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Aanbieding

Hierbij presenteren wij de begroting 2018 – 2021, waarin wij doelstellingen benoemen en aangeven welke 
activiteiten er in 2018 worden uitgevoerd. Het is de laatste begroting die we u in deze bestuursperiode aanbieden.

We zijn trots op de resultaten die bereikt zijn bij het uitvoeren van het Coalitieakkoord. De ambities om Leusden 
een nieuwe start te bezorgen zijn gerealiseerd of in gang gezet. In samenspraak met onze inwoners is er beleid 
ontwikkeld en vernieuwd, zoals op gebied van milieu en bij de transitie en transformatie in het Sociaal Domein. 
De ontwikkeling van de Biezenkamp is met kracht aangepakt en er zijn MFC’s gerealiseerd. Projecten die nog in 
aanbouw zijn zoals de tweede sporthal naderen de voltooiing. Deze ambities kosten uiteraard geld. Hiervoor 
hebben wij aanwezige reserves en voorzieningen ingezet. Middelen die beschikbaar zijn om zaken voor de 
gemeenschap en onze inwoners te realiseren. Maar wel onder de randvoorwaarden van een sluitende begroting 
en een solide weerstandsvermogen. 
In 2018 zal er voortvarend verder worden gewerkt aan het voorzieningenniveau, en aan projecten zoals de 
vernieuwing van de Hamershof. In deze begroting worden daar financiële middelen voor beschikbaar gesteld via 
‘nieuw beleid’.

Tegelijkertijd houden we het vizier gericht op de toekomst. Er zijn grote uitdagingen om samen met onze 
inwoners en andere partijen aan te pakken. Te denken valt aan de energietransitie en verduurzaming, de verdere 
doorontwikkeling van het Sociaal Domein, en de voorbereiding op de Omgevingswet. Vanuit het regeerakkoord 
van het nieuwe kabinet komen daar ongetwijfeld nog opgaven bij.

Verder signaleren we dat er ook behoorlijke risico’s zijn, zoals bijvoorbeeld een mogelijke korting op het 
Gemeentefonds. Met deze vooruitzichten is het belangrijk om een gezonde begrotingspositie te hebben:

 

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021

Resultaat begroting 2018 – 2021 40 650 841 717

Schrappen OZB verhoging -160 -160 -160 -160

 -120 490 681 557

Dekking t.l.v. algemene reserve flexibel deel 120 - - -

 0 490 681 557

We concluderen dat het gemeentelijk huishoudboekje een overschot vertoont. Vanaf 2019 zelfs in een mate die 
we in Leusden lange tijd niet hebben gezien. Onze begrotingspositie is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2017 
sterk verbeterd. Dat komt mede door de gunstige meicirculaire.

Het meerjarig overschot stelt ons in staat om – in lijn met de Kaderbrief 2018 - de geplande OZB-verhoging met € 
160.000 te schrappen. Dat betekent wel dat er in 2018 een incidenteel tekort van € 120.000 ontstaat. Wij stellen 
voor dit tekort te dekken ten laste van de algemene reserve; flexibel deel. Voor het begrotingstoezicht levert dat 
geen probleem op. De provincie stelt als eis dat de meerjarenbegroting reëel en structureel in evenwicht moet 
zijn. Dat is ruimschoots het geval.

In de voorgaande begrotingen 2016 en 2017 konden voorgenomen OZB-stijgingen van respectievelijk € 100.000 
en € 140.000 ook achterwege blijven. Met de € 160.000 van 2018 erbij is er dus in totaal € 400.000 aan 
voorgenomen verhoging van OZB geschrapt. Het is verheugend om te constateren dat mede daardoor de lokale 
woonlasten nog steeds laag zijn. In de provincie Utrecht is Leusden op één na de goedkoopste gemeente.

Een gezonde financiële huishouding, relatief lage woonlasten, uitdagingen voor de toekomst: dat is het 
perspectief voor de nieuwe gemeenteraad die na de verkiezingen van maart 2018 zal aantreden. En vormt tevens 
een prima vertrekpunt om de doelstellingen en activiteiten in deze begroting tot een goed einde te brengen. Dit 
doen we samen met de raad, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

 

Wij zien 2018 met vertrouwen tegemoet!

 

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden
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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:

Ambitie Samenleving Voorop

Leusden heeft een krachtige samenleving die veel waardevolle maatschappelijke initiatieven ontwikkelt en 
uitvoert. Wij willen die kracht benutten! Een overheid zijn, die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de 
samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken 
aan te pakken.

Ambitie dienstverlening

We willen inwoners en bedrijven in toenemende mate in staat stellen en stimuleren om op een veilige, 
betrouwbare en eenvoudige manier, digitaal zaken te doen met de overheid. Daarnaast is er ruimte voor 
persoonlijk contact waar de aard van de vraag of de klant daarom vraagt.

Ambitie samenwerken

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.

Ambitie veiligheid

Wij streven naar een zo groot mogelijke veiligheid 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
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1. Samenleving Voorop

Ambitie

Leusden heeft een krachtige samenleving die veel waardevolle maatschappelijke initiatieven ontwikkelt en 
uitvoert. Wij willen die kracht benutten! Een overheid zijn, die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de 
samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken 
aan te pakken.

Context en achtergrond

In de afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op Samenleving Voorop. We hebben stappen gezet en mooie 
resultaten bereikt. We zien dat de samenleving steeds meer en steeds sneller invloed uitoefent op wat er in de 
samenleving gebeurt. Om in te spelen op de veranderende samenleving en de trends en ontwikkelingen die we 
daarin zien, zetten we in op de wendbaarheid van onze organisatie. 
We bouwen daarbij verder op wat we met Samenleving Voorop hebben bereikt. Maar we leggen ook nieuwe 
accenten en we gaan nieuwe werkwijzen ontwikkelen. We zetten in op het opgavegericht werken. Opgavegericht 
werken gaat uit van het bundelen van krachten van partijen om samen meer te realiseren. Daarbij staat het 
maatschappelijk vraagstuk centraal. Samen met partners gaan we bepalen op welke vraagstukken we 
gezamenlijk moeten inzetten. Co-productie is daarbij uitgangspunt.

Wat willen we bereiken?

 1. In coproductie werken aan oplossingen die aansluiten bij de vraagstukken en ambities in de 
Leusdense samenleving.

We werken met kracht en focus aan oplossingen die aansluiten bij de vraagstukken en ambities in de Leusdense 
samenleving. We bundelen krachten van externe – én interne partijen. Nog meer dan voorheen gaan we met 
partners en inwoners bepalen op welke maatschappelijke opgaven we gezamenlijk moeten inzetten. 
Samenwerken, verbinden, integraliteit en verantwoordelijkheid nemen voor het eindresultaat zijn daarbij voor 
iedereen kernbegrippen.

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen  

Lokale partners  Inwoners, organisaties en bedrijven

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 B1.1.1 Oppakken vraagstukken volgens het opgavegericht werken

We starten één of meerdere pilots om daarvoor geschikte vraagstukken op te pakken volgens het opgavegericht 
werken. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is voor nadere invulling van opgaven in interactie met betrokken 
partijen. Kaders en randvoorwaarden moeten invloed van relevante partijen mogelijk maken. Bestuurlijk mandaat 
om slagvaardig met de samenwerkingspartners op te kunnen trekken is nodig.

 B1.1.2 We opereren vanuit de "geest" van wet- en regelgeving

Om initiatieven mogelijk te maken, werken we vanuit een ‘ja, tenzij…’ houding. Daarbij kijken we naar de 
bedoeling van wet- en regelgeving en interpreteren we de regels vanuit deze bedoeling. Daarbij kan het zijn dat 
we de rek in het elastiekje van de wet opzoeken. Op die manier experimenteren we met het mogelijk maken van 
initiatieven.
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Relevante beleidsnotities

Coalitieakkoord 2014-2018

Kaders Samenleving Voorop (maart 2011)
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https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Coalitieakkoord_2014-2018.pdf
https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Kaders_Samenleving_Voorop.pdf


 

2. Dienstverlening

Ambitie

We willen inwoners en bedrijven in toenemende mate in staat stellen en stimuleren om op een veilige, 
betrouwbare en eenvoudige manier, digitaal zaken te doen met de overheid. Daarnaast is er ruimte voor 
persoonlijk contact waar de aard van de vraag of de klant daarom vraagt.

Context en achtergrond

De overheids-brede visie op dienstverlening kent een aantal belangrijke uitgangspunten:
1. De vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal.
2. Burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen.
3. De overheid opereert als één overheid, stelt geen overbodige vragen en richt de dienstverlening zo efficiënt 
mogelijk in.

Belangrijk in de uitvoering is de ontwikkeling van de al eerder genoemde digitale overheid. Een aantal pijlers 
hierin zijn:
• informatie moet online beschikbaar zijn en burgers zien eenvoudig welke gegevens over hen zijn vastgelegd;
• burgers kunnen alle (aan)vragen aan de overheid digitaal versturen en alle berichten van de overheid digitaal 
ontvangen ( www.mijnoverheid.nl );
• het versterken van de zelfredzaamheid en digitale vaardigheid van burgers;
• borgen van informatieveiligheid binnen de eigen organisaties en bij verbonden partijen

Wat willen we bereiken?

 1. Optimale digitale dienstverlening voor inwoners en bedrijven.

We stellen inwoners en bedrijven in staat om op een veilige, betrouwbare en eenvoudige manier digitaal zaken te 
doen met de overheid. 

Met wie werken we samen?

 

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Inwoners en bedrijven in Leusden

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 B2.1.1 Verleiden van inwoners en bedrijven om digitaal zaken te doen met de gemeente

We gaan gericht de boodschap uitdragen dat de website (met bijbehorende e- formulieren) het voorkeurskanaal 
is voor communicatie met en dienstverlening door de gemeente. De andere kanalen (telefoon, balie, post) blijven 
ook beschikbaar.

 B2.1.2 Verhogen gebruiksgemak en vergroten mogelijkheden online dienstverlening

We analyseren het gebruik van de website en onderzoeken actief de tevredenheid van de gebruikers. Met die 
input verbeteren we het gebruiksgemak van de online dienstverlening (zo simpel mogelijk) en vergroten we de 
mogelijkheden van de online dienstverlening door meer e- formulieren in te voeren.
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Relevante  beleidsnotities

Informatieplan Leusden

Raadsvoorstel informatieplan Leusden
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https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Informatieplan_Leusden_2016-2019.pdf
https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Raadsvoorstel_Informatieplan.pdf


 

3. 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 .

Context en achtergrond

Wij zijn een regiegemeente. We besteden taken uit, waarbij we als opdrachtgever optreden. Ook pakken we 
maatschappelijke problemen op door in overleg te treden met andere partijen om met hen tot
een samenspel te komen waarin vraagstukken hanteerbaar worden. Op vrijwel ieder (beleids)terrein vindt 
samenwerking plaats met lokale en regionale partners. We werken samen als verbonden partijen in regionale of 
bovenregionale gemeenschappelijke regelingen.
Om een compacte, professionele en slagvaardige organisatie te zijn, willen we als gemeente ook samenwerken 
op bedrijfsvoeringsonderdelen.

Wat willen we bereiken?

 1. Samenwerken om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verminderen.

We werken samen om de kwaliteit te borgen en de kwetsbaarheid te verminderen. Daarbij zoeken we voor ieder 
onderdeel de meest geschikte samenwerkingspartners.

Bij een compacte organisatie is het noodzakelijk extra oog te hebben voor het borgen van kwaliteit en het 
verminderen van kwetsbaarheid. We kiezen daarom bewust de meest geschikte samenwerkingspartners per 
(organisatie)onderdeel.

Met wie werken we samen?

 

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen IBMN  en GBLT

Lokale partners Regiogemeenten, Larikslaan2 en Voila

Bijdrage verbonden partij  GBLT richt processen zodanig in dat gemeentelijke (en 
waterschaps)belastingen maximaal worden geheven en geïnd, 
en WOZ- en basisregistratieve taken efficiënt worden 
uitgevoerd. BLT onderhoudt betrouwbaar en respectvol 
contact met burgers.BLT heeft 
samenwerkingsovereenkomsten met zes gemeenten en vijf 
waterschappen
De gemeente is verplicht haar inkoop en de aanbesteding van 
opdrachten conform wet en regelgeving uit te voeren. Het 
IBMN faciliteert en begeleidt de gemeente bij haar inkoop- en 
aanbestedingsprocedures van de gemeente. Door de 
samenwerking in de Stichting is het mogelijk het inkoopproces 
efficiënt en met goede kwaliteit in te richten. Het IBMN borgt in 
het bijzonder een uitgebreide marktkennis bij haar 
verschillende inkopers, die de gemeente op individuele basis 
niet kan evenaren.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 B3.1.1 Samenwerking bedrijfsvoering met BNLP gemeenten
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We werken samen met Bunschoten, Nijkerk en Putten op de bedrijfsvoeringsonderdelen ICT, Juridische Zaken, 
P&O en Financiën. De kwartiermakers van deze 4 onderdelen voeren de jaarplannen uit. Dat leidt tot initiatieven 
en resultaten die de kwaliteit en kwetsbaarheid verminderen (4 k's). De kwartiermakers dragen in 2018 de 
filosofie uit om medewerkers zoveel mogelijk te laten werken vanuit het perspectief van “één team voor 4 
gemeenten”.

 B3.1.2 Samenwerken in het Sociaal Domein met Amersfoort en Larikslaan2

We werken in het sociaal domein samen met alle gemeenten in de regio Amersfoort in het kader van 
beleidsvoorbereiding. Voor beleidsuitvoering zijn de gemeente Amersfoort en Lariklaan2 de grootste/ 
voornaamste partners. Amersfoort voert verschillende administratieve en algemene taken uit op alle 
deeldomeinen (opvoeden en opgroeien, werk en inkomen en welzijn en zorg). Larikslaan2 is verantwoordelijk 
voor informatie, advies, toegang en toeleiding van voorzieningen en diensten in het sociaal domein.

 B3.1.3 Samenwerken op beleidsgebieden in regionaal verband

Afstemmen van beleid en de aanpak van nieuwe ontwikkelingen op beleidsgebieden met regio gemeenten is 
belangrijk. Ambtelijke en bestuurlijke afstemming vindt plaats. Naast het elkaar informeren, afstemmen en van 
elkaar leren wordt daarbij gekeken naar mogelijkheden om samen op te trekken.

 B3.1.4 Bevorderen bestuurlijke regievoering op verbonden partijen

Leusden voert diverse bedrijfsmatige activiteiten niet zelf uit, maar werkt daarvoor samen met een derde 
rechtspersoon. Dit biedt schaalvoordelen en mogelijkheden om slagvaardiger te handelen. De samenwerking is 
meestal geregeld via een "verbonden partij" (een gemeenschappelijke regeling of een publiek-private 
samenwerking - afhankelijk van de aard van de uitbestede taak).

We bevorderen de bestuurlijke regievoering op verbonden partijen. De raad en het college nemen elk hun 
verantwoordelijkheid in het uitvoeren van het principe “sturing vooraf” bij verbonden partijen. Raadsleden door de 
inzet van raadsrapporteurs en collegeleden door het uitdragen van de uitgangspunten uit de gemeentelijke 
Werkwijze Verbonden Partijen.

 B3.1.5 Realisatie van het Huis van Leusden (CUP 1.5)

In het 1e half jaar van 2018 wordt de bouw van het Huis van Leusden afgerond. In de zomer is de inrichting van 
het kantoor gereed. De gemeentelijke organisatie, Larikslaan 2 en Voila verhuizen in augustus of september naar 
het Huis van Leusden. Vanaf de start is het eetwerkcafé functioneel. Hier heten gastvrouwen en gastheren met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, of met een beperking  medewerkers en bezoekers welkom voor een kop koffie of 
een lunch. Vanaf oktober is gemeente Leusden een moderne en duurzame ontmoetingsplek rijker.

Wat willen we bereiken?

 2. Het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers.

Het personeel is het werkkapitaal van de organisatie. In een snel veranderende omgeving en organisatie moeten 
we talentvolle medewerkers behouden en aantrekken. We vragen van onze medewerkers zelfstandigheid 
en flexibiliteit. We zorgen voor een gezonde werkbalans. Mobiliteit is een middel om enerzijds het gewenste 
aanpassingsvermogen van de organisatie te realiseren en anderzijds de werkzekerheid van medewerkers vorm 
te geven.

 

Met wie werken we samen?
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De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Samenwerkende Gemeenten (Switch- verband en BNLP- 
verband)

Wat gaan we daarvoor doen?

 B3.2.1 Regionale mobiliteit

We sturen op regionale mobiliteit en stimuleren medewerkers tot bredere inzetbaarheid.
Door aanbod van competente medewerkers te matchen op tijdelijk klussen of vacatures stimuleren wij samen met 
de buurgemeenten brede inzetbaarheid in de regio.  Dit doen we door gebruik te maken van 2 programma’s: 
SLIM waarbij medewerkers aan tijdelijke klussen worden gematcht, en SWITCH, waarin mogelijkheden worden 
gegeven voor laagdrempelige banenswitch en uitruil voor langere termijn.

 B3.2.2 Samenwerking op vakspecialistische functies

We stimuleren samenwerking bij vakspecialistische functies. Als vakspecialist ben je in een gemeentevan minder 
dan 30.000 inwoners vaak een eenling. Dit brengt een zekere mate van kwetsbaarheid met zich mee. We 
stimuleren daarom samenwerking met vakspecialisten van andere gemeenten om deze kwetsbaarheid te 
verminderen. Op deze manier krijgen vakspecialisten sparringpartners en is onderlinge vervanging mogelijk. Ook 
kijken we of we samen met andere gemeenten vakspecialisten kunnen aannemen, waardoor we gezamenlijk de 
lasten dragen en de specialistische werkzaamheden voor iedere gemeente gedaan kunnen worden.

Relevante beleidsnotities

Werkwijze Gemeenschappelijke Regelingen 2013

Raadsmanifest + brief aan raad Leusden

Regeling zonder meer samenwerking bedrijfsvoering

Bijalge 1. Toelichting regeling zonder meer samenwerking bedrijfsvoering
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https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Gemeenschappelijke_Regeling_Zonder_Meer_Samenwerking.pdf
https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Raadsmanifest_en_brief_aan_raad_Leusden.pdf
https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Gemeenschappelijke_Regeling_Zonder_Meer_Samenwerking.pdf
https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Toelichting_op_de_samenwerking_en_regeling_zonder_meer.pdf


 

4. Veiligheid

Ambitie

Wij streven naar een veiligheid 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

Context en achtergrond

Veiligheid is een voorwaarde om plezierig te kunnen wonen, werken en verblijven. De decentralisatie van 
Rijkstaken in het sociaal domein, de focus van de politie op kerntaken en de roep om aanpak van 
normoverschrijdend gedrag zorgen voor een grotere druk op handhaving door gemeenten. Maar zeker ook om 
inzet op preventie. Dat vraagt om intensieve samenwerking met de portefeuille WMO & Jeugd. 
Daarnaast maken we afspraken met andere overheidsinstanties om problemen zoals georganiseerde criminaliteit, 
hennepteelt, drugshandel en witwaspraktijken tegen te gaan. Bij fysieke veiligheid zien we dat de focus zich 
steeds meer verlegt naar het voorkomen van branden en ongevallen.

Wat willen we bereiken?

 1. Daling van de criminaliteit.

Uitgangspunt is de totale criminaliteit in Leusden te laten dalen met 5% t.o.v. 2015. We betrekken inwoners en 
ondernemers (meer) bij het veiliger maken van hun buurt. 
Onze inwoners moeten veilig kunnen leven en werken en zich veilig voelen in hun eigen wijk en buurt. De 
veiligheid in de wijken en buurten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, bewoners, 
ondernemers en partners.

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Larikslaan2, Politie, Inwoners, ondernemers en instellingen in 
Leusden, Onderwijs en leerplicht, Fort33

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 B4.1.1 Terugdringen drugs- en alcoholgebruik onder jongeren

We willen het drugs- en alcoholgebruik onder jongeren (in de buitenruimte) verminderen. Daarbij werken we 
vanuit Wmo, jeugd en veiligheid samen. We intensiveren de lokale integrale aanpak alcohol en drugs, waarbij we 
ons specifiek richten op preventie, vroegsignalering en (extra) inzet op handhaving.

