwachten planontwikkelingskosten en;
 kosten voor bouw- en woonrijp maken en engineering zijn gebaseerd op kengetallen of, indien de plannen ver
genoeg gevorderd zijn, opgaves van de afdeling Dienstverlening en/of externe adviseurs.
Risico’s grondexploitatie
De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in
het jaarverslag. De grootste risico’s ten aanzien van de huidige schattingen en de mogelijke uitkomst daarvan zijn gelegen
in de complexen De Biezenkamp en Leusden Zuid. Ten aanzien van deze complexen merken wij het volgende op:
 De Biezenkamp; het grootste risico is hierbij dat de contractuele verplichtingen door de tegenpartij niet worden
nagekomen.

Leusden Zuid; het grootste risico hierbij is het niet realiseren van de geraamde prijzen.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De gemeente heeft op grond van de allonge behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst Biezenkamp een verplichting
om de ontwikkelrechten m.b.t. de schoollocaties Brink en Rossenberg binnen een periode van 10 jaar, op verzoek, terug te
verkopen aan de projectontwikkelaar. De opbrengst is contractueel overeengekomen en bedraagt tenminste € 2,0 miljoen.
Daarnaast heeft de gemeente in diezelfde allonge de verplichting op zich genomen om in 2018 en verder voor een bedrag
van € 1,4 miljoen te investeren in de openbare ruimte in de Biezenkamp.
Uitzettingen korter dan één jaar
De uitzettingen korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Tabel balans 10 Specificatie
uitzettingen met een looptijd ≤ 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
RC-verhoudingen met het Rijk
Overige vorderingen
Overige uitzettingen ≤ 1 jr.
Totaal

Saldo
31-12-2017
5.807
12.408
1.430
0
19.645

Voorziening
oninbaarheid
0
0
441
0
441

Boekwaarde
31-12-2017
5.807
12.408
989
0
19.204

Boekwaarde
31-12-2016
3.901
20.246
1.375
0
25.522
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Vorderingen op openbare lichamen
Deze post bevat een vordering van € 5.268.000 die de gemeente over 2017 op de Belastingdienst heeft met betrekking tot
compensabele BTW en ondernemers BTW, waarvan de uitkeringen in het volgende boekjaar plaatsvinden en een vordering
van € 539.000 op gemeenten en andere openbare lichamen.
Rekening-courantverhoudingen met het Rijk
Deze post bevat het totaal aan overtollige middelen die verplicht worden aangehouden bij het Rijk (schatkist).
Dit gebeurt in een rekening-courantverhouding met het ministerie van Financiën (Agentschap).
Drempelbedrag
In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er zijn echter een aantal
uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de
decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden.
De drempel is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen.
Voor de gemeente Leusden is het drempelbedrag 2017 € 392.835 ( = 0,75% van begrotingstotaal € 52.378.000).
Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist
te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de
schatkist te worden aangehouden. In 2017 is het drempelbedrag in het tweede kwartaal overschreden.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
(1)

(2)

(3a) = (1) > (2)
(3b) = (2) > (1)

Drempelbedrag
Kwartaalcijfer op dag basis
buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen
Ruimte onder het
drempelbedrag
Overschrijding van het
drempelbedrag

393
Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

260

412

295

288

133

-

98

105

-

19

-

-

Berekening drempelbedrag (1)
(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

52.378

(4b)

Deel begrotingstotaal kleiner
of gelijk aan € 500 miljoen

52.378

(1) = (4b)*0,75%

Drempelbedrag

393

Berekening kwartaalcijfer op dag basis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (2)

(5a)

(5b)
(2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's
Rijks schatkist aangehouden
middelen (negatieve
bedragen tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dag basis
buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

23.369

37.478

27.169

26.495

90

91

92

92

260

412

295

288
* € 1.000

Overige vorderingen
Deze post bevat de debiteuren algemeen, belastingdebiteuren en vorderingen in verband met sociale zaken. Voor deze
vorderingen wordt jaarlijks een waarde correctie toegepast. De grondslag voor de berekening van deze correctie is
opgenomen in de financiële verordening.
Liquide middelen
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd.
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Tabel balans 11 Overzicht liquide middelen

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2016

2
393
395

1
255
256

Kassaldi
Bank- en girosaldi
Totaal

De liquide middelen in de schatkist worden verantwoord onder de uitzettingen korter dan één jaar (RC-verhoudingen met
het Rijk) en bedragen per 31 december 2017 € 12.408.000.
Overlopende activa
De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Tabel balans 12 Overzicht overlopende activa