 B4.1.2 Aanpak (zwaar) overlastgevenden of criminelen

We passen persoonsgerichte maatregelen toe voor (zwaar) overlastgevenden of criminelen.

Een effectieve aanpak van de georganiseerde criminaliteit vraagt om een samenwerking waarbij alle partners alle 
middelen en instrumenten inzetten die ze tot hun beschikking hebben om criminelen en criminele organisaties 
aan te pakken of barrières op te werpen. Instrumenten zijn het opstellen van een Top X lijst, het invoeren van de 
persoonsgerichte aanpak binnen de gemeente en het alert zijn op signalen van verwevenheid tussen onder- en 
bovenwereld.
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 B4.1.3 Aanpak maatschappelijke onrust, sociale calamiteiten en incidenten

Sinds vorig jaar werken we met het sociaal calamiteitenplan. Bij deze aanpak ligt de nadruk op het voorkomen 
van maatschappelijke onrust en het goed acteren op (dreigende) maatschappelijke onrust. We willen de 
professionaliteit van de deelnemers uit het Maatschappelijk Onrust Team (MOT) vergroten door trainingen en 
crisisoefeningen.

 B4.1.4 Uitvoering STOP aanpak in de buitenruimte

We geven uitvoering aan de nieuwe Samen Tegen Overlast Pubers (STOP) aanpak in de buitenruimte. Deze 
nieuwe methodiek biedt meer structuur voor de samenwerkingspartners rondom het Jongeren Op Straat (JOS) 
overleg. Per aanpak (gekwalificeerd naar zwaarte en type groep) is voor iedere partner beschreven wat de taken 
en verantwoordelijkheden zijn.

Wat willen we bereiken?

 2. Bestrijden georganiseerde criminaliteit

We werken samen met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum om criminele organisatiestructuren bloot 
te leggen en aan te pakken op het gebied van hennepteelt, mensenhandel, (vastgoed) fraude/ witwassen en 
handhavingsknelpunten.

Georganiseerde criminaliteit zorgt voor veel onveiligheid en overlast bij de bevolking. En voor minder zichtbare, 
sluipende ontwrichting van de samenleving. Voor een efficiënte en effectieve aanpak van criminaliteit is het van 
belang om breder te kijken dan de gemeentegrenzen en in te zetten op gezamenlijke doelen, zoals deze zijn 
beschreven in de Regionale Veiligheidsstrategie 2015-2018.

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Inwoners, ondernemers en instellingen in Leusden, Politie, RIEC, 
OM, Bureau BIBOB, Belastingdienst, Bureau RVS

Wat gaan we daarvoor doen?

 B4.2.1 Evalueren toepassen wet BIBOB

We evalueren het beleid ten aanzien van het toepassen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door 
het openbaar bestuur (BIBOB). Door de landelijke Evaluatie-en uitbreidingswet BIBOB 2013 wordt het huidige 
beleid van de gemeente Leusden tegen het licht gehouden. De Wet BIBOB is een (preventief) bestuursrechtelijk 
instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde 
bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken.

Wat willen we bereiken?

 3. Voorbereid zijn op het beheersen van crises en rampen.

Naast het voorkomen van branden rampen en crises willen we eventuele gevolgen zoveel mogelijk beperken. De 
gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en 
geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voert deze taken uit voor de gemeente.

Met wie werken we samen?
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De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht, Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht , 
GGDrU

Lokale partners Scholen, Zorginstellingen, Larikslaan2

Bijdrage verbonden partij Veiligheidsregio Utrecht voert activiteiten 3.1 en 3.2 uit in het 
kader van beleidsplan in afstemming met de gemeente.
De RUD Utrecht voert een aantal milieutaken uit voor de 
gemeente Leusden, waaronder het milieudeel van de 
omgevingsvergunning en handhaving daarvan bij bedrijven. 
Door deelname aan de Gemeenschappelijke regeling wordt de 
expertise op deze taakuitvoering vergroot en de kwetsbaarheid 
verminderd.
De GGDrU heeft als basistaak een wettelijk verplichte rol bij 
crises en rampen, en beschikt daartoe over een GGD 
Rampenopvangplan.

Bijdragen verbonden partijen aan beleidsdoelen:

Veiligheidsregio Utrecht

De VRU levert een zeer grote bijdrage; de gemeente is grotendeels afhankelijk van de VRU om de 
beleidsdoelstelling te realiseren.

 

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

De RUD Utrecht voert een aantal milieutaken uit voor de gemeente Leusden, waaronder het milieudeel van de 
omgevingsvergunning en handhaving daarvan bij bedrijven. Door deelname aan de Gemeenschappelijke regeling 
wordt de expertise op deze taakuitvoering vergroot en de kwetsbaarheid verminderd.

 

GGD regio Utrecht

De GGDrU heeft als basistaak een wettelijk verplichte rol bij crises en rampen, en beschikt daartoe over een 
GGD Rampenopvangplan.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 B4.3.1 Risicobewustzijn en zelfredzaamheid vergroten

We geven voorlichting aan ouderen en aan leerlingen van basisscholen om het risicobewustzijn en de 
zelfredzaamheid over wat te doen bij brand of in het geval van een calamiteit te vergroten. Bij de voorlichting op 
basisscholen werken we daarbij samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). In samenwerking met Larikslaan2 
zorgen we voor voorlichting brandveiligheid voor ouderen.

 B4.3.2 Trainen en oefenen gemeentelijke crisisorganisatie

We trainen en oefenen de gemeentelijke crisisorganisatie. We maken de gemeentelijke crisisorganisatie 
efficiënter. Beschikbaarheid en geoefendheid van kernfunctionarissen (sleutelfunctionarissen) crisisbeheersing 
binnen de gemeente zorgen ervoor dat de gemeente is voorbereid op de beheersing van crises en rampen. We 
sluiten aan bij het systeem van crisisbeheersing en het opleidings- en oefenprogramma van Veiligheidsregio 
Utrecht.

Relevante  beleidsnotities

Oplegnotitie integraal handhavingsbeleid

Beleidsplan VRU 2016-2019
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Regionale veiligheidsstrategie

Uitvoeringsplan Veiligheid Leusden

Integraal veiligheidsplan Leusden 2016-2109

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Exploitatie
Werkelijk 

2016
Begroting 

2017
Begroting 

2018
MJR 
2019

MJR 
2020

MJR 
2021

Lasten 10.394 4.467 4.327 4.376 4.298 4.310

Baten 819 510 518 518 518 518

Gerealiseerd saldo van 
baten en lasten

-9.575 -3.957 -3.809 -3.858 -3.780 -3.792

Stortingen en 
onttrekkingen

Stortingen 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 285 61 12 8 8 8

Mutaties reserves 285 61 12 8 8 8

Gerealiseerd resultaat -9.290 -3.896 -3.797 -3.850 -3.772 -3.784

Saldo taakvelden

 

(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.1 Bestuur -2.368 -1.433 -1.302 -1.300 -1.297 -1.294

0.2 Burgerzaken -1.579 -582 -605 -648 -580 -604

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -87 0 0 0 0 0

0.4 Overhead -3.581 0 0 0 0 0

0.61 OZB woningen -259 0 0 0 0 0

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.445 -1.531 -1.542 -1.550 -1.543 -1.534

1.2 Openbare orde en veiligheid -317 -411 -360 -360 -360 -360

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 61 0 0 0 0 0

0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 285 61 12 8 8 8

  -9.290 -3.896 -3.797 -3.850 -3.772 -3.784
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Nieuw beleid

Geen voorstellen.

 

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.

 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

We willen een duurzamer Leusden 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 eerstelijnsgezondheidszorg. Voor wat betreft het onderwijs zijn meerdere scholen en 
maatschappelijke partners de afgelopen jaren gebundeld in 2 multifunctionele accommodaties. De niet-MFC- 
scholen worden gebundeld in een drietal Integrale Kindcentra. Tegen 2030 is de totale scholenvoorraad 
vernieuwd in Leusden en Achterveld. We willen dat Leusden een goed functionerend rioolstelsel heeft, zodat 
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:

Ambitie duurzaamheid

We willen met de samenleving een versnelling aanbrengen op het gebied van duurzaamheid. In de 
Duurzaamheidsagenda 6 Leusden 2016-2030 is een aantal ambities opgenomen, zoals energieneutraliteit in 
2040, waar de gemeente met de samenleving  naar toe wil werken.

Ambitie water en riolering

We willen dat Leusden een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit heeft, droge voeten houdt 
en klaar is voor een veranderend klimaat.

Ambitie wegen en infrastructuur

Een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en blijft.

Ambitie accommodaties

We hanteren een integrale benadering ten aanzien van gemeentelijke accommodaties op het gebied van sport, 
onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. De accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de 
wensen en ambities van de gemeente, huurders en gebruikers.
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1. Duurzaamheid en milieu

Ambitie

We willen met de samenleving een versnelling aanbrengen op het gebied van duurzaamheid. In de 
duurzaamheidsagenda 6 Leusden 2016-2030 is een aantal ambities opgenomen, zoals energieneutraliteit in 
2040, waar de gemeente met de samenleving naar toe wil werken.

Context en achtergrond

In het Coalitieakkoord 2014-2018 zijn diverse bestuursopdrachten opgenomen die betrekking hebben op 
duurzaamheid: de Duurzaamheidsagenda, het uitvoeren van het Energieakkoord, het Nieuwe Inzamelen, Fair 
Trade en Elektrisch rijden. Deze bestuursopdrachten zijn inmiddels deels of geheel in uitvoering. Het college 
heeft een aanvullende bestuursopdracht gegeven om met de samenleving in 2017 te komen tot een 
Energieakkoord 2.0 voor 2018 en verder.
De integrale omgevingsvisies voor het stedelijk gebied en het buitengebied  hebben mede tot doel om de 
omgevingskwaliteit, waaronder de milieukwaliteit, te borgen. Het beleidskader op het gebied van duurzaamheid 
wordt gevormd door deze omgevingsvisies, de Duurzaamheidsagenda en separate notities op deelonderwerpen, 
zoals het Grondstoffenplan.

Wat willen we bereiken?

 1. Leusden is energieneutraal in 2040 of eerder.

We hebben in de Duurzaamheidsagenda een aantal tussentijdse doelstellingen opgenomen:
- Leusdense bedrijven investeren in duurzame technieken die binnen 5 jaar zijn terugverdiend. 
- Leusden bouwt energieneutraal en circulair. Circulair bouwen betekent slim omgaan met grondstoffen, 
producten en goederen zodat deze oneindig kunnen worden hergebruikt.
- In 2020 is 20% van de lokale energievraag lokaal opgewekt.
- Bestaande bouw heeft in 2020 gemiddeld energielabel B.
- In 2030 is 25% van de bestaande woningen Nul Op de Meter (NOM)-gerenoveerd.
- In 2024 is asbest van daken verwijderd enzijn,  waar mogelijk, zonnepanelen erop geplaatst.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen - Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht)

Lokale partners Deelnemers Energieakkoord 2.0 zoals Vallei Horstee, De 
Groene Belevenis, Bedrijven, Inwonersorganisaties,  Aparte 
afspraken met Voila en WSL, Projectontwikkelaars.

Bijdrage verbonden partij De RUD Utrecht voert energiecontroles bij bedrijven uit.

Wat gaan we daarvoor doen?

 L1.1.1 Uitvoeren Energieakkoord Leusden 2.0

Het Energieakkoord 2.0 bevat een aantal deelakkoorden, die we hebben opgesteld met partijen uit de 
samenleving. We hebben de deelakkoorden ingericht op specifieke doelgroepen, zoals woningeigenaren, 
agrarische bedrijven en overige bedrijven. Daarnaast zijn er aparte afspraken over onderwijshuisvesting 
en huurwoningen.
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 L1.1.2 Nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen worden zo veel mogelijk Nul Op de Meter (NOM) 
gerealiseerd

We sturen bij de realisatie van woningen en bedrijfsgebouwen aan op een hoge energieprestatie door het 
opnemen van duurzaamheidsprestaties in uitgangspuntennotities, kadernota’s, anterieure overeenkomsten e.d.

 L1.1.3 Actualiseren van de dynamische Duurzaamheidsagenda 2016-2030

Bij de besluitvorming over de Duurzaamheidsagenda is aangegeven dat we de Duurzaamheidsagenda 2e helft  
2018 actualiseren. Hierbij betrekken wij onze partners.

Wat willen we bereiken?

 2. In 2020 maximaal 75 kg restafval per inwoner en in 2030 maximaal 25 kg.

We hebben de bestuursopdracht Het Nieuwe Inzamelen vertaald in een Grondstoffenplan 2016-2020. Het doel 
van het plan is de hoeveelheid herbruikbare grondstoffen uit het huishoudelijk afval te vergroten. In de 
Duurzaamheidsagenda gaat het om het sluiten van de kringlopen en om afvalstromen te voorkomen,  of te 
gebruiken voor nieuwe producten.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Lokale partners Kringloopcentrum Leusden, Verenigingen, Scholen, De Groene 
Belevenis

Bijdrage verbonden partij AVU draagt zorg voor de overslag, het transport en de 
verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende 
gemeenten in de provincie Utrecht.

Wat gaan we daarvoor doen?

 L1.2.1 Invoeren van variabele tarieven voor de afvalstoffenheffing, als laatste stap van het 
Nieuwe Inzamelen

We hebben in 2017 Het Nieuwe Inzamelen ingevoerd. Grondstoffen worden aan huis opgehaald en restafval 
wordt ingezameld in verzamelcontainers. Vanaf 2018 worden variabele tarieven voor de afvalstoffenheffing 
ingevoerd. De inwoners betalen voortaan per keer dat restafval wordt aangeboden.

Wat willen we bereiken?

 3. Toename lokale en circulaire economie.

Met de Duurzaamheidsagenda richten wij ons op het sluiten van de kringlopen, korte lijnen tussen productie en 
consumptie en afvalstromen gebruiken voor nieuwe producten.

 

Met wie werken we samen?
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De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen  

Lokale partners De Groene Belevenis, Kringloopcentrum Leusden, Vallei 
Horstee, Werkgroep Fair Trade, Bedrijven.

Wat gaan we daarvoor doen?

 L1.3.1 Ondersteunen ontwikkelen voedselverkenning en opzetten lokaal netwerk producenten

De activiteit ligt vooral bij de samenleving. We brengen allereerst voedselnetwerken verder in kaart en 
inventariseren de mogelijkheden voor verbindingen.

Wat willen we bereiken?

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

We streven naar een toename van biodiversiteit in Leusden tussen 2016 en 2030. Inwoners weten hoe zij 
duurzaam en milieuvriendelijk kunnen handelen om zo hun ecologische voetprint te verkleinen.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen  

Lokale partners De Groene Belevenis, Waterschap Vallei en Eem, Groei en Bloei 
(Steenbreek), De Groene Belevenis, U15, Bedrijven (mobiliteit)

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 L1.4.1 Ondersteunen aanpak Operatie Steenbreek

We zetten met het project Operatie Steenbreek in op minder versteende tuinen en ontkoppelen van de riolering 
om biodiversiteit in het stedelijk gebied en klimaatbestendigheid te vergroten.

 L1.4.2 Stimuleren duurzaam vervoer in Leusden

We stimuleren elektrisch rijden en het fietsgebruik (Fietsplan). Denk daarbij aan het gebruik van de (elektrische) 
fiets naar centrum of station.

Wat willen we bereiken?

 5. Meer duurzame initiatieven in de samenleving.

We willen duurzame ontwikkeling in Leusden versnellen door het realiseren van duurzame initiatieven 
gemakkelijker te maken.

 

Met wie werken we samen?
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De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners De Groene Belevenis en andere partijen betrokken bij de 
Duurzaamheidsagenda

Wat gaan we daarvoor doen?

 L1.5.1 Ondersteunen duurzame initiatieven

We ondersteunen duurzame initiatieven in Leusden onder andere via het Fonds duurzame initiatieven in Leusden 
en het levend houden van het netwerk en de Duurzaamheidsagenda door het organiseren van 
publieksactiviteiten.

Relevante beleidsnotities

Dynamische duurzaamheidsagenda 2016-2030

Grondstoffenplan Leusden 2016-2020
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2. 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.

 

Context en achtergrond

De invulling van de gemeentelijke watertaken over de omgang met afval-, regen- en grondwater moet vastgelegd 
zijn in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het huidige GRP loopt tot en met 2018.

In het GRP wordt een overzicht gegeven van de aanwezige voorzieningen, evaluatie van het rioolbeheer van de 
afgelopen planperiode, worden doelen vertaald in ambities en staan de hoofdlijnen van de aanpak om de 
ambities te halen. Dit houdt in dat de geplande uitgaven voor de planperiode en verder worden begroot en 
verantwoord. Het GRP vindt zijn basis in artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer.

 

Wat willen we bereiken?

 1. Verminderen van overstorten van afvalwater op het oppervlaktewater.

Bij hevige regenval stort er vanuit gemengde rioleringssystemen, (met regenwater verdund) afvalwater over op 
het oppervlaktewater. We willen de negatieve effecten die dit heeft op de waterkwaliteit aanpakken.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen  

Lokale partners Waterschap Vallei en Veluwe

Wat gaan we daarvoor doen?

 L2.1.1 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van de Hessenweg (inclusief belendende 
percelen)

Het gemengde rioleringsstelsel in Achterveld is gevoelig voor neerslag en stort bij hevige neerslag regelmatig 
over op het aanwezige oppervlaktewater. We leggen in 2018, als onderdeel van de reconstructie van de 
Hessenweg, ongeveer 1.500 meter nieuwe regenwaterriolering aan. Hierdoor wordt het gemengde stelsel minder 
belast. Het aantal overstorten vanuit het gemengde rioleringsstelsel neemt hiermee fors af.

 L2.1.2 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van een deel van de verharding in Leusden-
Zuid.

We vervangen, in het noordelijk deel van Leusden- Zuid, in de periode tot 2019 een groot deel van de 
wegverharding en riolering. Door bij de vervanging een apart stelsel voor regenwater bij te leggen wordt het 
gemengde rioolstelsel in Leusden Zuid minder door regenwater belast en stort het minder vaak over.
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Wat willen we bereiken?

 2. Verlagen van de grondwaterstand in probleemgebieden.

Leusden ligt, ten opzichte van de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug, relatief laag. Dit geeft lokaal overlast van 
hoge grondwaterstanden door kwelwater. Daarnaast is de samenstelling van de grond van Leusden zodanig dat 
infiltratie van hemelwater in de bodem wordt bemoeilijkt.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners -

Wat gaan we daarvoor doen?

 L2.2.1 Reguleren grondwaterstand Achterveld

In 2018 reconstrueren we de Hessenweg, waarbij ook werkzaamheden in de ondergrond plaatsvinden. Als 
onderdeel van het project wordt bijna 2.000 meter drainage aangelegd. Hoge grondwaterstanden in de omgeving 
van de Hessenweg, binnen de kern Achterveld, behoren daarna tot het verleden.

Wat willen we bereiken?

 3. Vasthouden van water waar het valt.

We houden regenwater, waar mogelijk, vast in het gebied waar het valt. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt per 
locatie bekeken op welke wijze hemelwater het best kan worden verwerkt. Uitgangspunt is hydrologisch neutraal 
bouwen, wat wil zeggen dat de waterhuishoudkundige situatie na de bouw niet afwijkt van voor de bouw.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen  

Lokale partners Waterschap Vallei en Veluwe

Wat gaan we daarvoor doen?

 L2.3.1 Aanleg waterberging Hamershof

Als onderdeel van de herinrichting van de Hamershof, leggen we een waterberging onder 't Plein aan. 
De waterberging houdt op zijn beurt de wortelpakketten van de bomen op het plein nat.  Het regenwater dat op de 
verharding valt, wordt in eerste instantie geleid naar de waterberging en pas als deze vol is naar het 
oppervlaktewater. Door het regenwater lokaal vast te houden en nuttig in te zetten, voor het aanwezige groen, 
wordt hittestress in de zomer voorkomen en worden peilstijgingen in het oppervlaktewater beperkt.
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Wat willen we bereiken?

 4. Kunnen verwerken van hevige neerslag.

Het klimaat verandert en daarmee neemt de neerslagfrequentie en -intensiteit toe. Zware buien, waarbij veel 
neerslag in korte tijd valt, komen vaker voor en leiden tot overlast. Rioleringsstelsels kunnen deze neerslag niet 
altijd verwerken en afvoeren. We willen wel dat de overlast beperkt blijft tot extreme situaties. We anticiperen 
daarom, waar mogelijk, op de veranderende neerslagpatronen.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Inwoners van Achterveld, Aanwonenden van de Hessenweg, 
Waterschap Vallei en Veluwe

Wat gaan we daarvoor doen?

 L2.4.1 Het van het gemengde rioolstelsel afkoppelen van de Hessenweg (inclusief belendende 
percelen)

Het gemengde rioleringsstelsel in Achterveld is gevoelig voor neerslag. Bij forse neerslag blijft regenwater met 
regelmaat enige uren op de straat staan. In 2018 leggen we, als onderdeel van de reconstructie van de 
Hessenweg, ongeveer 3.000 meter nieuwe riolering aan. Hiervan is ruwweg de helft bestemd voor de verwerking 
van regenwater. Met de aanleg van de nieuwe riolering neemt de frequentie en duur van wateroverlast fors af.

Wat willen we bereiken?

 5. Verminderen van overlast bij niet functioneren van de riolering.

Riolering in de bebouwde kom is in Nederland over het algemeen betrouwbaar.  In het buitengebied, waar men is 
aangewezen op drukriolering , komen echter wel storingen aan de rioolgemalen voor. We willen hier snel en 
adequaat op kunnen reageren.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners -

Wat gaan we daarvoor doen?

 L2.5.1 Het vernieuwen van de aansturing en communicatie van de drukriolering

In het buitengebied zijn ruim 300 drukrioolgemalen in beheer bij de gemeente. In 2018 vernieuwen we de 
elektronica van de aansturingskasten van de gemalen. Doordat als onderdeel hiervan direct een nieuwe 
communicatiemodule wordt geplaatst, kunnen we storingen aan de gemalen opmerken en oplossen, voordat ze 
worden opgemerkt door de burger.
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Relevante  beleidsnotities

GRP 2014-2018
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3. Wegen en infrastructuur

Ambitie

Een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en blijft.

 

Context en achtergrond

De gemeente Leusden heeft circa 1,6 miljoen m² wegverharding in beheer. Het areaal bestaat voornamelijk uit 
elementenverhardingen (circa 60%) en asfaltverhardingen (circa 40%).

Wegbeheer omvat de groot en klein onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om het weg-areaal van de gemeente 
Leusden op een veilige en duurzame wijze in stand te houden. Het betreft hier technische noodzakelijke 
maatregelen gericht op het in stand houden van het bestaande wegennet.

 

Wat willen we bereiken?

 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. 
Dit bereiken we door groot onderhoud van het wegennet te combineren met groot onderhoud van andere 
werkzaamheden (werk met werk maken), maar ook door de juiste maatregel toe te passen op het juiste moment 
(klein onderhoud waar het volstaat, groot onderhoud waar het moet).

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Provincie Utrecht

Wat gaan we daarvoor doen?

 L3.1.1 Groot onderhoud waar mogelijk aan laten sluiten bij projecten van overige disciplines als 
verkeer en riolering

In 2018 combineren we het groot onderhoud aan de Hessenweg, de Hamersveldseweg-Zuid, de kruising Groene 
Zoom-Noorderinslag en een aantal wegen in Leusden- Zuid met groot onderhoud aan de riolering, de 
verkeersregelinstallaties en verkeerskundige verbeterwensen. Hierdoor wordt economisch voordeel behaald, de 
afzonderlijke budgetten ontzien en verbeteringen van de aanwezige infrastructuur mogelijk gemaakt.

 L3.1.2 Groot onderhoud aan laten sluiten bij projecten en planningen van andere 
overheidsinstanties

In 2018 wordt de aansluiting van de Arnhemse weg op de A28 gereconstrueerd door de provincie Utrecht. Hierbij 
wordt ook een parallelaansluiting gerealiseerd voor de bewoners van de Schutterhoeflaan en een fietstunnel 
aangelegd van de Leusbroekerweg naar de Dodeweg. We laten de gemeentelijke onderhoudsplanningen in de 
omgeving aansluiten op het werk van de provincie. Hierdoor kan een groter deel van de omgeving opnieuw 
worden ingericht en wordt er een extra kwaliteitsimpuls aan het gebied gegeven.
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Relevante beleidsnotities

Actualisatie groot onderhoud buitenruimte 2016 - 2019
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4. Accommodaties (inclusief onderwijshuisvesting)

Ambitie

We hanteren een integrale benadering ten aanzien van gemeentelijke accommodaties op het gebied van sport, 
onderwijs, cultuur en eerstelijnszorg. De accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de 
wensen en ambities van de gemeente, huurders en gebruikers.

 

Context en achtergrond

De gemeente heeft een gevarieerde vastgoedportefeuille, die beperkt van omvang is. Maatwerk is essentieel, 
waarbij ook ruimte moet blijven voor flexibiliteit. In 2014 zijn de uitgangspunten voor accommodatiebeleid 
vastgesteld: efficiënt en doeltreffend, dynamiek van vraag en aanbod, voldoende spreiding, transparant en 
eenduidig, gericht op risicobeheersing, voorbeeldrol gemeente op gebied van duurzaamheid.

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in de nota Integraal Gemeentelijk Vastgoed Leusden 2016-2030 met als doel 
om op langere termijn inzicht en houvast te geven in de mogelijkheden en potentie van het totale gemeentelijk 
vastgoed, in relatie tot de wensen en ambities van de gemeente Leusden.

Daarbij geldt als leidraad dat de gemeente alleen strategisch kiest voor het eigendom van het vastgoed, wanneer 
dit essentieel is voor de uitvoering van functies en taken van de gemeente zelf en/of van maatschappelijke 
voorzieningen die niet op andere wijze kunnen worden geaccommodeerd. Daarnaast kan, ter bescherming van 
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, de gemeente kiezen voor strategisch eigendom, mits aan deze 
gebouwen een maatschappelijke functie kan worden toegekend.

 

Wat willen we bereiken?

 1. Verduurzamen gemeentelijke accommodaties.

Vanuit de duurzaamheidsambities van de gemeente vervullen we een voortrekkersrol in het verduurzamen van 
de gemeentelijke accommodaties en zetten we in op andere manieren ter bevordering van minder fossiel 
energiegebruik en minder CO2 uitstoot in Leusden.
Voor nieuwe gebouwen (zoals het gemeentehuis en de sporthal Burgemeester Buiningpark) hebben we bij het 
ontwerp al rekening gehouden met deze ambities, maar de meeste gemeentelijke accommodaties zijn 
gerealiseerd in een tijd dat duurzaamheid nog geen vanzelfsprekend uitgangspunt was.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Energie coöperatie

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 L4.1.1 Uitvoeren van rendabele duurzaamheidsmaatregelen

We doen tot 2030, op basis van onderzoek, aanpassingen aan meerdere gebouwen van de lijst ‘Basisvoorraad 
Vastgoedportefeuille’. Deze bouwkundige en installatietechnische aanpassingen doen we om de energiebehoefte 
te reduceren. Criteria bij de selectie zijn de te verwachte instandhouding van de betreffende gebouwen, het 
huidige energielabel en een te realiseren terugverdientijd van maximaal 15 jaar.
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 L4.1.2 Ruimte bieden aan initiatieven van energiecoöperaties door het aanbieden van hiervoor 
geschikte daken van gemeentelijke accommodaties

We hebben in 2017 het dak van De Korf ter beschikking gesteld aan coöperatie Zonnedak De Korf, die dit dak 
inmiddels exploiteert. Na evaluatie van dit eerste zonnedak maken we nieuwe initiatieven mogelijk door ook 
andere daken van gemeentelijke accommodaties voor dit doel beschikbaar te stellen, zoals sportzaal Achterveld.

Wat willen we bereiken?

 2. Ruimte bieden aan ondernemerschap.

We willen meer mogelijkheden geven aan maatschappelijke partijen, verenigingen en particulieren om zich actief 
bezig te houden met ondernemerschap. Daarbij kunnen gemeentelijke accommodaties een rol vervullen.
Er kan sprake zijn van het accommoderen van zorg- en welzijnsactiviteiten of van afstoten ten behoeve van 
nieuwe (maatschappelijke) initiatieven.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Larikslaan2

Wat gaan we daarvoor doen?

 L4.2.1 Opzetten van multifunctionele accommodaties op het gebied van zorg en welzijn met 
hieraan gerelateerde (startende) bedrijven

In de vrijgekomen accommodaties in aan de Walter van Amersfoortstraat 52/54 (voormalige bibliotheek) en 
Hoefijzer 18 (voormalige basisschool De Kleine Beer / Kinderland) bieden we, voor een periode van maximaal 15 
jaar, onderdak aan het ontwikkelen van nieuwe zorg- en welzijnsactiviteiten en hieraan gerelateerde (startende) 
ondernemers. Uitgangspunt is een kostendekkende huur op basis van sobere huisvesting.

 L4.2.2 Verkoop Hamersveldseweg 105

De voormalige gemeentewerf aan de Hamersveldseweg 105 heeft voor een belangrijk deel haar functie verloren, 
door de verhuizing van activiteiten en opslag naar de milieustraat aan ’t Spiegel. Het gebouw en de bijbehorende 
grond verkopen we via een maatschappelijk aanbesteding, om ruimte te geven aan nieuwe initiatieven op het 
gebied van duurzaamheid.

Wat willen we bereiken?

 3. Verhogen van efficiëntie, doeltreffendheid en optimalisatie in gebruik.

De gemeentelijke accommodaties zijn ondersteunend aan het gemeentelijk beleid.  Daarbij zijn de kosten en 
opbrengsten (financieel en maatschappelijk) met elkaar in verhouding.
Naast verduurzamen (zie doelstelling 1) zoeken we naar mogelijkheden om verder te besparen op de kosten.

 

Met wie werken we samen?
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De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners -

Wat gaan we daarvoor doen?

 L4.3.1 Invoeren van prestatiecontracten voor de kwaliteit van de gemeentelijke panden

De huidige onderhoudscontracten lopen af. We sluiten nieuwe, meerjarige, prestatiecontracten af voor onderhoud 
en energie. Hiermee worden risico’s verlegd naar andere partijen, die deze technische risico’s beter kunnen 
beheersen. Ook zijn de kosten voor de gemeente voor langere tijd in beeld zijn en is de kwaliteit gewaarborgd.

 L4.3.2 Renovatie De Korf

Het gebouw De Korf,  met de daarbij behorende functie wordt gezien als een belangrijke centrumvoorziening in 
Leusden. We hebben onderzoek gedaan naar het beheer en gebruik, waarbij de diverse ruimtes zowel 
afzonderlijk als gezamenlijk gebruikt kunnen gaan worden. De bouwkundige en installatietechnische 
consequenties hebben we in beeld gebracht voor wanneer het beheer van de sportvoorziening gescheiden wordt 
van de andere activiteiten van De Korf. Ook hebben we onderzocht met welke ingrepen het beeld van het 
gebouw een update kan krijgen zodat het in de toekomst aansluit bij de vernieuwde Hamershof. Na vaststelling in 
de gemeenteraad, worden de werkzaamheden vanaf 2018 uitgevoerd.

 L4.3.3 Renovatie brandweerkazerne Leusden centrum

De brandweerkazerne in aan de Burgemeester van der Postlaan blijft de komende jaren gehandhaafd. Naast 
verduurzaming (zie 1) doen we bouwkundige en installatietechnische aanpassingen, om te voldoen aan de 
richtlijnen van de Veiligheid Regio Utrecht (VRU).

Wat willen we bereiken?

 4. Kwaliteit en duurzaamheid huisvesten van onderwijs in gemeente Leusden.

Vanaf 1997 hebben gemeenten zorgplicht. We dienen redelijkerwijs te voldoen aan de huisvestingsverplichting 
van het onderwijs. In Leusden is dit geregeld door een jaarlijkse reservering vanuit de bijdrage 
gemeentefonds. We hebben meerdere scholen en maatschappelijke partners gebundeld in multifunctionele 
accommodaties. In 2016 en 2017 zijn MFC Atria en MFC Atlas al opgeleverd. 
Met het vaststellen van het Strategisch Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Leusden 2015-2030 en het 
oormerken van € 14,2 miljoen door de raad in december 2015, is gekozen voor bundeling van de resterende 7 
scholen in een drietal IKC’s. Rond 2030 is de gehele scholenvoorraad in Leusden en Achterveld vernieuwd.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen  

Lokale partners Voila, Humanitas, Scholen in de Kunst , Larikslaan2
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Wat gaan we daarvoor doen?

 L4.4.1 Realiseren ontwerp en uitwerking IKC / MKC Berkelwijk

In 2018 wordt het ontwerp voor het Integraal Kind Centrum / Montessori Kind Centrum vastgesteld, waarbij de 
scholen De Heerd, De Holm en ’t Ronde, samen met Kinderopvang van Humanitas, onder een dak gehuisvest 
gaan worden. We onderzoeken mogelijkheden voor een Taalschool voor jonge kinderen met een taalachterstand. 
Daarna start een "Engineer and Build traject", waarbij een consortium de verdere uitwerking en realisatie van het 
ontwerp zal verzorgen. De bouwwerkzaamheden op de huidige locatie van basisschool De Heerd en gymzaal 
Berkelwijk gaan in 2019 van start; de oplevering is gepland in 2020.

 L4.4.2 Opstellen ambitie- en businessplan initiatieffase IKC Groenhouten

Met geselecteerde partners, waaronder Voila, Scholen in de Kunst en Humanitas en Larikslaan2, werken we toe 
naar een gezamenlijk ambitieplan en businesscase in de zomer van 2018. Daarna start het voorbereidingstraject, 
dat moet leiden tot een ontwerp en realisatie in 2023 op de locatie van de huidige scholen en sportzaal aan de 
Meent.

Relevante beleidsnotities

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Leusden 2015

Strategisch Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Leusden 2015-2030

Nota Integraal Gemeentelijk Vastgoed Leusden 2016 - 2030

Sportaccommodatiebeleid Gemeente Leusden 2010 - 2020

Dynamische duurzaamheidsagenda Leusden 2016 - 2030
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Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Exploitatie
Werkelijk 

2016
Begroting 

2017
Begroting 

2018
MJR 
2019

MJR 
2020

MJR 
2021

Lasten 14.381 12.344 13.183 13.387 13.476 13.559

Baten 5.402 5.516 6.522 6.536 6.536 6.536

Gerealiseerd saldo van 
baten en lasten

-8.979 -6.828 -6.661 -6.851 -6.940 -7.023

Stortingen en 
onttrekkingen

Stortingen 802 713 720 712 705 699

Onttrekkingen 1.559 852 926 892 872 874

Mutaties reserves 757 139 206 180 167 175

Gerealiseerd resultaat -8.222 -6.689 -6.455 -6.671 -6.773 -6.848

Saldo taakvelden

 

(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 5 -74 -20 -14 -13 -13

1.2 Openbare orde en veiligheid -211 0 0 0 0 0

2.1 Verkeer en vervoer -3.264 -3.234 -3.446 -3.610 -3.724 -3.857

4.2 Onderwijshuisvesting -1.743 -876 -922 -900 -886 -895

5.2 Sportaccomodaties -1.623 -1.108 -1.214 -1.220 -1.193 -1.143

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 22 26 25 25 25 25

5.6 Media -38 0 0 0 0 0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.425 -1.456 -1.138 -1.201 -1.220 -1.246

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -51 56 51 51 51 51

7.2 Riolering 49 167 162 159 157 153

7.3 Afval 291 543 727 718 718 736

7.4 Milieubeheer -962 -821 -853 -827 -822 -802

7.5 Begraafplaatsen -29 -51 -33 -33 -33 -33

0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 757 139 206 181 167 176

  -8.222 -6.689 -6.455 -6.671 -6.773 -6.848
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Nieuw beleid

 
 (bedragen x € 1.000) Incidenteel 2018 2018 2019 2020 2021

2.1 Energieakkoord 2.0      

 - 2018 30,0 x - - -

 - 2019 25,0 - x - -

 - 2020 20,0  - - x  -

 Totaal 75,0     

2.2 De Korf      

 - renovatie buitenkant gebouw (investering € 250.000)  2,5 8,7 8,7 8,7

 - scheiding tussen horeca en sport (investering € 
505.000)

 5,1 17,7 17,7 17,7

   7,6 26,4 26,4 26,4

 50% voor rekening van de Korf  -3,8 -13,2 -13,2 -13,2

 Totaal ten laste van nieuw beleid  3,8 13,2 13,2 13,2

 

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.

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
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http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/


 

 

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval
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Domein Samenleving

We streven ernaar dat iedere inwoner optimaal binnen zijn eigen mogelijkheden en op eigen wijze kan 
deelnemen aan de samenleving. Inwoners voelen zich thuis in Leusden en voelen zich verantwoordelijk voor 
elkaar en hun omgeving, om samen te werken aan een vitale samenleving. Dit is een samenleving waarin 
kinderen veilig en gezond opgroeien, mensen zelf in hun levensonderhoud voorzien en waarin voor mensen (met 
beperkingen) voldoende mogelijkheden zijn om te participeren. Voor kwetsbare inwoners organiseert de 
gemeente maatwerk.

We ‘zetten in’ op een Leusden waar 
- Passende ondersteuning is voor wie een steun in de rug nodig heeft; 
- Het mogelijk is om goed en zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en leven; 
- De verbinding tussen mensen - via digitale én werkelijke ontmoeting - vanzelfsprekend is; 
- Iedereen, ongeacht sociale status, gelijkwaardig kan meedoen; 
- De eigen kracht van inwoners, zowel individueel of collectief wordt versterkt.

Eigen kracht 

Inwoners van Leusden beschikken over eigen kracht en een persoonlijk netwerk, waarmee ze het vermogen 
hebben zelf vorm te geven aan hun eigen leven. Ondersteuning is aanwezig als dit nodig is en richt zich op het 
versterken van deze eigen kracht en het persoonlijk netwerk.

Saamhorigheid

De sociale samenhang in de gemeente is sterk en blijft sterk. Mensen in een straat, buurt of bij een vereniging 
zijn bij elkaar betrokken. Samen gaan we aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken.

Preventie en vroegsignalering

Er is een sterke basisinfrastructuur met een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen, die voor iedereen 
vrij toegankelijk zijn. De algemene voorzieningen zijn gericht op de vraag van inwoners. Als inwoners 
ondersteuning nodig hebben, wordt dit herkend door zowel zorgprofessionals als samenleving. Waar mogelijk 
voorkomt dit dat zwaardere ondersteuning en zorg nodig is.

Maatwerk

Inwoners van Leusden beschikken over eigen kracht en een persoonlijk netwerk, waarmee ze het vermogen 
hebben zelf vorm te geven aan hun leven. Ondersteuning is aanwezig als dit nodig is en richt zich op het 
versterken van deze eigen kracht en het persoonlijk netwerk.
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1. Eigen kracht

Ambitie

Inwoners van Leusden beschikken over eigen kracht en een persoonlijk netwerk, waarmee ze het vermogen 
hebben zelf vorm te geven aan hun eigen leven. Ondersteuning is aanwezig als dit nodig is en richt zich op het 
versterken van deze eigen kracht en het persoonlijk netwerk.

 

Context en achtergrond

Op basis van ons Beleidskader Sociaal Domein ‘Bouwstenen voor een integraal beleid’ (2017-2018), werken we 
vanuit 4 programmalijnen. Onze ambitie willen we bereiken door samen met de samenleving en onze partners 
eigen kracht van inwoners te stimuleren (programmalijn 1), sociale netwerken te versterken (programmalijn 2), 
preventief te werken en vroeg te signaleren (programmalijn 3) en maatwerk te leveren aan kwetsbare inwoners 
(programmalijn 4). Daarbij hebben we speciaal aandacht voor jeugd en jongeren (Jeugdagenda).