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2016

759
1.221
1.567
3.547

524
1.842
3.849
6.215

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Nog te verhalen kosten grondexploitatie
Totaal

Nog te ontvangen bedragen
Deze bestaan uit: vangnetuitkering 2016 en 2017 (€ 705.000), vergoeding gescheiden afvalinzameling 4e kwartaal
(€ 100.000), toeristenbelasting (€ 42.000), OZB 2017 (€ 69.000), bijdrage inburgering COA 2017 (€ 50.000), afrekening
samenwerking gemeenten 2016 en 2017 (€ 80.000), Belastingdienst vennootschapsbelasting 2016 en 2017 (€ 99.000), en
overige vorderingen (€ 76.000).
Nog te verhalen kosten grondexploitatie
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de vorderingen grondexploitaties.
Tabel balans 13 Nog te
verhalen kosten
grondexploitatie

Boekwaarde
31-12-2016

Gecorrigeerde
stand 1-1-2017

Mutaties

Boekwaarde
31-12-2017

De Biezenkamp - faciliterend
De Biezenkamp - overig
Westflank - De Plantage
Groot-Agteveld/Princenhof

3.689
0
160
0

1.471
56
160
0

-261
79
30
32

1.210
135
190
32

Totaal

3.849

1.687

-120

1.567

Kosten die gemaakte zijn in het kader van faciliterend grondbeleid dienen vanaf 1 januari 2016 te worden geclassificeerd
als vordering. De gemeente heeft een aantal grondexploitaties die (gedeeltelijk) classificeren als faciliterend grondbeleid.
Grondexploitaties die zowel als actief als faciliterend kwalificeren, zijn in de beginbalans per 1 januari 2016 gesplitst in een
actief en een passief deel. In het kader van faciliterend grondbeleid zijn drie balans categorieën mogelijk:
 Overige vordering (op basis van harde vordering in kader van contract)
 Overlopende actief (kosten gemaakt op basis van exploitatieplan of voorbereidingskosten voor faciliterende
exploitatieplannen)
 Overlopend passief (te verhalen kosten zijn nog niet gerealiseerd)
Deze vorderingen kunnen afhankelijk van de aard een kort- of langlopend karakter hebben.
Recht op verliescompensatie krachtens de wet op de vennootschapsbeslasting 1969
De gemeente Leusden heeft buiten de balans een bedrag van € 94.669 opgenomen onder de activa zijde van de
gemeentelijke balans. Dit betreft het toekomstige recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
Fiscaal resultaat 2017 € 0,00
Fiscaal van toepassing zijnde belastingpercentage 20%
Recht op verliescompensatie 2017
€ 137.042
Recht op verliescompensatie voorgaande jaren € 336.304
Totaal recht op verliescompensatie
€ 473.346
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PASSIVA
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de reserves weer, ingedeeld naar hoofdgroep.
Tabel balans 14
Overzicht reserves

Saldo
31-12-2016

Algemene reserves
Algemene (bedrijfs)reserve
Alg. reserve grondbedrijf
Alg. res. toevoeging exploitatie
Alg. res. flexibel inzetbaar
Alg. res. aangewezen bestemming
Bestemmingsreserves
Fonds Maatschappelijke vraagstukken
Res bovenwijkse voorz./ infrastruct. projecten
Best. reserve rente Startersleningen
Onderwijshuisvesting
Res. dekking kap.lasten inv. econ. nut
Res. dekking kap.lasten invest. maatsch. nut
Egalisatiereserve Sociaal Domein