In dit programmaonderdeel staat programmalijn 1 centraal: Eigen kracht.

Doelstellingen

 1. Iedere inwoner met (hulp)vragen vindt in Leusden op eigen kracht en op eenvoudige wijze 
informatie en advies en, zo nodig, ondersteuning.

Inwoners zijn bekend met Larikslaan2 en weten dat zij daar – direct – terecht kunnen met hun informatie- en 
adviesvragen op het gebied van welzijn, zorg, vervoer, inkomen en werk.  Deze 4 domeinen worden integraal 
benaderd. We zorgen voor goede communicatie en geen wachttijden. Daarnaast zorgen we ervoor dat informatie, 
advies en ondersteuning zo veel mogelijk naar de mensen toe komt.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Larikslaan2, Bibliotheek, Stichting Gilde

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S1.1.1 Doorontwikkelen van de interactieve website en sociale kaart

We verbeteren de digitale middelen om vraaggericht informatie en advies te verstrekken. Hierbij gaat het o.a. om 
de website https://sociaalplein-leusden.nl/.

 S1.1.2 Bieden van trainingen op het gebied van digitale media en digitale middelen

Hierbij gaat het onder andere om cursussen voor bijvoorbeeld iPad-gebruik, Digi-D en telebankieren, met 
bijzondere aandacht voor ouderen en laaggeletterden.

 S1.1.3 Organiseren van laagdrempelige bereikbaarheid van Larikslaan 2

Dit gebeurt onder andere op basis van de uitkomsten van een behoeftenonderzoek.
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 S1.1.4 Zorgdragen voor een hoge mate van klanttevredenheid over inzet van consulenten van 
Larikslaan

Hierbij gaat het specifiek om de werkzaamheden van Larikslaan2, niet die van derden.

Doelstellingen

 2. Inwoners zijn zelfredzaam en in staat zelfstandig (thuis) te blijven wonen en leven.

We gaan uit van de eigen kracht van inwoners en ondersteunen hen bij het zelfredzaam blijven en/of worden.  
We richten laagdrempelige vervoersmogelijkheden in, bieden goede ondersteuning en passende zorg, zodat 
inwoners (langer) thuis kunnen blijven wonen. We leggen daarbij directe relaties met de gemeentelijke Woonvisie.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Larikslaan2, WSL, Duwgroep

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S1.2.1 Toerusten van inwoners door middel van kennis en financiële ondersteuning

We bieden kennis aan over woon innovatie en domotica aan huiseigenaren.

 S1.2.2 Fysiek inrichten van laagdrempelige ontmoetingspunten

We zorgen voor voldoende en bereikbare fysieke locaties, zodat er mogelijkheden ontstaan elkaar te ontmoeten 
en activiteiten te ondernemen.

Doelstellingen

 3. Er is een sluitende overdracht voor kinderen en jongeren van de ene naar de andere 
ontwikkelingsfase.

Deze doelstelling is onderdeel van de Jeugdagenda.
We werken aan een sluitende overdracht voor kinderen en jongeren, tussen o.a. voor- en naschoolse 
organisaties, basisschool en voortgezet onderwijs en MBO. Hiermee willen we o.a. zorg dragen voor een zo laag 
mogelijk aantal jongeren zonder startkwalificatie.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners -
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Wat gaan we daarvoor doen?

 S1.3.1 Organiseren van sluitende samenwerking en overdracht tussen partners

Met alle betrokken partijen werken we vanuit een Lokaal Educatieve Agenda aan ontwikkelopgaven en de 
samenwerking daarin. Concreet organiseren we activiteiten voor jongeren om een goede overstap te maken naar 
het voortgezet onderwijs.

 S1.3.2 Uitwerken van lokale aanpak voor voortijdig schoolverlaters

We geven uitvoering aan het regionaal plan Voortijdig Schoolverlaters Programma 2017 – 2020 ter voorkoming 
van voortijdig schoolverlaten en werken aan een lokale aanpak op maat, van signalering en begeleiding tot 
nazorg. Hierbij verkennen we ook mogelijkheden tot een lokaal aanbod van leertrajecten in Leusden.

Doelstellingen

 4. Kinderopvang is breed toegankelijk voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en het aanbod voor- en 
vroegschoolse educatie is kwalitatief goed en laagdrempelig.

Deze doelstelling is onderdeel van de Jeugdagenda.
Kinderopvang wordt toegankelijk voor alle peuters. We zetten in op een goede overgang van voorschoolse 
opvang naar primai-r en voortgezet onderwijs en heldere afspraken over de relatie tussen zorg en (passend) 
onderwijs. We willen dat iedere jongere van 17 jaar een startkwalificatie behaalt.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners -

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S1.4.1 Maken van resultaat- en kwaliteitsafspraken rondom voor- en vroegschoolse opvang

We zetten o.a. in op het scholen van de pedagogisch medewerkers zodat zij voldoen aan de taaleis 3F en maken 
nadere afspraken over de resultaten van de voor- en vroegschoolse educatie. Met de verschillende betrokken 
partners werken we aan optimale en sluitende ondersteuning en overdracht.

Doelstellingen

 5. Kinderen hebben meer ontwikkelkansen door de inzet van leesbevordering.

Deze doelstelling is onderdeel van de Jeugdagenda.
Omdat taal(ontwikkeling) essentieel is voor de verdere ontwikkeling van kinderen en jongeren, zetten we hier 
specifiek op in. We zetten in op een goede start en alle kansen zich verder te ontwikkelen.

 

Met wie werken we samen?
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De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners -

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S1.5.1 Ontwikkelen van Taalexpertisecentrum

We willen samen met Voilá de (expertise van) de Taalschool verder doorontwikkelen naar een bredere functie op 
het gebied van taal(achterstand). Ook met de Bibliotheek zoeken we naar mogelijkheden – we onderzoeken 
bijvoorbeeld de behoefte op scholen naar het product ‘Bibliotheek op School’.

Doelstellingen

 6. Mensen met een beperking kunnen op een gelijkwaardige wijze meedoen in de samenleving.

Aansluitend bij Agenda22, willen we zelfredzaamheid en participatie in een ‘inclusieve samenleving’ vergroten in 
zowel de fysieke als maatschappelijke omgeving; waaronder sport, werk en onderwijs.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen  

Lokale partners Larikslaan2, SMBL, Duwgroep, LeusdenFit, Cultuurkoepel, 
sportverenigingen

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S1.6.2 Realiseren van ontmoeting en dagbesteding voor inwoners met een beperking

In eerste instantie werken we aan de realisatie van programmering in het Hoefijzer. In eerste instantie werken we 
aan het realiseren van een programma voor ontmoeting en dagbesteding op de locatie Hoefijzer 18 in Leusden.

 S1.6.3 Vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een functiebeperking in 
de "inclusieve samenleving" (Agenda 22)

‘Meedoen’ bij sport, ontspanning en cultuur, maar ook ‘gewoon’ het boodschappen doen of uitgaan is van belang. 
Daarvoor werken we aan bewustwording (ook in de eigen organisatie) en (fysieke) toegankelijkheid van 
gebouwen en kleinschalige lokale evenementen.

 S1.6.4 Stimuleren van "Cultuur dichtbij"

We faciliteren/ondersteunen de Cultuurkoepel die uitvoering geeft aan de notitie ‘Leuker Leusden’. Daarbij heeft 
het ‘dichterbij brengen van cultuur’ veel aandacht: het toegankelijk maken van culturele activiteiten, met name ook 
voor kwetsbare inwoners. Voorbeelden hiervan zijn het wegnemen van belemmeringen rondom mobiliteit, of het 
‘verplaatsen’ van activiteiten naar een woonzorgcentrum.
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 S1.6.1 Opzetten van lokaal programma voor (volwassen) laaggeletterden en onder de aandacht 
brengen van laaggeletterdheid

Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van het Taalhuis Leusden, met een educatief aanbod voor laaggeletterde 
inwoners.

Relevante beleidsnotities

Beleidskader Sociaal Domein ‘Bouwstenen voor een integraal beleid’ 2017-2018

Verordening Jeugd 2017

Verordening Wmo 2017

Verordening Maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ Leusden 2015

Verordening Verrekening Bestuurlijke Boete bij Recidive Leusden 2015

Verordening Re-integratie Participatiewet Leusden 2015

Verordening Individuele inkomenstoeslag Leusden 2015

Verordening Individuele studietoeslag Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2017

Algemene Subsidieverordening 2017

Criteria Fonds Samenlevingsinitiatieven 2017
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2. Saamhorigheid

Ambitie

De sociale samenhang in de gemeente is sterk en blijft sterk. Mensen in een straat, buurt of bij een vereniging 
zijn bij elkaar betrokken. Samen gaan we aan de slag om de saamhorigheid in Leusden te versterken.

Context en achtergrond

Op basis van ons Beleidskader Sociaal Domein ‘Bouwstenen voor een integraal beleid’ (2017-2018), werken we 
vanuit 4  programmalijnen. Onze ambitie willen we bereiken door samen met de samenleving en onze partners 
eigen kracht van inwoners te stimuleren (programmalijn 1), sociale netwerken te versterken (programmalijn 2), 
preventief te werken en vroeg te signaleren (programmalijn 3) en maatwerk te leveren aan kwetsbare inwoners 
(programmalijn 4). Daarbij hebben we speciaal aandacht voor jeugd en jongeren (Jeugdagenda).

In dit programmaonderdeel staat programmalijn 2 centraal: Saamhorigheid.

Doelstellingen

 1. Inwoners voelen zich betrokken bij wat er in Leusden speelt en nemen initiatief om de 
saamhorigheid te versterken.

Inwoners staan in contact met hun wijkgenoten,  of doen vrijwilligerswerk bij een organisatie. Ook een actief 
cultureel Leusden en vitale (sport)verenigingen dragen bij aan het versterken van de saamhorigheid. We maken 
ruim baan voor initiatieven die inwoners en/of organisaties nemen om betrokkenheid te vergroten. We faciliteren 
deze initiatieven en ondersteunen of stimuleren waar nodig.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Larikslaan2, Huiskamer van Leusden, Sportbedrijf en -
verenigingen, Fort33, Cultuurkoepel

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S2.1.1 Stimuleren van buurtactiviteiten en ruimte bieden aan initiatieven van inwoners

We stimuleren initiatieven en ondersteunen vrijwilligers, waar nodig met financiële ondersteuning vanuit Fonds 
Samenlevingsinitiatieven.

 S2.1.2 Stimuleren van verbindingen tussen inwoners, lokale organisaties en ondersteunende 
professionals

We werken aan het leggen van verbanden tussen netwerken en het versterken van deze netwerken, zodat men 
elkaar actief kan ondersteunen.
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 S2.1.3 (Sport)verenigingen stimuleren mensen om, ongeacht hun beperking, actief ofals 
toeschouwer aan activiteiten deel te nemen

Verenigingen willen zich inzetten voor kwetsbare inwoners en ondernemen activiteiten om hen te ondersteunen 
en/of te laten participeren. Hierbij kan het ook gaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 S2.1.4 Stimuleren van (nieuwe) culturele activiteiten waaraan iedereen actief, als vrijwilliger of 
toeschouwer, kan deelnemen

Hierbij is speciaal aandacht voor ouderen en mensen met een beperkt sociaal netwerk.

 S2.1.5 Ontwikkelen van een "activiteitenapp"

We stimuleren en faciliteren onderlinge contacten en initiatieven door het ontwikkelen en aanbieden van een 
activiteitenapp. Met deze app zijn activiteiten in Leusden goed vindbaar, en verlagen we voor inwoners de 
drempel om met elkaar in contact te komen en nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Doelstellingen

 2. Inwoners ontmoeten elkaar in het dorp en online.

We richten ons op het wegnemen van belemmeringen om ontmoeting mogelijk te maken. Het ontbreken van bv. 
een sociaal netwerk, of mobiliteits- en/of financiële knelpunten, mogen contacten niet in de weg staan.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Larikslaan2, DAVA, SMBL, Fort33

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S2.2.1 Realiseren van een (informeel) vangnet voor mensen met een beperkte mobiliteit

Naast de inzet van de Regiotaxi  stimuleren we vrijwilligersprojecten, zoals het Automaatje. Daarnaast helpen we 
andere initiatieven uit de samenleving verder om zelf vrijwillig vervoer via Larikslaan 2 te realiseren 
(vervoersvoorziening via een callcenter bij Larikslaan 2 met inzet vrijwillige chauffeurs voor mensen met beperkte 
mobiliteit en het borgen van de 50-plus bus). Dit doen we ook deels regionaal door het regionaal callcenter voor 
doelgroepen vervoer (in te kopen via inkooptraject regiotaxi). Daarbij zorgen we voor goede communicatie over 
de vervoersmogelijkheden.

 S2.2.2 Stimuleren van laagdrempelige ontmoetingspunten

We werken aan mogelijkheden voor laagdrempelig contact tussen inwoners – gebruikmakend van, of aanvullend 
op bestaande locaties.

 S2.2.3 Faciliteren van online ontmoetingsmogelijkheden (connectiviteit)

We werken aan zowel de hardware (wifi-punten) als software (digitale middelen die contacten en ontmoeting 
bevorderen).
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Doelstellingen

 3. Er is een sterk (ondersteunend) netwerk van gezinnen en inwoners.

Deze doelstelling is onderdeel van de Jeugdagenda.
Inwoners kunnen op elkaar rekenen en trekken samen op. Minder krachtige gezinnen willen we koppelen 
aan steungezinnen. Daarnaast faciliteren en ondersteunen we (de totstandkoming van) het netwerk van 
pleeggezinnen.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen GGDrU

Lokale partners De GGDrU werkt in de genoemde activiteiten samen met de 
andere partners en heeft daarnaast een adviserende rol.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S2.3.1 Onderzoeken van mogelijkheden voor steungezinnen/netwerken van ouders voor 
gezinnen die dat nodig hebben

Deze doelstelling is onderdeel van de Jeugdagenda.
Inwoners kunnen op elkaar rekenen en trekken samen op. Voor minder krachtige gezinnen zetten we in op een 
koppeling met steungezinnen. Daarnaast faciliteren en ondersteunen we (de totstandkoming van) het netwerk 
van pleeggezinnen.

 S2.3.2 Oganiseren van een "oppas"-mogelijkheid voor mantelzorgouders van een kind met een 
(meervoudige) beperking

Dit sluit aan bij de aanbevelingen die door de raad zijn gedaan rondom jeugdhulp. Voordat wordt gestart met 
deze activiteit, zal een behoefteonderzoek plaatsvinden.

Doelstellingen

 4. Er is een stevige verbinding tussen cliënt, formele en informele netwerken c.q. organisaties.

We willen zorgen voor samenwerking tussen formele en informele zorg. Mantelzorgers, vrijwilligers, professionals 
trekken in het belang van de cliënt samen op.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Larikslaan2, Huiskamer van Leusden, zorgaanbieders, 
huisartsen
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Wat gaan we daarvoor doen?

 S2.4.1 Inzetten op verschijving van het aanbod hulp in het huishouden van formele organisaties 
naar samenwerkingsvormen

We voeren twee pilots uit en initiëren een overlegstructuur tussen formele en informele organisaties.

 S2.4.2 Opzetten van een coördinatiepunt om inwoners, zorgprofessionals, 
vrijwilligersorganisaties en fondsen met elkaar in contact te brengen

We werken aan dit coördinatiepunt om vraag, aanbod en financiële middelen op elkaar af te stemmen, zodat 
vrijwilligers hun dienstverlening effectief inzetten voor de inwoners van Leusden.

Doelstellingen

 5. Nieuwkomers laten integreren in de Leusdense samenleving.

Nieuwkomers maken, net als alle inwoners van Leusden, deel uit van de samenleving. Om ervoor te zorgen dat 
integratie niet uitblijft, hebben we extra aandacht voor nieuwkomers om bekend te raken in Leusden, een netwerk 
op te bouwen, taalverwerving en (arbeids)participatie.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Larikslaan2, NVA, Gastvrij Leusden, Stichting Gilde, Humanitas, 
Bibliotheek, Fort33, Voilá, Arbeidsintegratie

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S2.5.1 Organiseren van een sociaal netwerk rondom nieuwkomers en bieden van passende 
begeleiding richting zelfredzaamheid en (arbeids)participatie

We zorgen voor een sluitende samenwerking tussen uitvoerende organisaties, zodat er passende begeleiding is: 
informeel in de vorm van maatjes en taalverwerving en formeel richting (arbeids)participatie.

Relevante beleidsnotities

Beleidskader Sociaal Domein ‘Bouwstenen voor een integraal beleid’ 2017-2018

Verordening Jeugd 2017

Verordening Wmo 2017

Verordening Maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ Leusden 2015

Verordening Verrekening Bestuurlijke Boete bij Recidive Leusden 2015

Verordening Re-integratie Participatiewet Leusden 2015

Verordening Individuele inkomenstoeslag Leusden 2015

Verordening Individuele studietoeslag Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2017

Algemene Subsidieverordening 2017
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Criteria Fonds Samenlevingsinitiatieven 2017
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3. Preventie en vroegsignalering

Ambitie

Er is een sterke basisinfrastructuur, met een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen, dat voor iedereen 
vrij toegankelijk is. De algemene voorzieningen zijn gericht op de vraag van inwoners. Als inwoners 
ondersteuning nodig hebben, wordt dit herkend door zowel zorgprofessionals als samenleving. Waar mogelijk 
voorkomt dit dat zwaardere ondersteuning en zorg nodig is.

Context en achtergrond

Op basis van ons Beleidskader Sociaal Domein ‘Bouwstenen voor een integraal beleid’ (2017-2018), werken we 
vanuit 4 programmalijnen. Onze ambitie willen we bereiken door samen met de samenleving en onze partners 
eigen kracht van inwoners te stimuleren (programmalijn 1), sociale netwerken te versterken (programmalijn 2), 
preventief te werken en vroeg te signaleren (programmalijn 3) en maatwerk te leveren aan kwetsbare inwoners 
(programmalijn 4). Daarbij hebben we speciaal aandacht voor jeugd en jongeren (Jeugdagenda).

In dit programmaonderdeel staat programmalijn 3 centraal: Preventie en vroegsignalering.

Doelstellingen

 1. Het signalerend vermogen van alle organisaties en sociale netwerken in Leusden is hoog.

Alle organisaties in Leusden zijn voldoende toegerust en beschikken over de juiste instrumenten om een 
zorgbehoefte vroegtijdig te signaleren. Op het gebied van eenzaamheid en zorgmijders is er bewustwording over 
de kenmerken en zijn er handvatten voor gespreksvoering en toeleiding. Er is een intensieve samenwerking 
tussen organisaties.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Larikslaan2, Sportbedrijf, ketenpartners LeusdenFit

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S3.1.1 Zorgdragen voor een hoge mate van bewustwording over en faciliteren van 
probleemherkenning onder inwoners

We willen het signalerend vermogen vergroten onder mensen in verenigingen, netwerken en onder organisaties 
die verbonden zijn aan de sociale kaart.

 S3.1.2 Vergroten van het gebruik van de verwijsindex en meldcode door professionals

We zorgen voor trainingen en stimuleren ambassadeurs om binnen hun organisaties het belang van verwijsindex 
en meldcode uit te dragen.

Doelstellingen

 2. Inwoners wonen en leven in een veilige (huiselijke) omgeving.
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We willen huiselijk geweld in afhankelijkheidsrelaties vroegtijdig signaleren en mogelijk verder voorkomen. 
Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. We willen het bewustzijn over huiselijk geweld vergroten, de 
samenwerking tussen betrokkenen versterken en het gebruik van meldcode en Verwijsindex stimuleren.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Larikslaan2, SOL, SMBL, politie

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S3.2.1 Voorlichten van senioren thuis en op ontmoetingsplekken over een veilig thuis

We zoeken inwoners op, werken aan kennis en ondersteunen waar nodig.

Doelstellingen

 3. Inwoners van Leusden streven een gezonde leefstijl na.

We werken aan bewustwording van het belang van sporten en een breed aanbod van sportmogelijkheden en -
faciliteiten. We willen de maatschappelijke functie van sport uitbouwen. Het programma rondom gezonde leefstijl 
(Leusden Fit) pakken we, in samenwerking met lokale partijen op. Er is een integrale aanpak preventie drugs en 
alcohol.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen GGDrU

Lokale partners Larikslaan2, ketenpartners LeusdenFit, Sportbedrijf

Bijdrage verbonden partij GGDrU is actief deelnemer in het uitvoeren van activiteiten 
binnen LeusdenFit. Daarnaast zorgt de GGDrU voor advisering 
en monitoring.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S3.3.1 Uitvoeren van een integraal plan van aanpak van alcohol- en drugsproblematiek

Na ontwikkeling van dit plan, samen met de betrokken partners, voeren we de nader te bepalen acties uit.

 S3.3.2 Inzetten op bewustwording van een gezonde leefstijl

 S3.3.3 Realiseren van een goed kwalitatief en kwantitatief basisniveau van sportvoorzieningen

We werken samen met sportparkmanager, verenigingen en buurtsportcoaches aan de verbreding van de 
maatschappelijke functie van sportverenigingen.
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Doelstellingen

 4. Mantelzorgers kennen hun grenzen en delen hun zorgen als zorgverlening voor hen te 
belastend wordt.

We organiseren lokale ondersteuning aan mantelzorgers, en hebben daarbij aandacht voor het bereiken van 
mensen die door een overbelasting van zorgtaken óf onbekendheid van een ondersteuningsaanbod de 
mogelijkheden van mantelzorgondersteuning onvoldoende benutten.
Dit in lijn met de aanbevelingen die in juni 2017 door de raad zijn gedaan.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen  

Lokale partners Larikslaan2, SMBL, Duwgroep, LeusdenFit, Cultuurkoepel, 
sportverenigingen

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S3.4.1 Uitvoeren van een behoefteonderzoek onder de ontvangers van mantelzorgcomplimenten

We brengen de ondersteuningsbehoefte in kaart, zodat vraag en aanbod op elkaar afgestemd is en blijft.

 S3.4.2 Bevorderen van deskundigheid bij professionals, mantelzorgers en zorgvrijwilligers en 
organiseren van voldoende "respijtzorg"

Hierbij gaat het om deskundigheid in het (her)kennen van de mantelzorger en zijn/haar persoonlijke situatie en 
informatie en voor het geven van advies aan de mantelzorgers en vrijwilligers. We willen er voor zorgen dat er 
voldoende (tijdelijke) vervanging van de zorg gegeven kan worden: investeren in informele zorg en formele 
vervangende zorg voor situaties waarin informele zorg niet voldoet.

Relevante beleidsnotities

Beleidskader Sociaal Domein ‘Bouwstenen voor een integraal beleid’ 2017-2018

Verordening Jeugd 2017

Verordening Wmo 2017

Verordening Maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ Leusden 2015

Verordening Verrekening Bestuurlijke Boete bij Recidive Leusden 2015

Verordening Re-integratie Participatiewet Leusden 2015

Verordening Individuele inkomenstoeslag Leusden 2015

Verordening Individuele studietoeslag Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2017

Algemene Subsidieverordening 2017

Criteria Fonds Samenlevingsinitiatieven 2017
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4. Maatwerk voor kwetsbare inwoners

Ambitie

Inwoners van Leusden beschikken over eigen kracht en een persoonlijk netwerk, waarmee ze het vermogen 
hebben zelf vorm te geven aan hun leven. Ondersteuning is aanwezig als dit nodig is en richt zich op het 
versterken van deze eigen kracht en het persoonlijk netwerk

Context en achtergrond

Op basis van ons Beleidskader Sociaal Domein ‘Bouwstenen voor een integraal beleid’ (2017-2018), werken we 
vanuit 4 programmalijnen. Onze ambitie willen we bereiken door samen met de samenleving en onze partners 
eigen kracht van inwoners te stimuleren (programmalijn 1), sociale netwerken te versterken (programmalijn 2), 
preventief te werken en vroeg te signaleren (programmalijn 3) en maatwerk te leveren aan kwetsbare inwoners 
(programmalijn 4). Daarbij hebben we speciaal aandacht voor jeugd en jongeren (Jeugdagenda).

In dit programmaonderdeel staat programmalijn 4 centraal: Maatwerk voor kwetsbare inwoners.

Doelstellingen

 1. Er is een integraal sluitende aanpak voor inwonders in de leeftijd van -9 maanden tot 100 jaar.

We willen over de volle breedte van het Sociaal Domein een vloeiende verbinding in de keten en samenwerking 
tussen de verschillende partijen op het gebied van zorg, ondersteuning, onderwijs en arbeidsparticipatie.
Een aantal activiteiten binnen deze doelstelling zijn ondergebracht in de Jeugdagenda.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Larikslaan2, CJG, Huis- en jeugdartsen, Kinderopvang, 
Onderwijs, Stadsring51, WSL, Arbeidsintegratie

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S4.1.1 Realiseren van een sluitende en lokale samenwerking tussen de Sociale Dienst 
Amersfoort en Larikslaan 2

We investeren in meer integraliteit tussen de gebieden werk en inkomen (Sociale Dienst) en de gebieden 
opvoeden en opgroeien, zorg en ondersteuning (Larikslaan2).  We maken hiervoor nieuwe 
samenwerkingsafspraken met beide partijen.

 S4.1.2 Voorkomen van huisuitzettingen

Door middel van een preventieve aanpak en bemiddeling waar nodig, werken we aan het tegengaan van 
huisuitzettingen.

 S4.1.3 Aansluiten bij module kwetsbare ouderen eerstelijns gezondheidszorg

Deze module is onderdeel van de werkwijze van huisartsen.
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Doelstellingen

 2. (Zorg)vrijwilligers kunnen rekenen op ondersteuning.

Vraag naar en aanbod van vrijwilligers is op elkaar afgestemd. We ondersteunen vrijwilligers door onder andere 
deskundigheidsbevordering.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Larikslaan2

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S4.2.1 Bereiken van (zorg)vrijwilligers, hun ondersteuningsbehoeften in kaart brengen en 
bevorderen van hun deskundigheid

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bevorderen van deskundigheid bij het aanbod van maatjesprojecten (begeleiding 
van mensen met psychische problematiek). We werken aan vraaggerichte ondersteuning voor de 
(zorg)vrijwilligers die hier behoefte aan hebben.

Doelstellingen

 3. Kinderen en ouders in een complexe en/of onveilige thuissituatie kunnen rekenen op 
toegesneden zorg en begeleiding.

Deze doelstelling is onderdeel van de Jeugdagenda.

We bieden een samenhangend en passend aanbod voor ouders en kinderen die te maken hebben met 
conflictueus ouderschap en complexe scheidingen.
Hierbij richten we ons onder meer op het verminderen van huiselijk geweld en de gevolgen van 
(v)echtscheidingen en conflicten thuis.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen GGDrU

Lokale partners Larikslaan2

Bijdrage verbonden partij  GGDrU werkt in de genoemde activiteiten samen met de 
andere partners en heeft daarnaast een adviserende rol.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S4.3.1 Uitvoeren van een collectief programma voor kinderen in vechtscheidingen

We willen de juiste ondersteuning bieden aan kinderen die te maken hebben met de gevolgen van 
(v)echtscheidingen en conflicten thuis. Ook willen we inzetten op bewustwording onder ouders over het effect van 
een conflictscheiding.
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 S4.3.2 Stimuleren van signaleren door gebruik meldcode en gebruik Verwijsindex

We brengen het gebruik van de meldcode en Verwijsindex extra bij onze samenwerkingspartners onder de 
aandacht.

Doelstellingen

 4. Mensen die in een beschermde omgeving verblijven, kunnen rekenen op de juiste zorg.

Ook binnen de functies maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen zetten we in op herstel 
en participatie.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen  

Lokale partners Centrumgemeente Amersfoort, Zorgaanbieders, WSL

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S4.4.1 Beschermd wonen toegankelijk maken voor een bredere groep van inwoners

Hierbij gaat het om beschermd wonen in de zin van ondersteuning gekoppeld aan verblijf. We werken aan 
toegankelijkheid voor een bredere groep dan landelijk gedefinieerd.

 S4.4.2 Ontwikkelen van een innovatief en integraal woon- en ondersteuningsaanbod en 
doorstroommogelijkheden

We werken aan arrangementen in overleg met initiatiefnemers rondom wonen en aanbieders van dagactiviteiten 
en dagbesteding. Daarnaast realiseren we via de regionale inkoop vanuit de centrumgemeente, innovatief en 
integraal woon- en ondersteuningsaanbod en 
doorstroommogelijkheden (gezamenlijke ontwikkeling en inkoop).

Doelstellingen

 5. Inwoners met weinig financiële ruimte hebben de mogelijkheden om mee te doen in de 
samenleving.

Mensen met een minimuminkomen of schuldenproblematiek mogen niet langs de kant komen te staan. We 
hebben specifiek aandacht voor kinderen die in armoede leven.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen  

Lokale partners Larikslaan2, lokale fondsen, SBML, Stadsring51, Cultuurkoepel

 

51



 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S4.5.1 Realiseren van een lokaal laagdrempelig informatie- en adviespunt op het terrein van 
financiën

We zorgen ervoor dat inwoners voortaan in Leusden terecht kunnen voor vragen rondom geld(zaken) en 
financiën.

 S4.5.2 Verbeteren (waar nodig) van financiële draagkracht chronisch zieken en beperkten

Hiervoor monitoren we de uitvoering van de huidige regelingen en passen we die waar nodig en wenselijk aan.

 S4.5.3 Versterken van armoedebestrijding onder (gezinnen met) kinderen en jongeren

We starten met het onderzoeken van de behoeften en zetten hiervoor vervolgens de (extra) Rijksmiddelen in voor 
‘kinderen in armoede’.

 S4.5.4 Onderzoeken van de mogelijkheid van een ‘cultuurpas’

We doen onderzoek of inwoners met een laag inkomen met korting kunnen meedoen aan culturele activiteiten.

Doelstellingen

 6. Inwoners, inclusief mensen met een arbeidsbeperking, hebben werk met (een vorm van) een 
eigen inkomen – we versterken de toegang tot de arbeidsmarkt.

We begeleiden mensen waar mogelijk naar betaald werk. Inwoners kunnen hun talenten ontplooien en meedoen 
aan de samenleving. Waar werk met een eigen inkomen niet mogelijk is, wordt ingezet op een andere vorm van 
participatie. We stimuleren (arbeidsmatige) dagbesteding.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen - Amfors

Lokale partners Werkgeversservicepunt, 33 van Leusden, BKL, 
Arbeidsintegratie, Amfors, zorgaanbieders

Bijdrage verbonden partij RWA Amfors voert de Wet sociale werkvoorziening uit en 
begeleidt mensen met een Sw-indicatie naar een zo regulier 
mogelijke werkplek

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S4.6.1 Onderhouden en versterken van het netwerk van gemeente en maatschappelijke partners 
met lokale werkgevers

We leggen contact tussen werkgevers en werkzoekenden, om te zorgen voor stage- en werk(ervarings)plekken.

 S4.6.2 Realiseren van vormen van lokale (arbeidsmatige) dagbesteding

We zetten in op lokale toegang, toeleiding en uitvoering. Een voorbeeld hiervan is (dagbesteding in) het Hoefijzer.
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Doelstellingen

 7. Inwoners hebben voldoende vervoersmogelijkheden.

Waar inwoners niet op eigen kracht gebruik kunnen maken van eigen vervoer, of openbaar vervoer, zorgen we 
voor voldoende voorliggende (algemeen toegankelijke) voorzieningen en voldoende vervoersmogelijkheden in het 
kader van maatwerk.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen  

Lokale partners Larikslaan2, SMBL, Duwgroep, DAVA

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S4.7.1 Realiseren van voldoende beschikbaar aanvullend openbaar vervoer, voldoende algemene 
voorzieningen en maatwerkvoorzieningen

We werken aan een sluitend vervoersnetwerk, zowel met bestaande partners als initiatieven uit de samenleving. 
Hierbij gaat het zowel om collectieve, als maatwerkvoorzieningen.

Doelstellingen

 8. Inwoners met een lichte verstandelijke beperking (LVB) worden beter herkend en ontvangen zo 
nodig zorg en ondersteuning.

Jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking vormen binnen het Sociaal Domein nog 
een uitdaging: zij vormen een kwetsbare groep,  omdat zij vaak ‘onzichtbaar’ zijn. Om deze mensen te 
begeleiden, is het belangrijk ze te herkennen.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen  

Lokale partners Larikslaan2, zorgpartners

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 S4.8.1 Bevorderen van deskundigheid van zowel (zorg)vrijwilligers als professionals op het 
gebied van LVB en de signaleringsfunctie daarvan

Met het bevorderen van deskundigheid werken we aan het signaleren van inwoners met een licht verstandelijke 
beperking (LVB), met als doel dat deze inwoners zoveel mogelijk kunnen participeren in onze samenleving.
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 S4.8.2 Bieden van laagdrempelige begeleiding aan inwoners met een licht verstandelijke 
beperking (lvb) in het kader van voorkomen van werkloosheid, isolement, armoede/schulden en 
gezondheidsproblemen

Naast bevorderen van deskundigheid, geven we volop aandacht aan het kunnen toeleiden bieden vannaar 
passende begeleiding.

Relevante beleidsnotities

Beleidskader Sociaal Domein ‘Bouwstenen voor een integraal beleid’ 2017-2018

Verordening Jeugd 2017

Verordening Wmo 2017

Verordening Maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ Leusden 2015

Verordening Verrekening Bestuurlijke Boete bij Recidive Leusden 2015

Verordening Re-integratie Participatiewet Leusden 2015

Verordening Individuele inkomenstoeslag Leusden 2015

Verordening Individuele studietoeslag Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening 2017

Algemene Subsidieverordening 2017

Criteria Fonds Samenlevingsinitiatieven 2017
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Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Exploitatie
Werkelijk 

2016
Begroting 

2017
Begroting 

2018
MJR 
2019

MJR 
2020

MJR 
2021

Lasten 21.591 22.845 22.932 22.796 22.796 22.779

Baten 14.464 4.762 5.319 5.378 5.455 5.550

Gerealiseerd saldo van 
baten en lasten

-7.127 -18.083 -17.613 -17.418 -17.341 -17.229

Stortingen en 
onttrekkingen

Stortingen 922 91 -10 74 74 74

Onttrekkingen 271 280 134 85 52 0

Mutaties reserves -651 189 144 11 -22 -74

Gerealiseerd resultaat -7.778 -17.894 -17.469 -17.407 -17.363 -17.303

Saldo taakvelden
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(bedragen x € .1000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds 9.144 0 0 0 0 0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer -88 0 0 0 0 0

4.1 Openbaar basisonderwijs 0 -13 0 0 0 0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -932 -745 -829 -836 -836 -836

5.1 Sportbeleid en activering -350 -265 -253 -253 -253 -253

5.2 Sportaccomodaties 176      

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie -336 -389 -313 -313 -313 -313

5.4 Musea 0 -16 0 0 0 0

5.6 Media -399 -531 -443 -443 -443 -443

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.313 -1.089 -1.084 -1.084 -1.074 -1.042

6.2 Wijkteams -2.425 -2.909 -2.894 -2.894 -2.818 -2.818

6.3 Inkomensregelingen -1.181 -1.561 -1.608 -1.652 -1.699 -1.712

6.4 Begeleide participatie -1.901 -1.868 -1.907 -1.817 -1.700 -1.592

6.5 Arbeidsparticipatie -162 -374 -174 -184 -184 -200

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -176 -1.151 -770 -770 -770 -770

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -2.839 -2.663 -2.742 -2.601 -2.679 -2.679

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.640 -3.244 -3.284 -3.261 -3.261 -3.260

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -39 -77 -46 -46 -46 -46

6.82 Geëscaleerde zorg 18- -213 -241 -228 -228 -228 -228

7.1 Volksgezondheid -454 -946 -1.037 -1.037 -1.037 -1.037

0.10 Toevoeging/onttrekking reserves -650 188 143 12 -22 -74

  -7.778 -17.894 -17.469 -17.407 -17.363 -17.303

 

Nieuw beleid

Geen voorstellen.

 

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 percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 
jaar.

Bron CBS - Beleidsinformatie Jeugd
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 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoner in de leeftijd van 12-24 jaar

Bron: Korps landelijke Politiediensten (KLPD) 
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 % kinderen in een uitkeringsgezin: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een 
bijstandsuitkering moet rondkomen.

 % achterstandsleerlingen: Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft 
op een leerachterstand.

 % werkloze jongeren: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar)

Bron: Verwey Jonkger Instituut - Kinderen in Tel

 % 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

59



 

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

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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Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners

Bron: CBS - Participatie Wet

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwones in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: CBS - Participatiewet
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Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners

Bron: RIVM - Zorgatlas
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Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 
jaar).

Bron: CBS-Jeugd

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van 
specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een 
referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende gemeenten

Bron: CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
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Domein Ruimte

Doorbouwen op de kracht van Leusden op het raakvlak van dorpse kwaliteiten en regionale dynamiek.

Ambitie ruimte en wonen

Met behoud van het dorpse en groene karakter van Leusden wordt ruimte gegeven aan woningbouw, 
bedrijvigheid en voorzieningen.

Ambitie verkeer en vervoer

Leusden is goed bereikbaar en veilig voor auto, fiets, openbaar vervoer en voetganger.

Ambitie economie

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.

Ambitie buitengebied

We bevorderen en ondersteunen een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch duurzame 
landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik.

Ambitie cultuurhistorie

Cultuurhistorische waarden tellen volwaardig mee.
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1. Ruimte en wonen

Ambitie

Met behoud van het dorpse en groene karakter van Leusden wordt ruimte gegeven aan woningbouw, 
bedrijvigheid en voorzieningen.

 

 

Context en achtergrond

De regio Amersfoort bestaat uit verschillende gemeenten met ieder hun eigen identiteit. De identiteit van Leusden 
is er één op het raakvlak van dorpse woonkwaliteiten en de regionale dynamiek rond de stad Amersfoort. We 
willen zelfbewust onze eigen kracht en dynamiek laten zien en daarmee een sterkere positie in de regio innemen. 
Het is in Leusden thuiskomen in een dynamische regio.

We willen een onderscheidend en aanvullend woon- en werkmilieu in de regio blijven bieden. Daarom geven we 
ruimte aan woningbouwprojecten die voorzien in de vraag (gezinnen, ouderen en starters) en woningen die 
aanvullend zijn op de woningvoorraad. We houden onze economie sterk en integreren die verder in een cultuur 
van modern ondernemerschap. 
Onze gebouwde omgeving maken we beter en multifunctioneel, uitgaand van de bestaande groene structuur. 
Door samen met bewoners en belanghebbenden deze projecten op te pakken, versterken we blijvend onze 
sociale kracht.

 

Wat willen we bereiken?

 1. We behouden een toekomstbestendige ruimtelijke opbouw en structuur.

Voor een duurzaam en goed functionerend stedelijk gebied moeten (nieuwe) ontwikkelingen passen binnen een 
samenhangend beeld over het functioneren van de kernen Leusden en Achterveld.
De Omgevingsvisie stedelijk gebied Leusden geeft dit samenhangende beeld en doet een uitnodiging aan 
partijen om met initiatieven te komen die dit beeld gaan realiseren. Voor de periode na 2025 heeft de raad als 
uitgangspunt genomen 50 woningen per jaar aan de woningvoorraad toe te voegen.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners -

Wat gaan we daarvoor doen?