Nog te bestemmen resultaat

Totaal reserves

Bestemming
resultaat
2016

Toevoeging

Onttrekking

4.392
2.974
8.442
805
3.225

0
0
0
1.221
616

714
235
3.000
824
384

429
298

19.838

1.837

5.157

1.205

0
2.394
775
1.178
4.138
0
2.008
10.493

3.000
418
8
714
3.542
7.420
0
15.102

2.500
1.983
3
130
566
0
1.522
6.704

711
711

1.916
1.916

4.387
4.387

0

-1.916
-1.916

32.247

21.326

11.861

0

Vermindering
ter dekking
afschrijvingen

Saldo
31-12-2017
4.107
3.037
5.442
1.149
3.935

54
478
54

17.670
500
829
770
1.257
6.817
7.420
1.197
18.790

10
505
298

813

4.387
4.387
867

40.847

Het totale eigen vermogen (reserves plus het nog te bestemmen resultaat) is per saldo toegenomen met € 8.600.000.
De belangrijkste oorzaken:
 Als gevolg van een BBV-wijziging worden m.i.v. 2017 alle investeringen met maatschappelijk nut verplicht geactiveerd
en naar verwachte levensduur afgeschreven. Om de jaarlijkse afschrijvingslasten te kunnen dekken is de reserve
dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut ingesteld. De in de onderhoudsvoorzieningen
gespaarde bedragen voor de diverse investeringen zijn overgeheveld naar deze nieuwe reserve. Totaal bedrag van
€ 3.437.000.
 De jaarlijkse afschrijvingen van de investering renovatie zwembad Octopus worden gedekt uit de reserve dekking
kapitaallasten economisch nut. Het gespaarde bedrag in de onderhoudsvoorziening is hiervoor overgeheveld naar
deze reserve. Bedrag van € 3.501.000.
 Het resultaat gedurende het jaar (tussentijdse bijstellingen) is voor € 667.000 ten laste van de Algemene reserve
geboekt.
 Nog te bestemmen resultaat is € 2.471.000 meer dan in 2016.
Verloop bestemmingsreserves
In onderstaande overzichten worden de mutaties per bestemmingsreserve weergegeven.
108 Fonds maatschappelijke vraagstukken

2017

Saldo reserve per 1 januari 2017

0

Instellen reserve maatschappelijke vraagstukken
Totale toevoegingen

3.000

Dekking i-Plan
Bijdrage aan reserve kapitaallasten - Hart van Leusden
Totale onttrekkingen

500
2.000

Saldo reserve per 31 december 2017

3.000

2.500
500
* € 1.000

De reserve is ingesteld voor het Volkshuisvestingsfonds, het ICT-fonds en het fonds Hamershof.
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114 Reserve bovenwijkse voorzieningen en infrastructurele projecten

2017

Saldo reserve per 1 januari 2017

2.394

Afrekeningen fietsverbinding Groene Zoom en 3e spoor PON
Reservering bijdragen anterieure overeenkomsten
Totale toevoegingen
Bijdrage aan reserve kapitaallasten - Hamersveldseweg-Zuid
Bijdrage aan reserve kapitaallasten - kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag
Bijdrage aan reserve kapitaallasten - Hart van Leusden
Bijdrage aan reserve kapitaallasten - Verkeersdrempels Moosterweg
Bijdrage aan reserve kapitaallasten - diverse projecten
Totale onttrekkingen

235
183
418
300
416
1.000
20
247
1.983

Saldo reserve per 31 december 2017

829
* € 1.000

De reserve is ingesteld om te kunnen investeren in bovenwijkse voorzieningen en om infrastructurele werken te kunnen
realiseren. De reserve wordt mede gevoed door afdrachten vanuit lopende grondexploitaties.
128 Reserve starters- en duurzaamheidsleningen

2017

Saldo reserve per 1 januari 2017
Rentetoevoeging 1% over saldo per 1 januari
Totale toevoegingen
Kapitaallasten (rente) starters- en duurzaamheidsleningen
Beheerskosten starters- en duurzaamheidsleningen
Totale onttrekkingen

775
8
8
10
3
13

Saldo reserve per 31 december 2017

770
* € 1.000

De reserve is ingesteld om de rente en beheerskosten van de starters- en duurzaamheidsleningen te dekken.
De gemeente verstrekt starters- en duurzaamheidsleningen. Deze leningen zijn revolverend.
Aflossingen op de leningen worden gebruikt om nieuwe leningen te verstrekken.
129 Reserve onderwijshuisvesting

2017

Saldo reserve per 1 januari 2017

1.178

Rentetoevoeging 1% over saldo per 1 januari
Rijksmiddelen (netto toevoeging)
Totale toevoegingen

12
702

Kapitaallasten onderwijshuisvesting (incl. gymlokalen)
Ontvlechting MFC Antares; besparingsverlies
Huur extra lokalen Antares
Kapitaallasten extra lokalen Antares
Kapitaallasten Sociaal Integraal Huisvestingsplan Leusden (SIHPL)
Verhuiskosten scholen
Overige onttrekkingen (o.a. schade/vandalisme)
Totale onttrekkingen

452
51
42
15
39
28
8

Saldo reserve per 31 december 2017

714

635
1.257
* € 1.000

De reserve is ingesteld om de (kapitaal)lasten van de onderwijsgebouwen te dekken.
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130 Reserve dekking kapitaallasten investeringen economisch nut

2017

Saldo reserve per 1 januari 2017

4.138

Rentetoevoeging 1% over saldo 1 januari
Bijdrage van voorziening gebouwenbeheer - renovatie Octopus
Totale toevoegingen
Kapitaallasten investeringen economisch nut
Totale onttrekkingen

41
3.501
3.542
864
864

Saldo reserve per 31 december 2017

6.816
* € 1.000

De reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de investeringen met economisch nut te dekken.

131 Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut

2017

Saldo reserve per 1 januari 2017
Bijdrage van reserves - Hart van Leusden
Bijdrage van voorzieningen - Hart van Leusden
Bijdrage van reserve - Hamersveldseweg-Zuid
Bijdrage van voorziening wegbeheer deklagen - Hamersveldseweg-Zuid
Bijdrage van reserve - kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag
Bijdrage van voorziening wegbeheer deklagen - kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag
Bijdrage van voorziening wegbeheer elementen - kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag
Bijdrage van reserve - Verkeersdrempels Moosterweg
Bijdrage van voorziening wegbeheer deklagen - Hessenweg en Postweg
Bijdrage van reserve bovenwijkse voorzieningen - diverse projecten
Totale toevoegingen

0
3.000
880
300
500
416
350
125
20
1.582
247
7.420

Totale onttrekkingen

0

Saldo reserve per 31 december 2017

7.420
* € 1.000

De reserve is in 2017 ingesteld om de kapitaallasten van de investeringen met maatschappelijk nut te dekken.

176 Reserve egalisatie sociaal domein

2017

Saldo reserve per 1 januari 2017

2.008

Voordeel Sociaal Domein jaarrekening 2016
Totale toevoegingen

711

Extra subsidie Larikslaan 2
Uitvoeringskosten Sociaal Domein
Samenlevingsontwikkeling
Omvorming tientjesregeling
Formatie Sociaal Domein
NJN tekort zorgkosten Sociaal Domein nieuwe taken (Jeugd+WMO)
Activiteiten App Sociaal Domein
Diverse onttrekkingen
Totale onttrekkingen

112
135
25
64
181
934
15
55

Saldo reserve per 31 december 2017

711

1.521
1.198
* € 1.000

De reserve is ingesteld om fluctuaties in de financiering van het sociaal domein op te kunnen vangen zodat de continuïteit
voor zorgvragers wordt gewaarborgd.
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Voorzieningen
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de voorzieningen weer, ingedeeld naar hoofdgroep.
Tabel balans 15
Overzicht voorzieningen

Saldo
31-12-2016
Toevoeging Vrijval
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:
Voorziening afgesloten complexen
19
0
0
Voorziening De Biezenkamp
2.475
87
100
Voorziening grondexploitatie niet-Visie
126
75
0
Effecten bestemmingspl. Tabaksteeg
0
0
0
Voorziening voormalig personeel
53
100
0
Voorziening pensioenen en uitkeringen
wethouders
3.028
71
94
Voorziening FPU
0
0
0
Liquidatie Recreatieschap 2018
231
11
0
Subtotaal
5.932
344
194
Onderhoudsegalisatievoorzieningen:
Voorz. egal. wegbeheer deklagen
6.940
1.386
0
Voorz. egal. wegbeheer elementen
759
220
0
Voorz. egal. waterbeheer
111
78
0
Voorz. egal. gebouwenbeheer
4.449
567
0
Voorz. egal. sportterreinen
2.775
163
0
Voorz. egal. groenbeheer
2.085
72
0
Voorz. egal. huisv onderwijs
0
0
0
Subtotaal
17.119
2.486
0
Vervangingsinvesteringen waarvoor heffing wordt geheven
Voorz. egal. rioolbeheer
4.384
418
0
Subtotaal
4.384
418
0
Door derden beklemde middelen met een specifieke
aanwending
Voorz. egal. tarieven afvalst.heff./rein.rechten
13
64
0
Subtotaal
13
64
0
Totaal voorzieningen
27.448
3.312
194

Aanwending

Saldo
31-12-2017

0
87
0
0
113

19
2.375
201
0
40

178
0
242
620

2.827
0
0
5.462

4.289
208
56
4.017
38
199
0
8.807

4.037
771
133
999
2.900
1.958
0
10.798

134
134

4.668
4.668

0
0
9.561

77
77
21.005

Het totaal aan voorzieningen is per saldo met € 6.443.000 afgenomen.
De belangrijkste oorzaken:
 Als gevolg van een BBV-wijziging worden m.i.v. 2017 alle investeringen met maatschappelijk nut verplicht
geactiveerd en naar verwachte levensduur afgeschreven. Om de jaarlijkse afschrijvingslasten te kunnen dekken is
de reserve dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut ingesteld. De in de
onderhoudsvoorzieningen gespaarde bedragen voor de diverse investeringen zijn overgeheveld naar deze nieuwe
reserve. Totaal bedrag van € 3.437.000
 De jaarlijkse afschrijvingen van de investering renovatie zwembad Octopus worden gedekt uit de reserve dekking
kapitaallasten economisch nut. Het gespaarde bedrag in de onderhoudsvoorziening is hiervoor overgeheveld naar
deze reserve. Bedrag van € 3.501.000
Verloop voorzieningen
In onderstaande overzichten worden de mutaties per voorziening weergegeven.
 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
201 Voorziening afgesloten complexen
Saldo voorziening per 1 januari 2017