 R1.1.1 We geven uitvoering aan het aan de Omgevingsvisie stedelijk gebied Leusden gekoppelde 
uitvoeringsprogramma

De Omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen en in samenhang tussen de verschillende beleidsvelden de beoogde 
ontwikkelingsrichting van Leusden. Op een aantal onderdelen wordt aanvullend beleid geformuleerd en worden 
betrokkenen uitgenodigd de visie invulling te geven. Ook worden bestemmingsplannen in lijn gebracht met de 
inhoud van de visie en rolopvatting van de gemeente wat betreft uitnodigingsplanologie. Hierbij staan initiatieven 
die bijdragen aan de gemeentelijke visie en ambitie voorop in plaats van regels wat wel en niet mag. De 
Omgevingsvisie bevat een uitvoeringsagenda, waarin de verschillende activiteiten zijn opgenomen met daaraan 
gekoppeld een termijnkalender.
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 R1.1.2 We bereiden ons voor op de invoeringsdatum van de Omgevingswet

De gemeentelijke organisatie wordt voorbereid op de invoering van de Omgevingswet in 2019. In dit verband 
worden er nieuwe instrumenten geïntroduceerd, zoals de in activiteit 1 genoemde Omgevingsvisie. Op basis van 
de Omgevingsvisie landelijk gebied wordt in 2018 een pilot voor een Omgevingsplan gestart. Omdat de 
Omgevingswet van gemeenten een andere werkwijze vraagt moeten andere werkprocessen en een nieuw 
informatiesysteem worden ontwikkeld. Niet in de laatste plaats vraag deze wet ook een verandering in de 
organisatiecultuur. 
De samenwerking met de provincie, waterschap en RUD wordt vernieuwd. 
Na de voorbereiding zijn we in staat om flexibel in te spelen op initiatieven uit de samenleving in aansluiting op de 
ambities uit de omgevingsvisies (uitnodigingsplanologie)

Wat willen we bereiken?

 2. We zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen voor 
mensen met een laag inkomen.

Artikel 22 van de Grondwet bepaalt “de bevordering van voldoende woongelegenheid voorwerp van zorg der 
overheid.” Dit slaat vooral op woningen voor die categorie woningzoekenden die afhankelijk zijn van sociale 
huurwoningen. “Voldoende woningen” betekent dat het aantal voor verhuur beschikbaar komende sociale 
huurwoningen zo groot is dat woningzoekenden binnen een redelijke termijn een passende woning vinden Door 
nieuwbouw, het bevorderen van doorstroming en regels over woningtoewijzing kan dit onder andere worden 
bewerkstelligd. De partij in Leusden die sociale huurwoningen bouwt en verhuurt is Woningstichting Leusden.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Woningstichting Leusden en Huurders Leusden Voor Elkaar

Wat gaan we daarvoor doen?

 R1.2.1 We monitoren de vraag naar sociale huurwoningen (zie ook activiteit 2 bij de doelstelling 
"We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woningen voor de doelgroepen gezinnen, 
senioren en één- en tweepersoonshuishoudens

In de Woonvisie Leusden 2016- 2025 is opgenomen dat tot 2025 300 extra sociale huurwoningen worden 
bijgebouwd, waarvan 150 woningen tot 2020. Met dit aantal lijkt de beschikbaarheid voldoende voor de verwachte 
omvang van de vraag. Omdat prognoses veranderen in de tijd is naar aanleiding van de concept Regionale 
Ruimtelijke Visie regio Amersfoort besloten jaarlijks de lokale en regionale vraag naar woningen te monitoren en 
hierover aan de raad te rapporteren.

 R1.2.2 We maken met Woningstichting Leusden afspraken over locaties voor de bouw van 
sociale huurwoningen

Met Woningstichting Leusden is afgesproken dat zij tot 2025 300 sociale huurwoningen realiseren. Voor de 
realisatie hiervan zijn zij enerzijds afhankelijk van door de gemeente hiervoor beschikbaar te stellen bouwlocaties. 
Ook kan door de gemeente aan derden worden aangegeven dat tenminste 30% sociale huurwoningen moeten 
worden gebouwd en hiervoor Woningstichting Leusden als mogelijk eigenaar hiervan naar voren schuiven.

 R1.2.3 We onderzoeken mogelijkheden om meer betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar te 
krijgen
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Met in ieder geval Woningstichting Leusden (WSL) en Huurders Leusden Voor Elkaar wordt onderzocht of en zo 
ja, met inzet van welke instrumenten meer sociale huurwoningen beschikbaar kunnen komen voor mensen met 
een laag inkomen. Bij dit onderzoek en de mogelijk in te zetten instrumenten worden onder andere de pilot van 
WSL voor doorstroming voor senioren en de medio 2017 uitgevoerde evaluatie van 2 jaar Woningnet Eemvallei 
betrokken. De gemeenteraad wordt over de uitkomsten van het onderzoek en de in te zetten instrumenten 
geïnformeerd.

Wat willen we bereiken?

 3. We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede woningen voor gezinnen, senioren en één- en 
tweepersoonshuishoudens.

Voor het behoud van een vitale woongemeente met een daarbij behorende voorzieningenniveau wordt ruimte 
gegeven aan een bouwprogramma van 1.000 woningen tot 2025 voor voornamelijk gezinnen en daarnaast 
senioren en één- en tweepersoonshuishoudens.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Woningstichting Leusden, Huurders Leusden Voor Elkaar, 
Initiatiefnemers voor bouwprojecten

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 R1.3.1 We monitoren vraag en aanbod van woningen (zie ook activiteit 1 bij de doelstelling “We 
zorgen voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen voor mensen met 
een laag inkomen”)

Tot 2025 wordt ingezet op het versneld realiseren van een bouwprogramma van circa 1.000 woningen. Vraag en 
aanbod van woningen worden jaarlijks gemonitord en hierover wordt aan de gemeenteraad gerapporteerd. 
Onderdeel van de rapportage is of en in welke mate de ambitie van 1.000 woningen wordt gerealiseerd.

 R1.3.2 We bieden een platform voor een periodieke expertmeeting over de lokale woningmarkt

Tot 2025 wordt ruimte gegeven voor het versneld realiseren van een bouwprogramma van circa 1.000 woningen. 
Deze bouwproductie is verspreid over een aantal bouwprojecten. Uit woningmarktonderzoek blijkt de vraag naar 
woningen kleiner is dan het voorgestane bouwprogramma. Om de theorie van de onderzoeken te verrijken met 
actuele marktkennis én om initiatiefnemers elkaar te laten informeren over hun projecten en ontwikkelingen op de 
Leusdense woningmarkt wordt in 2018 voor de eerste keer een expertmeeting georganiseerd.

Wat willen we bereiken?

 4. Bijdragen aan een toekomstbestendig en vitaal Hart van Leusden.

De detailhandel in “De Hamershof” staat onder druk en verdere leegstand ligt op de loer. Op basis van een met 
ondernemers, bewoners en eigenaren opgestelde visie op de toekomst van dit hoofdcentrum worden door 
verschillende partijen plannen ontwikkeld voor de renovatie van uiterlijk van winkels, woningen en openbare 
ruimte. 
In dit kader wordt gewerkt aan het aantrekken van nieuwe functies en het herschikken van bestaande functies. 
Ondernemers investeren in het “merk” Hart van Leusden, eigenaren investeren in nieuwbouw of verbetering van 
panden en de gemeente investeert in vernieuwing van de openbare ruimte.
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Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Ondernemersvereniging Hamershof, LOF, VVE Hamershof H1 
en andere eigenaren en ondernemers

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 R1.4.1 Uitvoeren van het vastgestelde herinrichtingsplan voor de openbare ruimte. We 
verbeteren en vervangen in samenhang met de renovatie van de woningen en de bedrijfsruimten 
gefaseerd de inrichting van de openbare ruimt

Het plan wordt in samenhang met het plan voor herstructurering van de verkeersstructuur (activiteit 2) uitgevoerd. 
De uitvoering vindt gefaseerd plaats. De eerste fases aan de Librije en rond het nieuwe Huis van Leusden 
worden in 2018 uitgevoerd. De overige fases (Grutterij, Kooikersgracht, Het Plein, De Smidse en de 
Hamersveldseweg) worden,  afhankelijk van de planning van derden, naar verwachting in 2019 en 2020 
uitgevoerd.

 R1.4.2 Herstructureren van de verkeersontsluiting aan de oostzijde van de Hamershof

Mede op verzoek van de gemeenteraad is gezocht naar een nieuwe ontsluitingsstructuur van de Hamershof. 
Deze ontsluiting moet er voor toe leiden dat een goede verbinding tot stand komt tussen het nieuwe Huis van 
Leusden en ’t Erf. Ook moeten hiermee een aantal verkeersknelpunten oplost. Het plan voor de 
verkeersontsluiting is ontworpen in samenhang met het plan voor de herinrichting van het openbare ruimte.

 R1.4.3 Invoeren van een blauwe zone op een aantal plekken in de Hamershof

Op verzoek van een aantal stakeholders in het gebied, die op een aantal tijdstippen in de week parkeeroverlast 
ondervinden voor hun klanten, is onderzocht of en hoe door parkeerregulering deze overlast kan worden 
teruggebracht. In 2018 wordt op een aantal plekken in de Hamershof een blauwe zone ingevoerd.

Relevante  beleidsnotities

Provinciale ruimtelijke structuurvisie

Woonvisie raadsvoorstel

Woonvisie raadsbesluit

Woonvisie woonagenda

Omgevingsvisie stedelijk gebied (niet bijgevoegd, wordt in januari 2018 vastgesteld)

Omgevingsvisie landelijk gebied (niet bijgevoegd, wordt in januari 2018 vastgesteld)

Regionale Ruimtelijke Visie regio Amersfoort (niet bijgevoegd, wordt in december 2017 vastgesteld)
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2. Verkeer en vervoer

Ambitie

Leusden is goed bereikbaar en veilig voor auto, fiets, openbaar vervoer en voetganger

Context en achtergrond

Een goed bereikbaar Leusden is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk woon -en werkklimaat. Met het 
doorzetten van het economisch herstel en de daarmee samenhangende groei van de werkgelegenheid, neemt 
ook de mobiliteit toe. Wat het autogebruik betreft lijkt er sprake te zijn van een inhaalslag. Ook op het 
gemeentelijk wegennet zijn de effecten hiervan merkbaar. Om te zorgen dat Leusden bereikbaar blijft is het 
gewenst dat sterker wordt ingezet op de alternatieven voor de auto. 
Komend jaar wordt een nieuw mobiliteitsplan voorbereid waarin de bereikbaarheid van Leusden integraal wordt 
bezien. Het eerder aangekondigde fietsplan, waarin maatregelen worden benoemd om het fietsgebruik te 
stimuleren, wordt hierop afgestemd. 
Verder wordt aandacht besteed aan de parkeernormensystematiek die ook door wijzigingen op gebied van 
Ruimtelijke Ordening om actualisering vraagt.

 

 

 

Wat willen we bereiken?

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

We streven naar een afname van het aantal (letsel)ongevallen en het verhogen van het veiligheidsgevoel. 
Ongevallen met of zonder letsel zijn meetbaar. Het gevoel van veiligheid daarentegen is ook een factor van 
belang. Door de (inrichting van de) verkeersinfrastructuur, verkeersmaatregelen en aanwijzingen langs de weg 
maar ook door gedragsbeïnvloeding, kunnen zowel de objectieve als de subjectieve verkeersveiligheid positief 
worden beïnvloed.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners -

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 R2.1.1 Aanleg vrijliggend fietspad langs de Hamersveldseweg (tussen Leusbroekerweg en de 
Grasdrogerijweg)

Langs de westzijde van de Hamersveldseweg wordt een fietspad aangelegd. De indruk bestaat dat veel fietsers 
de Hamersveldseweg nu links laten liggen omdat deze weg als onveilig wordt ervaren. Deze maatregel 
moet bijdragen aan een verhoging van de (beleefde) verkeersveiligheid.

 R2.1.2 Aanpassing kruispunt Burg. Van der Postlaan-Hertenhoeve- ’t Erf
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Deze ingewikkelde kruising wordt door velen als onveilig ervaren. Diverse bewoners uit de wijk Akkerhoeve 
hebben aangedrongen op een aanpassing hiervan. In het kader van het project Hart van Leusden wordt 
voorgesteld om ’t Erf ter hoogte van de Burg. Van der Postlaan af te sluiten voor autoverkeer. Daarmee wordt de 
Hertenhoeve voor autoverkeer een zogenaamde T-aansluiting. Deze is veel overzichtelijker en daarmee ook 
veiliger.

 R2.1.3 Aanpassing kruispunt Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef

Onder andere door de voorgenomen bouw van het nieuwe onderkomen van AFAS moet het kruispunt 
Zwarteweg-Olmenlaan-Ruige Velddreef worden aangepast. De in- en uitrit van het nieuwe bedrijfspand komt aan 
de Olmenlaan te liggen. 
Dit betekent dat de verkeersdruk rond de aansluiting Olmenlaan-Zwarteweg toeneemt. Uit oogpunt van 
verkeersveiligheid is het gewenst deze kruising om te bouwen tot een rotonde.

 R2.1.4 Effectieve inzet smileys

Door zogeheten smileys worden weggebruikers op een vriendelijke manier attent gemaakt op de door hen 
gereden snelheid. Het gebruik van dit middel kan bijdragen aan ander c.q. aangepast rijgedrag. Bovendien wordt 
het veiligheidsgevoel door de inzet van deze apparaten versterkt. De plaatsen waar de smileys worden 
opgehangen worden zoveel mogelijk in overleg met de aanvragers/belanghebbenden bepaald.

Wat willen we bereiken?

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

Het bevorderen van het fietsgebruik is goed voor de bereikbaarheid, het milieu en de gezondheid. Door een 
gericht maatregelenpakket willen wij het gebruik van de fiets, voor met name verplaatsingen binnen de gemeente, 
aantrekkelijker maken. 
Komend jaar wordt een fietsplan opgesteld waarin concrete voorstellen worden gedaan om het fietsgebruik te 
verhogen

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners -

Wat gaan we daarvoor doen?

 R2.2.1 De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Hamersveldseweg (tussen 
Leusbroekerweg en Grasdrogerijweg)

Wij gaan de Hamersveldseweg-zuid herinrichten in combinatie met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs 
de westzijde van deze weg. Het verbeteren van de verkeersinfrastructuur geeft fietsers letterlijk meer ruime en 
moedigt daarmee aan tot gebruik.

Wat willen we bereiken?

 3. Doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren.

Wij gaan de doorstroming op het hoofdwegennet verbeteren. Het woon- en werkklimaat van Leusden is gebaat bij 
een vlotte doorstroming van het verkeer op de hoofdwegen. Een goede bereikbaarheid is een belangrijke 
vestigingsfactor voor bedrijven, of woningzoekenden. Een betere doorstroming draagt bij aan een snellere 
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bereikbaarheid van voorzieningen. Dit kan ook een positief effect hebben op de milieubelasting (rond drukkere 
kruispunten).

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners -

Wat gaan we daarvoor doen?

 R2.3.1 Verruimen capaciteit van het kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag-Heiligenbergerweg

Door uitbreiding en verlenging van het aantal opstelstroken kunnen de wachttijden rond dit kruispunt voor zowel 
het autoverkeer, fietsverkeer als het openbaar vervoer worden verkort. Dit is goed voor de bereikbaarheid en de 
verkeersveiligheid.

Relevante beleidsnotities

Verkeersplan Achterveld 2013
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3. Economie

Ambitie

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.

 

Context en achtergrond

Het bieden van duurzaam perspectief aan economische functies en het creëren van kansen voor (nieuwe vormen 
van) economie is van wezenlijk belang voor een vitale economische sector. Er is sprake van  kantorenleegstand 
en langzaam oplopende leegstand van winkels.

Daarom is het juist nu van belang te investeren in goed functionerende gebieden waar mensen kunnen werken: 
kantorenlocaties, bedrijventerreinen, winkels en werkgelegenheid aan huis. Op De Buitenplaats en aan de 
Larikslaan bieden we ruimte aan nieuwe ontwikkelingen (verkoop bedrijfskavels). Daarnaast zetten we in op het 
transformeren van verouderde kantoren naar andere functies, bijvoorbeeld Princenhof / Speelkamp.

De winkelcentra zijn van belang voor de werkgelegenheid, maar spelen ook een belangrijke rol in de leefbaarheid 
en het voorzieningenniveau. Wij zetten in op levendige en aantrekkelijke centra, met ruimte voor winkels, horeca 
en andere publiektrekkende functies. Het accountmanagement is uitgebreid en de contacten met het bedrijfsleven 
worden structureel onderhouden en uitgebouwd. We monitoren hiermee ook de ontwikkelingen in de markt. 
Regionale samenwerking wordt belangrijker.

 

 

Wat willen we bereiken?

 1. Realiseren duurzame vitale werklocaties.

Ondernemers moeten letterlijk ruimte hebben om te ondernemen. Daarbij gaat het om het bieden van locaties die 
toekomstbestendig zijn. Ze moeten aansluiten op de behoeften van de ondernemers.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaar

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 R3.1.1 Aanbieden / verkopen van bedrijfskavels Larikslaan en De Buitenplaats

Voor het gebied tussen Groene Zoom, Larikslaan en Olmenlaan (deel van Princenhof) is in 2017 een nieuw 
bestemmingsplan vastgesteld. Dat geldt ook voor De Buitenplaats. Op beide terreinen worden in 2018 
bedrijfskavels te koop aangeboden, om ruimte te creëren voor ondernemers (nieuwkomers of Leusdense 
ondernemers die willen verhuizen).

 R3.1.2 We stimuleren de transformatie / herontwikkeling van 10.000 m² verouderde 
kantoorpanden
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In de Visie werklocaties (2014) worden  gebieden benoemd met verouderde kantoorpanden waar transformatie / 
herontwikkeling een kans is (Princenhof, Ruige Veld/Speelkamp). Er zijn kansenkaarten opgesteld, waarmee 
eigenaren van vastgoed uitgedaagd worden hierover na te denken. Zij vinden in de gemeente een actieve 
partner. In 2017 zijn vergunningen verstrekt voor de transformatie van ruim 5.000 m² kantoor. De transformatie / 
herontwikkeling van nog 10.000 m² verouderde kantoren is een langjarige doelstelling die doorloopt tot 2030. De 
provincie Utrecht en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht ondersteunen met kennis en middelen.

 R3.1.3 Conform het resultaat van de evaluatie “activatieproject De Horst” eind 2017, 
ondersteunen we de gebiedsaanpak voor dit terrein in 2018

In 2016 / 2017 is het activatieproject “De Horst” ondersteund door gemeente en provincie. Deze locatie willen we 
als kantorenlocatie behouden en versterken. Het activatieproject om De Horst, samen met ondernemers en 
vastgoedeigenaren, te verlevendigen en aantrekkelijker te maken, wordt in 2018 conform de evaluatie eind 2017 
vervolgd. Samenwerking rondom netwerkevents, mobiliteit / parkeren, beveiliging, duurzaamheid en promotie 
wordt versterkt. De gemeente stimuleert en faciliteert.

Wat willen we bereiken?

 2. Behoud van de werkgelegenheid in Leusden.

De afgelopen jaren neemt het aantal banen in Leusden langzaam af. Alleen in 2015 zagen we een toename van 
het aantal banen (+1000) door de komst van Achmea. Aangekondigd is dat deze banen de komende jaren weer 
verdwijnen. Achmea buiten beschouwing latend, verdwenen er in 2016 in Leusden meer dan 400 banen (-3,1%). 
Deze afname is groter dan in de rest van regio, waar het aantal banen redelijk stabiel bleef in 2016. Dat vraagt 
erom stevig in te zetten op het behoud van werkgelegenheid en de afname van werkgelegenheid te stoppen.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Ondernemers, makelaars

 

Wat gaan we daarvoor doen?

 R3.2.1 We verkopen bedrijfskavels aan de Larikslaan en op De Buitenplaats

Het werven en behouden van bedrijven door het te koop aanbieden van aantrekkelijke bedrijfskavels (in 
verschillende marktsegmenten) op het terrein “Larikslaan” en op "De Buitenplaats”. Hiermee wordt ingezet op het 
behoud van werkgelegenheid. De verkoop is in het najaar van 2017 van start gegaan.

Wat willen we bereiken?

 3. Verbeteren van de dienstverlening aan het bedrijfsleven door middel van accountmanagement.

Goede, adequate dienstverlening aan het bedrijfsleven wordt vormgegeven door het voeren van 
accountmanagement. Het accountmanagement is uitgebreid en we voeren proactief gesprekken met bedrijven 
(vestigen, uitbreiden etc.), begeleiden hen met vragen aan de gemeente en monitoren de ontwikkelingen in de 
markt.