2017
19

Totale toevoegingen

0

Totale onttrekkingen

0

Saldo voorziening per 31 december 2017

19
* € 1.000

De voorziening is gevormd om nog te maken kosten voor afgesloten grondexploitaties en projecten te dekken.
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202 Voorziening De Biezenkamp

2017

Saldo voorziening per 1 januari 2017

2.475

Totale toevoegingen
Vrijval 2017
Totale onttrekkingen

100
100

Saldo voorziening per 31 december 2017

2.375
* € 1.000

De voorziening is gevormd om het te verwachten verlies van de faciliterende grondexploitatie Biezenkamp te dekken.
Jaarlijks wordt de hoogte van deze voorziening aangepast aan de verwachte (negatieve) netto contante waarde per 1-1 van
het jaar volgend op het huidige boekjaar.
203 Voorziening Groot Agteveld

2017

Saldo voorziening per 1 januari 2017
Benodigde storting 2017
Totale toevoegingen

126
75
75

Totale onttrekkingen

0

Saldo voorziening per 31 december 2017

201
* € 1.000

De voorziening is gevormd om het te verwachten verlies van de interne grondexploitatie Groot Agteveld te dekken.
Jaarlijks wordt de hoogte van deze voorziening aangepast aan de verwachte (negatieve) netto contante waarde per 1-1 van
het jaar volgend op het huidige boekjaar.
232 Voorziening voormalig personeel

2017

Saldo voorziening per 1 januari 2017
Benodigde stortingen 2017
Totale toevoegingen
Wachtgelden
Uitkeringen
Totale onttrekkingen

53
100
100
68
45
113

Saldo voorziening per 31 december 2017

40
* € 1.000

De voorziening is gevormd om aan de wachtgeldverplichtingen voor voormalig personeel te kunnen voldoen.
236 Voorziening pensioenen en uitkeringen wethouders

2017

Saldo voorziening per 1 januari 2017

3.028

Benodigde storting 2017
Totale toevoegingen
Pensioen uitkeringen wethouders
Vrijval 2017 voorziening wethouders
Totale onttrekkingen

71
71
178
94
272

Saldo voorziening per 31 december 2017

2.827
* € 1.000

De voorziening is gevormd om aan de (ook extra en toekomstige) verplichtingen voor wethouders pensioenen en
wachtgelden te voldoen. De gemeente fungeert als pensioenfonds van de wethouders.
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240 Voorziening liquidatie Recreatieschap

2017

Saldo voorziening per 1 januari 2017
I.v.m. liquidatie recreatieschap
Totale toevoegingen
Afkoopsom ontmanteling recreatieschap
Totale onttrekkingen

232
10
10
242
242

Saldo voorziening per 31 december 2017

0
* € 1.000

De voorziening is gevormd om de voorziene benodigde financiële middelen voor de liquidatie van het Recreatieschap
Utrechtse Heuvelrug in 2018 in onder te brengen.
 Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Het groot onderhoud aan kapitaalgoederen wordt gedekt uit de hierboven weergegeven onderhoudsfondsen, zie het
overzicht over het verloop van de voorzieningen. Het groot onderhoud aan wegen, wegenbouwkundige kunstwerken,
water, gebouwen, sportterreinen en groen wordt integraal benaderd en uitgevoerd.
Vanaf 1 januari 2017 worden alle investeringen in de openbare ruimte met economisch en maatschappelijk nut verplicht
geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven. De gespaarde bedragen zijn overgeboekt van de betreffende
onderhoudsvoorzieningen naar de reserves dekking kapitaallasten economisch en maatschappelijk nut.
Voor een verdere toelichting op en het verloop van de diverse onderhoudsegalisatie- voorzieningen wordt verwezen naar
de paragraaf kapitaalgoederen en investeringen.

 Voorziening bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor heffing wordt geheven
291 Voorziening egalisatie rioolbeheer

2017

Saldo voorziening per 1 januari 2017

4.383

Benodigde storting 2017
Reservering bijdragen riool anterieure overeenkomsten
Totale toevoegingen

398
20

Bijdrage aan reserve kapitaallasten - Hart van Leusden
Rioolwerkzaamheden (vervanging en renovatie riolering)
Totale onttrekkingen

80
53

418

133

Saldo voorziening per 31 december 2017

4.668
* € 1.000

De voorziening is gevormd om fluctuaties op te kunnen vangen in de kosten van groot onderhoud voor het rioolbeheer.
Het huidige GRP beslaat de periode 2015-2018.

293 Voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

2017

Saldo voorziening per 1 januari 2017
Benodigde storting 2017
Totale toevoegingen
Totale onttrekkingen
Saldo voorziening per 31 december 2017

14
63
63
0
77
* € 1.000

De voorziening is gevormd om fluctuaties in de reinigingstarieven te kunnen egaliseren.
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Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de vaste schulden met een looptijd > 1 jaar weer.
Tabel balans 16 Overzicht verloop van de vaste
schulden

Saldo
31-12-2016

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo
31-12-2017

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarborgsommen

5.760
4

0
12

240
0

5.520
16

Totaal

5.764

12

240

5.536

In juli 2015 is een 25-jarige geldlening van € 6 miljoen bij de BNG-bank aangetrokken tegen een tarief van 1,705% (gehele
looptijd). Deze wordt gebruikt voor de financiering van MFC Atria. Per jaar wordt € 240.000 afgelost.

Vlottende Passiva
De vlottende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Boekwaarde
31-12-2016

Tabel balans 17 Overzicht vlottende passiva
Schulden < 1 jaar
Kasgeldleningen
Bank- en girosaldi
Overige schulden
Overlopende passiva
Vooruitontvangen uitkeringen met een specifiek doel
Overige vooruitontvangen bedragen
Overige nog te betalen bedragen
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017

0
0
3.700
3.700

0
0
6.191
6.191

398
2
4.090
4.490

2.043
0
5.489
7.532

8.190

13.723

Overige schulden
De overige schulden (crediteuren) kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Overige schulden

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2016

31-12-2017

Bouwtermijnen MFC Atlas en Atria
ABP - af te dragen premies december
SRO Leusden BV - afrekening MJOP 2016
Hellebrekers Technieken - Renovatie Octopus
Bloemendal Bouw BV - termijnen Milieustraat en 2e Sporthal
Zenzo MV Projectontwikkeling - termijnen Huis van Leusden
Gebr. Reimert BV - termijnen fietsverbinding Hessenweg
Belastingdienst - saldo af te dragen loonheffing, BTW en te ontvangen BTW
Gemeente Amersfoort - uitvoering DVO Leusden
Overige

418
0
0
0
0
0
0
0
0
3.282

0
122
143
235
309
359
408
494
1.701
2.421

Totaal

3.700

6.191

Vooruit ontvangen uitkeringen met een specifiek doel
De vooruit ontvangen uitkeringen met een specifiek doel kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Tabel balans 18 Vooruitontvangen uitkeringen met een
specifiek doel

Saldo
31-12-2016

Toevoegingen

Vrijval/
afboeking

Saldo
31-12-2017

Provincie Utrecht - subsidie Rotonde Heiligenbergerweg
Provincie Utrecht - subsidie Liniedijk Leusden Noord
Prov.Utrecht; subsidie 90% fietsvoorzieningen Hess
Prov Utrecht verkeersplan Achterveld
Prov Utrecht 10% subs (def) appartement A'veld-Z 2

198
200
0
0
0

0
0
783
1017
45

0
200
0
0
0

198
0
783
1017
45

Totaal

398

1845

200

2043

Dit zijn van derden ontvangen bedragen. Deze bedragen moeten besteed of terugbetaald worden.
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Overige vooruit ontvangen bedragen; nog te betalen bedragen
Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Tabel balans 19 Overige vooruitontvangen en nog te betalen
bedragen
Vooruitontvangen bedragen

0

Nog te betalen bedragen
Algemeen:
Termijn groenonderhoud
4e Termijn vervanging armaturen
Aandeel in financieel pakket BLNP
Provincie Utrecht; vervoerskosten 4e kwartaal 2017
RWA; gemeentelijke bijdrage 2017
Afrekening PGB 2016 en 2017
Afrekening Sociaal Domein 2016
Afrekening Sociaal Domein 2017 + oud WMO
Inkoop(jeugd)zorg en bijdrage zorgadministratie
Investeringen milieustraat
Renovatie en duurzaamheidsmaatr. zwembad Octopus
Server en storage omgeving
Maatschappelijke begeleiding en trajectbegeleiding