 

Met wie werken we samen?
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De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Bedrijfsleven, buitenreclame-exploitanten

Wat gaan we daarvoor doen?

 R3.3.1 Aanbrengen van focus en intensiveren van het accountmanagement bedrijven

Het aanbrengen van focus in het accountmanagement (doelgroepen), het intensiveren van de bedrijfscontacten 
en het opzetten van een systeem om ontwikkelingen te monitoren. Daarnaast continue aandacht voor de 
inbedding van accountmanagement in de organisatie. 

 R3.3.2 Actualiseren reclamebeleid

Ondernemers hebben behoefte aan ruimte om reclame te kunnen maken voor hun bedrijf / product. Zichtbaarheid 
is voor hen van belang. De nota reclamebeleid dateert uit 2000 en is verouderd. De wereld van buitenreclame 
verandert snel. Daarnaast lopen de komende jaren onze contracten met buitenreclame-exploitanten af. Nieuw 
reclamebeleid (2018) dat aansluit op actuele ontwikkelingen en behoeften vormt de basis voor de komende 
aanbestedingstrajecten.

Wat willen we bereiken?

 4. Versterken van compacte, levendige en dynamische winkelgebieden (Coalitie Uitvoerings 
Programma 7.6).

Levendige, aantrekkelijke winkelgebieden zijn van belang voor de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en de 
werkgelegenheid in Leusden. Nu de winkelleegstand verder oploopt, zetten we in op het versterken van de 
winkelcentra.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen Vastgoedeigenaren, winkeliers

Lokale partners Vastgoedeigenaren, Winkeliers

Wat gaan we daarvoor doen?

 R3.4.1 Implementatie van het exploitatieplan voor de warenmarkt in “De Biezenkamp”

In 2017 is een nieuw exploitatieplan opgesteld voor de warenmarkt. Doel is dit plan in 2018 te implementeren en 
daarmee het functioneren van de markt (én daarmee winkelcentrum de Biezenkamp) te verbeteren. Bijvoorbeeld 
door verzelfstandiging, branchering of verlenging van de markt.

 R3.4.2 We dragen bij aan een toekomstbestendig Hart van Leusden (omgeving Hamershof)

We voeren het door de raad in september 2017 vastgestelde herinrichtingsplan voor de openbare ruimte uit. De 
verkeersontsluiting aan de oostzijde van de Hamershof wordt geherstructureerd. Op een aantal plekken in de 
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Hamershof wordt een blauwe zone ingevoerd. We verlenen medewerking aan (ruimtelijke) initiatieven die 
bijdragen aan de visie op de toekomst van een vitaal Hart van Leusden.

 R3.4.3 We versterken De Biezenkamp als levendig en herkenbaar winkel en horecagebied

 R3.4.4 We verkennen de mogelijkheden om tot concentratie van winkels in winkelgebieden te 
komen

Wat willen we bereiken?

 5. Ondernemers moeten hun zaken met de overheid digitaal kunnen doen (Coalitie Uitvoerings 
Programma 7.1 en 7.3).

De overheid wil de dienstverlening aan ondernemers verbeteren. Het ministerie van Economische Zaken streeft 
ernaar dat bedrijven hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. In afwachting van de ontwikkeling 
van “Mijn Overheid voor ondernemers ” in 2018 (Ministerie EZ), verwachten wij geen activiteit in 2018 maar in 
2019.

Relevante  beleidsnotities

Visie werklocaties Leusden 2030 (2014)

Nota detailhandel (2015)

Thematische Structuurvisie Kantoren, provincie Utrecht

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening 
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4. Buitengebied

Ambitie 

We bevorderen en ondersteunen een mooi en vitaal Buitengebied met ruimte voor economisch duurzame 
landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik.

Context en achtergrond

Leusden heeft een omvangrijk en afwisselend buitengebied. Dit buitengebied is belangrijk voor de ruimtelijke 
kwaliteit, identiteit en vitaliteit van Leusden. 
Een mooi en vitaal buitengebied krijgt vorm door:
1. het realiseren van een duurzaam economisch perspectief voor de Leusdense landbouw;
2. werken aan behoud en versterking van natuur- en milieuwaarden in een aantrekkelijk landschap;
3. het bevorderen van het recreatief medegebruik.

De raad besluit deze raadsperiode over een nieuwe (omgevings-)visie voor het buitengebied. Een visie die 
uitnodigt tot meer dynamiek voor realisatie van vast te stellen ambities en doelstellingen. We starten in 2018 met 
omzetting vastgestelde visie naar een omgevingsplan (nieuw bestemmingsplan op leest van Omgevingswet).

Provinciale plannen voor het buitengebied vragen om ondersteuning door gemeenten. De provincie stelt hiervoor 
inzet en geld beschikbaar, waarvan Leusden profiteert.

 

Wat willen we bereiken?

 1. We versterken de band tussen de stad en het platteland.

Stad en land meer van elkaar laten profiteren vormt de inzet. Thema’s die mogelijkheden bieden zijn voedsel, 
educatie, recreatie, duurzame energie en sociale innovatie.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Vallei Horstee en veel andere partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

 R4.1.1 We ondersteunen Leader Gelderse Vallei (zie ook doelstellingen Realiseren duurzaam 
economisch perspectief en Benutten recreatieve mogelijkheden buitengebied)

Leader Gelderse Vallei vormt een initiatief van en voor het gebied dat bijdraagt aan versterken van de band 
tussen de stad en het platteland. 2017 heeft in het teken gestaan van het verzamelen van kansrijke projecten. 
Uitvoering start in 2018. Europa, provincie, gemeenten en het gebied dragen de financiering.

 R4.1.2 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit

In de omgevingsvisie worden ambities en mogelijk maatregelen voor het versterken van band tussen de stad en 
het platteland benoemd. De visie wordt in deze raadsperiode tr besluitvorming voorgelegd en de uitvoering start 
in 2018.
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Wat willen we bereiken?

 2. We realiseren een duurzaam economisch perspectief.

Een mooi en vitaal buitengebied vraagt om een buitengebied met een duurzaam economisch perspectief.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Vallei Horstee, landgoed De Boom en veel andere partijen

Wat gaan we daarvoor doen?

 R4.2.1 We stimuleren initiatieven uit de samenleving voor de aanleg van breedband in het 
buitengebied

In 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden getroffen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Leusden. 
Bij voldoende animo (tenminste 60% deelnemers) wordt het glasvezelnetwerk in 2018 aangelegd en in gebruik 
genomen. 
De gemeente faciliteert dit met vergunningverlening e.d.

 R4.2.2 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom

Provincie Utrecht, gemeente Leusden en Stichting de Boom voeren samen de maatregelen uit het convenant uit. 
Versterking van het economisch perspectief voor de melkveehouderijen en het saneren van de varkenshouderijen 
vormt de inzet. Wij verlenen hieraan de noodzakelijke planologische medewerking.

 R4.2.3 We ondersteunen Leader Gelderse Vallei

Leader Gelderse Vallei vormt een initiatief van en voor het gebied. 2017 heeft in het teken gestaan van het 
verzamelen van kansrijke projecten voor het verbinden van stad en platteland. In 2018 start de uitvoering. 
Verbinden biedt economisch perspectief voor boeren door bijvoorbeeld verkoop van streekeigen producten in de 
stad of het leveren van energie aan de stad.

 R4.2.4 We geven uitvoering aan het programma 2017-2019 voor Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing van de Regio Amersfoort

De komende 15 jaar zal een flinke oppervlakte stallen en bedrijfswoningen leeg komen te staan (schatting van 5 
ha). Dit kan een bedreiging vormen voor een mooi en economisch vitaal buitengebied. Het programma bestaat uit 
maatregelen die het groeiende vraagstuk van een antwoord kunnen voorzien. Deze problematiek overstijgt de 
gemeentegrenzen en wordt daarom in regioverband opgepakt.

 R4.2.5 We voeren omgevingsvisie buitengebied uit

De omgevingsvisie benoemt ambities en mogelijk maatregelen voor realisatie van een duurzaam economisch 
perspectief.  De uitvoering van de visie start in 2018.

Wat willen we bereiken?

 3. We behouden en versterken de natuur.
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Een mooi en vitaal buitengebied vraagt om het behoud en de versterking van de natuur. Leusden beschikt over 
veel bos- en natuurgebieden en beken als onderdeel van het NatuurNetwerk Nederland (nieuwe benaming voor 
Ecologische HoofdStructuur).

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Landgoederen De Boom en Den Treek-Henschoten, Vallei 
Horstee en veel andere partijen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 R4.3.1 We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma op voor het Landschapsontwikkelingsplan

In samenwerking met lokale partners maken we een programma voor de uitvoering van het herziene 
Landschapsontwikkelingsplan. De uitvoering van het programma gebeurt inde vorm van projecten, zoals de 
ondersteuning van agrariërs bij de aanleg van bloemrijke akkerranden en het plaatsen van een 
oeverzwaluwenwand in De Schammer.

 R4.3.2 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom

Provincie Utrecht, gemeente Leusden, waterschap Vallei en Veluwe en stichting De Boom voeren samen de 
maatregelen uit het convenant uit. Het realiseren van nieuwe natuur in de vorm van 55 ha Natuurnetwerk 
Nederland vormt de inzet. Hiervoor is al 19 ha landbouwgrond vrijgespeeld. Deze verandering in functie vraagt de 
planologische medewerking van de gemeente.

 R4.3.3 We ondersteunen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug ligt aan de zuidzijde van de A28 en omvat o.a. landgoed Den Treek-
Henschoten. De provincies Utrecht en Noord-Holland en andere partijen werken aan uitbreiding van het Nationaal 
Park tot aan het Eemmeer. Hiervoor wordt een nieuw gebiedsprogramma opgesteld in het belang van natuur, 
cultuurhistorie en recreatie.

 R4.3.4 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit

De omgevingsvisie benoemt ambities en mogelijk maatregelen voor behoud en versterken natuur. De visie wordt 
in deze raadsperiode vastgesteld en de uitvoering start in 2018.

Wat willen we bereiken?

 4. We behouden en versterken een aantrekkelijk landschap.

Een mooi en vitaal buitengebied vraagt om het behoud van een aantrekkelijk landschap en versterking. Het 
buitengebied kent een hoge landschappelijke waarde en vormt een kernkwaliteit voor Leusden.

 

Met wie werken we samen?
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De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Landgoed De Boom en veel andere partijen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 R4.4.1 We onderzoeken de gezamenlijke ambities en financieringsmogelijkheden voor het 
Langesteeggebied

De gemeente zet in op het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle zichtlijnen en de openheid van het 
Langesteeggebied. Samen met andere partijen worden de ambities en de financieringsmogelijkheden hiervan 
onderzocht.

 R4.4.2 We stellen een nieuw uitvoeringsprogramma op voor het Landschapsontwikkelingsplan

In samenwerking met lokale partners maken we een programma voor de uitvoering van het herziene 
Landschapsontwikkelingsplan. De uitvoering van het programma gebeurt in de vorm van projecten, zoals 
bijvoorbeeld een pilot voor Kleine Landschapselementen.

 R4.4.3 We ondersteunen de uitvoering van convenant De Boom

Provincie Utrecht, gemeente Leusden, waterschap Vallei en Veluwe en Stichting de Boom voeren samen de 
maatregelen uit het convenant uit. Behoud en versterking van cultuurhistorische waardevolle landschappen vormt 
de inzet.

 R4.4.4 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit

De omgevingsvisie benoemt ambities en mogelijk maatregelen voor behoud en versterken aantrekkelijk 
landschap. De visie wordt in deze raadsperiode vastgesteld en de uitvoering start in 2018.

Wat willen we bereiken?

 5. We benutten de recreatieve mogelijkheden van het buitengebied.

Een mooi en vitaal buitengebied vraagt om het benutten van de recreatieve mogelijkheden van een prachtig en 
afwisselend buitengebied. Het versterken van de recreatieve infrastructuur met ondersteunende voorzieningen.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Landgoederen, VVV, Vallei Horstee en veel andere 
partijen.

 

 

79



 

Wat gaan we daarvoor doen?

 R4.5.1 We ondersteunen de uitvoering van het convenant De Boom

Provincie Utrecht, gemeente Leusden en Stichting de Boom voeren samen de maatregelen uit het convenant uit. 
In dit verband onderzoeken we de mogelijkheid om een agrarisch bedrijf om te zetten in een recreatieve poort.

 R4.5.2 We ondersteunen de uitvoering van het convenant Groene Agenda voor Centraal 
Buitengebied

De wandelstructuur binnen het Centraal Buitengebied (beekdal Heiligenbergerbeek tussen Groene Zoom en A28) 
wordt uitgebreid.

 R4.5.4 We zetten Leusden op de kaart als wandel- en fietsgemeente

Het stimuleren van projecten die bijdragen aan het op de kaart zetten van de gemeente Leusden als aantrekkelijk 
gebied om te wandelen en te fietsen. De titel “wandelgemeente van het jaar” vormt een steun in de rug.

 R4.5.5 We herzien de verantwoordelijkheid van het beheer over de recreatieve routes en 
gebieden

Door het opheffen van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied moeten de 
verantwoordelijkheid en beheer van de recreatieve routes en paden opnieuw worden geborgd. We zoeken samen 
met de andere partners naar passende oplossingen, waarbij het onderbrengen bij het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug wordt verkend.

 R4.5.6 We voeren de omgevingsvisie buitengebied uit

De omgevingsvisie benoemt ambities en mogelijk maatregelen voor benutten recreatieve mogelijkheden van het 
buitengebied. De visie wordt in deze raadsperiode vastgesteld en de uitvoering start in 2018.

 R4.5.3 We ondersteunen Leader Gelderse Vallei

Leader Gelderse Vallei vormt een initiatief van en voor het gebied. 2017 heeft in het teken gestaan van het 
verzamelen van kansrijke projecten. De uitvoering start in 2018. Dit kan met projecten die de recreatieve 
infrastructuur met ondersteunende voorzieningen versterken.

Relevante  beleidsnotities

Integrale ontwikkelingsvisie Leusden heeft het “natuurlijk” (visie Binnen in het Buitengebied).

Bestemmingsplan buitengebied 2009.

Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei Gemeente Leusden, aangepaste versie 2017

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening 

De strategische keuzes voor het buitengebied in de notitie "Leusden; een dynamisch dorp in een dynamische 
regio"
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5. Cultuurhistorie

Ambitie

Cultuurhistorische waarden tellen volwaardig mee.

Context en achtergrond

De geschiedenis van Leusden reikt terug tot ver in het verleden. Van dit verleden zijn, naast archeologische 
waarden (oerbos), nog veel gebouwde objecten en historische/landschappelijke structuren (Grebbelinie) tastbaar 
aanwezig. Het tastbare verleden is vooral zichtbaar langs de Hamersveldseweg, de Hessenweg en op de 
landgoederen. Het vertelt het verhaal én bepaalt de unieke identiteit van Leusden.
Culturele waarden dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. 
Dit besef is van belang in een gemeente die sinds de jaren zeventig snel is gegroeid.
Inzet is het versterken van bewustmaking en -wording door behoud, zichtbaarheid en (h)erkenning van het 
cultuurhistorisch erfgoed.

 

Wat willen we bereiken?

 1. Werken aan het behoud  van de cultuurhistorische waarden.

De geschiedenis van Leusden is af te lezen uit de cultuurhistorie. De waarde die dit heeft wordt vooral bepaald 
door hetgeen we kunnen zien, maar ook door historie die in de bodem is “verstopt”. 
Wij voelen ons verantwoordelijk om dat, wat er aan cultuurhistorie (nog) aanwezig is, over te dragen aan 
komende generaties. Het is daarom van belang zoveel mogelijk van deze waarden te behouden. De eigen 
verantwoordelijkheid van de eigenaren van deze panden staat hierbij voorop. De gemeente wordt hierin 
bijgestaan door het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), dat onafhankelijk advies geeft over het erfgoed.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Historische Kring Leusden

Wat gaan we daarvoor doen?

 R5.1.1 Aanwijzen van ten minste 2 gemeentelijke monumenten

Het aanwijzen van objecten als gemeentelijk monument gebeurt alleen als de eigenaren hiermee instemmen. Met 
het aanwijzen worden subsidiemiddelen beschikbaar gesteld voor het treffen van voorzieningen aan deze 
panden. Hiermee stimuleren we het behoud van deze, uit cultuurhistorisch oogpunt, waardevolle gebouwen. Een 
0-meting door de Monumentenwacht Utrecht vormt hier een onderdeel van.

 R5.1.2 Opzetten netwerk van monumenteneigenaren

We organiseren bijeenkomsten met alle eigenaren van beoogde monumenten. De ervaring leert dat het gesprek 
hierover aangaan bereidwilligheid van betrokkenen creëert om, vanuit een gedeeld gevoel van trots, respectvol 
om te gaan met onze monumenten. 
In 2018 zal een netwerk zijn ontstaan tussen eigenaren, waarbij de gemeente terug kan treden als initiator. 
We blijven wel monitoren of dit netwerk naar verwachting werkt.
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 R5.1.3 Beschermen van cultuurhistorische waarden, niet zijnde gemeentelijke monumenten en 
landschapsstructuren, in een bestemmingsplan

Niet alle waardevolle objecten zijn of worden als gemeentelijk monument aangewezen. Om de instandhouding 
van deze objecten zo goed mogelijk te borgen wordt voor deze objecten een paraplubestemmingsplan 
cultuurhistorie opgesteld. Dit biedt zo veel mogelijk aanvullende bescherming.

 R5.1.4 Implementeren van de cultuurhistorische waardenkaart bij ruimtelijke ontwikkelingen

De cultuurhistorische waardenkaart wordt geïmplementeerd. Informatie van de kaart kan worden gebruikt in 
gesprekken met derden over nieuwe ruimtelijke initiatieven. De waardenkaart kan helpen nieuwe beoogde 
ontwikkelingen in te passen met respect voor de cultuurhistorie.

 R5.1.5 De waardestelling van waardevolle objecten wordt bepaald

Veel gebouwde objecten hebben, door de vaststelling van het paraplubestemmingsplan "cultuurhistorie", een 
vorm van bescherming. De lijst met op deze manier beschermde objecten is gebaseerd op het Monumenten 
Inventarisatie Project (MIP 1990). Er is een aantal objecten dat qua datering niet in deze inventarisatie is 
meegenomen. Van deze objecten wordt alsnog een zgn. waardestelling bepaald om onderbouwd aan te tonen 
dat ze waardevol/karakteristiek zijn voor de historie van Leusden. Deze objecten worden te zijner tijd alsnog 
onder een beschermend regime gebracht.

Wat willen we bereiken?

 2. De herkenbaarheid en zichtbaarheid van monumenten vergroten.

We gaan het gesprek aan met deskundige partners. Hun kennis gebruiken we om draagvlak te creëren bij 
eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle objecten. Dit komt de zicht- en herkenbaarheid van deze gebouwen 
ten goede.

 

Met wie werken we samen?

De gemeente regelt het

Partner en gemeente staan samen aan de lat

De gemeente draagt haar steentje bij

Samenleving Voorop

De gemeente laat het aan de samenleving op

Verbonden partijen -

Lokale partners Historische Kring Leusden, lokale verenigingen

Wat gaan we daarvoor doen?

 R5.2.1 Organiseren van een gemeentelijke Open Monumentendag in combinatie met het uitreiken 
van de Erfgoedprijs

We gaan het gesprek aan met partners en deskundigen. Hierdoor creëren we draagvlak wat de zicht- en 
herkenbaarheid van deze gebouwen ten goede komt.