69
79
119
64
200
159
919
1.804
416
197
415
238
65

Grondexploitatie
Voorraad grond Niet in exploitatie Groot Agteveld

195

Overige nog te betalen bedragen

550

Totaal

5.489

Ontwikkelingen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die in het kader van de jaarrekening vermeldenswaardig zijn.
Waarborgen en garanties
De verstrekte waarborgen en garanties aan natuurlijke- en rechtspersonen kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Tabel balans 20 Specificatie waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen
Geldnemer
Aard / omschrijving
Gewaarborgde geldleningen sport- en
welzijnsinstellingen:
Roda '46
Scouting Manitoba
Stichting De Vallei
SV Achterveld
LTV Lockhorst
Scouting Manitoba
Stichting De Wetering
Roda '46
Totaal generaal

Renovatie/uitbr. clubgebouw
Uitbr./renovatie accommodatie
Clubhuis (op hockeycomplex)
Uitbr./renovatie accommodatie
Vervangen zes tennisbanen
Uitbr./renovatie accommodatie
Vervangen dak accommodatie
Vervanging kleedruimtes

Oorspr.
bedrag

75
100
350
60
150
25
110
350

Percentage
borgstelling

100
100
100
100
100
100
100
100

Restant
begin jaar

7
73
236
38
89
18
77
335
873

Restant
eind jaar

5
69
222
35
84
16
69
328
828

In 2017 is de gemeente niet aangesproken en hebben geen betalingen plaatsgevonden wegens de verleende borg- en
garantiestellingen.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Per 31 december 2017 is onder meer sprake van de volgende verplichtingen:
Diverse verzekeringscontracten waarvan de grootste zijn: de uitgebreide gevarenverzekering voor gemeentelijke
en onderwijsgebouwen (€ 60.000) waarvan de overeenkomst loopt tot en met 31 december 2019 en de
aansprakelijkheidsverzekering (€ 30.000) die jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt.
Voor de schoonmaak van gemeentelijke gebouwen is een contract met Cleanfors (circa € 130.000) afgesloten die
jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt.
De gemeente heeft op grond van de allonge behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst Biezenkamp een
verplichting om de ontwikkelrechten m.b.t. de schoollocaties Brink en Rossenberg binnen een periode van
10 jaar, op verzoek, terug te verkopen aan HPS.
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De opbrengst is contractueel overeengekomen en bedraagt ten minste € 2,0 mln. Daarnaast heeft de gemeente
in diezelfde allonge de verplichting op zich genomen om voor een bedrag van € 1,4 miljoen te investeren in de
openbare ruimte in de Biezenkamp.
Voor woonomgevingsonderhoud is in 2015 met SIGHT Landscaping een contract afgesloten. Het contract heeft
een totaalbedrag van € 1.170.000. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid om
het contract 6 maal een jaar verlengen.
Met Eemfors is een groepsdetacheringsovereenkomst aangegaan gelijk aan de looptijd van de overeenkomst
tussen de Gemeente Leusden en SIGHT Landscaping. Zo mogelijk zal deze overeenkomst, tot maximaal zes keer
één jaar worden verlengd, tot uiterlijk 1 april 2023. De contractwaarde is jaarlijks circa € 218.000.
Voor het inzamelen, transporteren en verwerken van gemengd tuingroen is een overeenkomst aangegaan met
Den Ouden Groenrecycling bv met een waarde van € 242.000. Deze overeenkomst loopt tot 31 december 2017
af maar bevat de mogelijkheid tot verlening tot 31 december 2021. De contractwaarde is jaarlijks circa € 121.000.
Met Connexxion Taxi Services bv is een overeenkomst aangegaan voor een periode van twee jaar, te weten van
1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2017. Na het verstrijken van onder lid 2 van dit artikel genoemde looptijd kan
de overeenkomst door opdrachtgever verlengd worden met tweemaal de optie tot verlenging met één jaar. De
contractwaarde is jaarlijks circa € 400.000.
Voor het onderhoud asfaltverhardingen in de gemeente Leusden is er een raamovereenkomst met D. van der
Steen aannemingsbedrijf te Utrecht afgesloten waarbij de prijzen, randvoorwaarden en werkzaamheden
vastliggen en de hoeveelheden/aantallen gedurende de looptijd worden bepaald. De contractwaarde is jaarlijks
circa € 1.471.000.
Met Brasserie Eat & Meet is een contract afgesloten dat betrekking heeft op het eetwerkcafé in het huis van
Leusden, gelegen aan het Erf 1, zodra het pand is opgeleverd. Tot die tijd wordt het concept uitgevoerd in de
huidige locatie Fokkerstraat 16 te Leusden. De duur van de overeenkomt is 5 jaar, ingaande op 1 juli 2017. Na
afloop van de initiële looptijd is er een mogelijkheid tot verlengen met 5 jaar. De contractwaarde is jaarlijks circa
€ 30.000.
Op basis van bestek IBMN-2015-LEU-ES-005 is in 2016 met Ziut B.V. voor het beheer en onderhoud Openbare
Verlichting inclusief telemanagementsysteem een contract afgesloten voor 15 jaar. De aanneemsom bedraagt
€ 2.655.000.
Op basis van bestek IBMN-2016-LEU-EV-003 is in 2016 met Plastic Omnium B.V. aan opdrachtnemer, tot het
uitvoeren van het leveren en plaatsen/uitzetten van minicontainers (240 en 140 liter) voor de gemeente
Leusden. De overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaren. Het betreft de periode 1 september 2016 tot
1 september 2026. Na afloop van de initiële looptijd is er een mogelijkheid tot verlengen met 5 jaar. De
contractwaarde is circa € 341.000.
Op basis van bestek IBMN-2016-LEU-EV-004 is in 2017 met Bwaste International B.V. voor het leveren en
plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Leusden een contract afgesloten voor 6 jaar. De
aanneemsom bedraagt € 669.637.
Met Exxellence is een contract afgesloten dat betrekking heeft op het zaaksysteem. De duur van de
overeenkomst is van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Na afloop van de initiële looptijd wordt het
contract jaarlijks stilzwijgend verlengd. De contractwaarde in 2017 is € 56.000.
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Bijlage single information singel audit (SiSA)

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan
voorzieningen voor
activiteiten (naast VVE) voor
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
eleid 2011-2018 (OAB)
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
vroegschoolse educatie met
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van
de tussentijdse afstemming van
Besluit specifieke
kindcentra en peuterspeelzalen de juistheid en volledigheid van
uitkeringen gemeentelijke 166, eerste lid WPO)
(conform artikel 167 WPO)
de verantwoordingsinformatie
onderwijsachterstandenb
eleid 2011-2017
Gemeenten
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 60.645
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€0
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 05

SZW

G2

1
Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene
bijstand
grond van artikel 69
Participatiewet_gemeente
Gemeente
deel 2017
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)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€0
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 R
Indicatornummer: D9 / 04

€0
Van andere gemeenten in (jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 07

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

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)

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

€ 3.679.627
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 109.985
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 595.555
€ 2.466
Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T)
Rijk)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 25.835
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

€ 75.243

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€ 6.284

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€0

SiSa-bijlage 2017

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 57.025

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeented
eel 2017
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Besteding (jaar T)
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)
Besteding (jaar T) aan onderzoek Besteding (jaar T) Bob
levensonderhoud gevestigde
kapitaalverstrekking (exclusief gevestigde zelfstandigen
kapitaalverstrekking (exclusief
als bedoeld in artikel 56 Bbz
zelfstandigen (exclusief Bob)
Bob)
(exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)
2004 (exclusief Bob)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

€ 34.533
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

IenW

E27B

Brede doeluitkering
verkeer en vervoer SiSa
tussen medeoverheden

€0
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

€ 17.200
Besteding (jaar T) aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

€ 4.817
€ 40.997
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

Ja
€0
Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T)
provinciale middelen

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen

1 81005457
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

€ 66.399
Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 10.798

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Provinciale beschikking
en/of verordening

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

€0
Cumulatieve overige
bestedingen tot en met (jaar T)

Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde
jaar T verantwoorde overige
bestedingen ten laste van
bestedingen
provinciale middelen
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

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor de komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van
de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van
de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06
Indicatornummer: E27B / 07
1 81005457
€ 67.110
€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

Vaststellingsbesluit
De raad van de gemeente Leusden;
gelezen het voorstel van het college d.d. 29 mei 2018, nummer L176178
gelet op de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet;
besluit:

de jaarstukken 2017 van de Gemeente Leusden vast te stellen en daarbij:
het voordelig resultaat van € 4.387.000 als volgt te bestemmen:
1. een bedrag van € 584.000 beschikbaar te stellen voor besteding in 2018
2. een bedrag van € 2.114.000 te storten in de algemene reserve grondbedrijf
3. een bedrag van € 692.000 te storten in de reserve sociaal domein
4. een bedrag van € 997.000 te storten in de algemene reserve (basis deel)


begrotingswijziging 2018-1028 vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Leusden
in zijn openbare vergadering van 12 juli 2018,

I. Schutte-van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter
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