Relevante beleidsnotities

Erfgoedverordening Leusden

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Leusden 2015

Beleidsnota archeologie
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https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Erfgoedverordening_Leusden_2012.pdf
https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Beleidsregels_subsidieregeling_Leusden_2015.pdf
https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/beleidsnota_archeologie-def_versie_191528.pdf


 

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Exploitatie
Werkelijk 

2016
Begroting 

2017
Begroting 

2018
MJR 
2019

MJR 
2020

MJR 
2021

Lasten 13.613 4.543 5.408 4.156 3.254 2.584

Baten 6.806 2.728 3.475 2.667 5.027 750

Gerealiseerd saldo van 
baten en lasten

-6.807 -1.815 -1.933 -1.489 1.773 -1.834

Stortingen en 
onttrekkingen

Stortingen 457 0 65 517 5.122 492

Onttrekkingen 4.731 278 227 314 1.635 663

Mutaties reserves 4.274 278 162 -203 -3.487 171

Gerealiseerd resultaat -2.533 -1.537 -1.771 -1.692 -1.714 -1.663

Saldo taakvelden

(bedragen x € 1.000)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 -50 -50 -50 -50 -50

2.1 Verkeer en vervoer -3.211 -11 -153 -135 -135 -153

2.2 Parkeren -29 -66 -60 -60 -60 -60

2.5 Openbaar vervoer 0 -24 -26 -26 -26 -26

3.1 Economische ontwikkelingen 0 -55 -18 -18 -18 -18

3.2 Fysieke bedrijfs - infrastructuur 44 346 461 346 -18 -18

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -355 -60 -54 -54 -54 -54

3.4 Economische promotie -2 26 51 51 17 0

5.4 Musea 0 -20 -20 -20 -20 -20

5.5 Cultureel erfgoed -175 -108 -103 -103 -92 -92

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -574 -176 -454 -446 -446 -446

8.1 Ruimtelijke ordening -3.499 106 -54 4.198 -564 -456

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) 1.353 -1.389 -1.199 -4.918 3.494 -197

8.3 Wonen en bouwen -357 -334 -254 -254 -254 -244

0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 4.272 278 162 -203 -3.488 171

  -2.533 -1.537 -1.771 -1.692 -1.714 -1.663
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Nieuw beleid

 
 (bedragen x € 1.000) Incidenteel 2018 2018 2019 2020 2021

4.1 Bloemrijke akkerranden  12,0 12,0 12,0 12,0 

 4.2 Open monumentendag      

 - 2018 11,0 x - -  -

 - 2019 11,0  - x  -  -

 Totaal 22,0     

4.3 Klompenpad Termatenpad  3,6 3,6 3,6 3,6

4.4 Regionaal programma vrijkomende agrarische bebouwing 7,5 x - - -

4.5 Impuls Hart van Leusden (investering € 400.000)  6,4 22,4 22,4 22,4

 

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.

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: LISA
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http://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording--cgd7hicOO4cJ/


 

 

Bruto gemeentelijke product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in 
een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven 
verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Bron: Atlas voor Gemeenten

 

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
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Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Bron: LISA

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen

Bron: ABF - Systeem Woningvoorraad

86



 

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

Verkeersongevallen met een motorvoertuig als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot 
ziekenhuisopnamen

Bron: VeiligheidNL
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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 worden met ingang van 2017 niet 
meer onder de beleidsprogramma’s (domeinen) verantwoord maar centraal onder een afzonderlijk taakveld 
overhead. Hiermee vervalt de noodzaak van een complexe en veelal ondoorzichtige kostentoerekening aan alle 
gemeentelijke taken en activiteiten. Hierdoor wordt de begroting transparanter en kan de raad beter sturen op de 
kosten van overhead. Daarnaast kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking 
worden gemaakt met andere gemeenten.

Het BBV geeft de definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren:

alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. 

Tot de overhead behoren de volgende taken en functies:

 Leidinggevenden primaire proces

 Financiën, toezicht en controle gericht op eigen organisatie

 P&O/HRM

 Inkoop

 Interne en externe communicatie

 Juridische zaken

 Bestuurszaken en bestuursondersteuning

 Informatievoorziening en automatisering (ICT)

 Facilitaire zaken, Wagenpark en Huisvesting

 Document informatievoorziening (DIV)

 Managementondersteuning primaire proces

Deze kosten worden verantwoord op het taakveld overhead. De kosten van personeel in het primaire proces 
worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden.

Specificatie van de overhead

Hiervoor hebben wij aangeven welke definitie het BBV hanteert voor de overhead en welke taken hiertoe 
behoren. Deze definitie hebben wij toegepast voor het bepalen van de overhead. Voor het specificeren van de 
overheadkosten hanteren wij een andere indeling. De personeelskosten splitsen wij niet uit naar bovenstaande 
onderdelen van de overhead. Wij zien hier geen toegevoegde waarde in omdat deze uitsplitsing zonder 
tijdregistratie niet zuiver is te maken. Wij kiezen er daarom voor om de personeelskosten van de overhead te 
totaliseren en de overige kosten per overhead onderdeel te specificeren.
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Personeel Het betreft hier de loonkosten van het personeel die niet direct aan een taakveld kunnen worden 
toegerekend, zoals alle leidinggevenden aan het primaire proces, financiën, P&O, ICT, Inkoop, 
Juridische zaken, Bestuurszaken en ondersteuning.

P&O/HRM Het betreft kosten die gemaakt worden voor het personeelsbeheer, zoals opleidingskosten, reis- 
en verblijfskosten, stagevergoedingen, piketdienst, trainingen, werving en selectie, arbodienst, 
catering en het voeren van de administratie.

Facilitaire zaken Het betreft kosten die betrekking hebben op verzekeringen, waterverbruik, abonnementen, 
telefoonkosten, reproductiekosten, kantoorbenodigdheden.

Huisvesting Het betreft kosten die betrekking hebben op kantoorruimten die voor algemene gemeentelijke 
taken worden gebruikt, zoals de gemeentehuis, receptie, kantine, fietsenstalling, 
schoonmaakkosten en daarnaast het onderhouden/aanschaffen van meubilair.

Automatisering 
en ICT

Het betreft kosten die gemaakt worden voor het aanschaffen van hardware- en software, 
licenties, onderhoud, systeem- en netwerk beheer, helpdesk, applicatiebeheer en ondersteuning 
van medewerkers in het primaire proces. Hiervoor zijn alle automatisering en ICT kosten 
doorgelopen en indien van toepassing direct toegerekend aan een taakveld. De overgebleven 
kosten zijn verantwoord onder overhead.

Juridische 
Zaken

Het betreft kosten die betrekking hebben op juridische zaken, zoals juridische advieskosten, 
proceskosten en schadevergoeding.

Communicatie Betreft de kosten die worden ingezet ten behoeve van de interne en externe communicatie

 

Toerekening grondexploitaties en investeringen

In het BBV is voor de grondexploitaties en investeringen een uitzondering gemaakt voor wat betreft het centraal 
begroten en verantwoorden. Deze uitzondering is gemaakt omdat het niet toerekenen van de overhead zou 
leiden tot een nadelig resultaat. De jaarlijkse last zou dan namelijk ineens ten laste van het begrotingsresultaat 
moeten worden gebracht in plaats van deze toe te rekenen aan het grondbedrijf, de onderhoudsvoorzieningen en 
de investeringen. De overhead die door wordt berekend aan deze externe kostendragers bedraagt € 0,4 miljoen.

Aan de leges en tarieven worden op de taakveldengeen overheadkosten toegerekend. Wel worden de 
overheadkosten extracomptabel toegerekend ten behoeve van de tariefstelling  en om aan te tonen dat de 
gemeente met deze heffingen geen winst maakt. Hierbij wordt hetzelfde overheadpercentage gebruikt als voor de 
toerekening aan grondexploitaties en investeringen.
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Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Exploitatie
Werkelijk 

2016
Begroting 

2017
Begroting 

2018
MJR 
2019

MJR 
2020

MJR 
2021

Lasten 0 7.514 7.043 6.907 6.952 6.974

Baten 0 425 385 192 192 192

Gerealiseerd saldo van 
baten en lasten

0 -7.089 -6.658 -6.715 -6.760 -6.782

Stortingen en 
onttrekkingen

Stortingen 0 0 0 0 0 0

Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0

Gerealiseerd resultaat 0 -7.089 -6.658 -6.715 -6.760 -6.782

Specificatie overhead

 

Specificatie overhead (bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.4 personeel 0 -4.678 -4.418 -4.338 -4.337 -4.392

 P&O/HRM 0 -471 -434 -413 -402 -400

 Facilitair 0 -540 -540 -535 -537 -530

 Huisvesting 0 -730 -666 -646 -692 -704

 ICT 0 -1.012 -887 -909 -918 -882

 juridisch 0 -24 -24 -24 -24 -24

 Communicatie 0 -34 -42 -42 -42 -42

 toerekening aan grondexploitaties/investeringen 0 400 353 192 192 192

  0 -7.089 -6.658 -6.715 -6.760 -6.782

 

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 in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. Dit 
levert een percentage op van 12,17%. Dit is echter niet het percentage dat wordt toegepast voor de toerekening 
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van de overhead. De overheadkosten van Leusden bedragen € 6.657.621. De direct aan de taakvelden toe te 
rekenen kosten bedragen € 6.377.025. Het overheadpercentage komt hiermee op 104,40%.

 

BBV indicatoren

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. De indicatoren met betrekking tot de formaie hebben wij opgenomen in de 
paragraaf bedrijfsvoering. De overige twee indicatoren zijn hieronder opgenomen.

Indicator Eenheid Leusden

Extrene inhuur kosten externe inhuur als % van totaal loonsom  4,0%

Overhead overhead in % van totale lasten  12,17%
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Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Algemeen

In de vier programma’s van deze begroting 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. Onderstaand 
geven wij het totale overzicht en een toelichting per taakveld.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Exploitatie
Werkelijk 

2016
Begroting 

2017
Begroting 

2018
MJR 
2019

MJR 
2020

MJR 
2021

Lasten 996 1.118 1.832 2.421 2.527 2.955

Baten 29.104 36.434 37.610 38.885 39.483 39.863

Gerealiseerd saldo van 
baten en lasten

28.108 35.316 35.778 36.464 36.956 36.908

Stortingen en 
onttrekkingen

Stortingen 1.986 -432 0 0 0 0

Onttrekkingen 3.612 1.357 372 361 108 29

Mutaties reserves 1.626 1.789 372 361 108 29

Gerealiseerd resultaat 29.734 37.105 36.150 36.825 37.064 36.937

Saldo taakvelden
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(bedragen x € 1.000)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.5 Treasury 130 446 96 155 212 181

0.61 OZB woningen 3.924 3.724 3.757 3.894 3.928 3.951

0.62 OZB niet-woningen 2.196 2.415 2.520 2.541 2.562 2.583

0.64 Belastingen overig 213 209 212 212 212 212

0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds 20.799 29.016 31.024 31.978 32.618 33.079

0.8 Overige baten en lasten 794 -473 -1.787 -2.135 -2.586 -3.168

0.9 Vennootschapsbelasting -17 -109 -121 -258 -67 -7

3.4 Economische promotie 166 158 159 159 159 159

6.3 Inkomensregelingen -97 -70 -82 -82 -82 -82

0.10 Toevoeging/onttrekking reserves 1.626 1.789 372 361 108 29

  29.734 37.105 36.150 36.825 37.064 36.937

 

0.5 Treasury

Op het taakveld treasury worden de rentelasten en –baten verantwoord. In de uiteenzetting financiële positie zijn 
wij ingegaan op de gevolgen van het vernieuwde rentebeleid. Consequentie van de beleidswijziging is dat we 
alleen nog maar werkelijke rentelasten – en baten kennen. Deze worden verantoord op dit taakveld.  Dit betekent 
dat de renteopbrengsten uit schatkistbankieren en het rendement op aandelen (dividenduitkering) worden 
geraamd. De raming voor 2018-2021 is als volgt:

(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021

Opbrengst schatkistbankieren     

a beleggingsvolume begin boekjaar 6.200 9.000 14.700 11.600

b rendement 0,5% 1,0% 1,0% 1,0%

Raming rentebaten (a x b) 31 90 147 116

Dividenduitkering Vitens 65 65 65 65

Totaal 96 155 212 181

 

0.61 en 0.62 Onroerende zaakbelastingen

Bij de OZB was op grond van de begroting 2015-2018 een maatregel van kracht om de opbrengst in 2018 met 
€ 160.000 te verhogen. Deze maatregel hoefde niet te doorgevoerd gelet op het begrotingsoverschot in 
meerjarenperspectief. Wel is een inflatiecorrectie van 1,5% toegepast. De inflatiecorrectie op belastingtarieven 
dient om loon- en prijsstijgingen in de begroting op te kunnen vangen.
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Bedragen x € 1.000

Raming 2017 6.418

Hogere raming wegens nieuwbouw 48

Verhoging OZB met opbrengstmaatregel uit de begroting 2015-2018 0

Inflatiecorrectie 1,5%       95

Totaal OZB 6.561

Uitvoering OZB, heffing en waardering (GBLT) -/- 284

Raming 2018 6.277

 

0.64 Overige belastingen

De hondenbelasting en precariobelasting zijn aangepast met 1% inflatie.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemeen

De algemene uitkering vormt de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De totale omzet in deze 
begroting wordt geraamd op € 52,5 miljoen. Het aandeel van de algemene uitkering hierin is circa 42%. Ter 
vergelijking: de algemene belastingen zorgen voor 14% van de inkomsten. Deze verhoudingen geven aan dat de 
afhankelijkheid van gemeenten van de algemene uitkering groot is. Op dit taakveld wordt voor 2018 een bedrag 
geraamd van € 31.024.000. Dit bedrag bestaat uit de algemene uitkering  van € 21.871.000, de Integratie-
Uitkering Sociaal Domein van € 9.358.000  en  een negatieve stelpost van  € 205.000 voor taakmutaties 
algemene uitkering.

Meerjarenperspectief algemene uitkering

De algemene uitkering voor 2018 wordt geraamd op € 21.871.000. Het meerjarenperspectief over de periode 
2018-2021 laat zien dat de algemene uitkering verder stijgt. De stijging in meerjarenperspectief wordt met name 
veroorzaakt door een stijging van het accres en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis.  De overheveling van de 
Integratie-Uitkering Sociaal Domein naar de Algemene Uitkering vindt op zijn vroegst plaats in 2019 omdat er nog 
wordt gewerkt aan de verbetering van de verdeelmodellen voor Jeugd en Beschermd Wonen en een betere 
indexeringsmethodiek. Wij verwachten dat door de verder aantrekkende economie de accressen in de komende 
jaren verder zullen gaan stijgen. De septembercirculaire zal hier meer duidelijkheid over geven.  Daarnaast is er 
op dit moment nog altijd geen duidelijkheid over het kabinetsbeleid voor de komende jaren en het effect daarvan 
op het gemeentefonds. De komende kabinetsperiode zal ook de voorgenomen herziening van de financiële 
verhouding tussen Rijk en gemeenten worden vormgegeven. Daarbij zullen er ook herverdeeleffecten binnen het 
Gemeentefonds ontstaan.
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Meicirculaire 2017

De raming van de algemene uitkering in deze begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2017. Wij hebben u in 
het voorjaar middels een aparte memo al  geïnformeerd over de uitkomsten van deze circulaire. De meicirculaire 
verscheen na het opstellen van de Voorjaarsnota 2017. De septembercirculaire 2017 verschijnt na het opstellen 
van deze begroting. De raad zal hier separaat over worden geïnformeerd.

In de meicirculaire 2017 is ook de bijstelling van de Integratie-uitkering Sociaal Domein voor de komende jaren 
verwerkt. De uitkering neemt de komende jaren verder toe van € 240.800 in 2017 tot € 858.300 in 2021. Een 
groot deel van de toename heeft betrekking op de door het rijk doorgevoerde loon-, prijs- en volumestijgingen. In 
de begroting hanteren we het principe dat mutaties in de rijksbijdrage Sociaal Domein budgettair neutraal worden 
benaderd. In dat kader hebben wij de aanvullende middelen op een stelpost geraamd om de verwachte stijging 
van de zorgkosten binnen het Sociaal Domein op te kunnen vangen.

De ontwikkeling van de uitkeringsbasis en de ontwikkeling van het accres geven per saldo een positief resultaat 
voor Leusden. Per saldo zijn de effecten voor Leusden als volgt:

X € 1.000 2018 2019 2020 2021

Ontwikkeling accres en ontwikkeling uitkeringsbasis 427 620 656 724

Integratie-Uitkering Sociaal Domein 833 831 866 858

Reserveringen taakmutaties    311     322     325  329

Totaal 1.571 1.773 1.847 1.911

In bovenstaande tabel wordt onder meer de ontwikkeling van het accres weergegeven. We vermelden hierbij wel 
dat het uiteindelijk gaat om het budgettaire effect van enerzijds de bijstelling van de algemene uitkering en 
anderzijds de bijstelling van stelposten. De gemeenten ontvangen een accres om onder meer de loon- en 
prijsstijgingen op te kunnen vangen. Met de bijstelling van het accres in de meicirculaire is ook de stelpost 
prijsontwikkeling in de begroting bijgesteld. Per saldo geeft de ontwikkeling van het accres voor de jaren 2017-
2018 een meevaller. De accrespercentages in de meicirculaire 2017 zijn als volgt:

 2018 2019 2020 2021

Nominaal accres in bedragen (bedragen x € 1 miljoen) 670 524 428 391

Nominaal accres in procenten 4,02% 3,07% 2,44% 2,18%

Prijsontwikkeling BBP (raming Centraal Planbureau) 1,4% 1,7% 1,6% 1,7%

Reëel accres in procenten 2,62% 1,37% 0,84% 0,48%

De tabel toont aan dat er in de periode 2018-2021  sprake is van een toename van het  reëel accres. Een reëel 
accres betekent dat de algemene uitkering harder groeit dan de prijsontwikkeling. Naar verwachting kunnen we 
de prijsontwikkeling in de komende jaren dus volledig opvangen met de groei van de algemene uitkering. De 
verwachting is dat, gelet op de economische groei, het accres de komende jaren verder zal toenemen.
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0.8 Overige baten en lasten

Onder dit  taakveld vallen de stelposten, waaronder de taakstellende bezuinigingen en ruimte nieuw beleid, de 
post onvoorziene uitgaven algemeen en de incidentele baten en lasten.

Stelposten

In de begroting is een aantal stelposten opgenomen. Onderstaand geven wij u een totaaloverzicht.

x € 1.000 2018 2019 2020 2021

1.        Loon- en prijsstijgingen 1.087 1.369 1.649 1.881

2.        Ruimte nieuw beleid 6 72 122 172

3.        Bezuinigingen - -164 -164 -164

4.        Centraal knelpuntenbudget (personeelslasten) 104 138 138 138

5.        1% buffer (personeelslasten) 26 127 229 333

6.      Overige stelposten     565    594   612    809

Totaal stelposten 1.788 2.136 2.586 3.169

De belangrijkste stelposten lichten wij onderstaand kort toe:

ad 1. In de begroting is een stelpost opgenomen om loon- en prijsstijgingen te kunnen opvangen. Een dergelijke 
stelpost is noodzakelijk omdat in de accresramingen van de algemene uitkering compensatie is opgenomen voor 
loon- en prijsstijgingen;  In deze stelpost is ook rekening gehouden met de indexeringen binnen het Sociaal 
Domein die in de meicirculaire zijn doorgevoerd.

ad 2.  Het voor 2018 gehonoreerde nieuw beleid is zo veel mogelijk functioneel geraamd in de begroting. Het nog 
op de stelpost nieuw beleid geraamde budget betreft het project Hart van Leusden (€ 6.000 in 2017 en € 22.000 
in 2018) en de jaarlijkse verhoging van de ruimte nieuw beleid met € 50.000.

ad 3. De in de begroting geraamde stelposten voor bezuinigingen betreffen de nog 
openstaande heroverwegingstaakstellingen vanuit de eerder gevoerde kerntakendiscussies. Daarbij kan 
onderscheid worden gemaakt tussen algemene taakstellingen (zie onderdeel uiteenzetting financiële positie) en 
taakstellingen op het   gebied van de bedrijfsvoering (zie ook paragraaf bedrijfsvoering);

ad 4./5.   Het betreft hier in de begroting opgenomen stelposten voor het opvangen van personele knelpunten 
als gevolg van vacatures, ziekte of capaciteitstekort (centraal knelpuntenbudget) en het opvangen van autonome 
loonstijgingen (periodieken) e.d. waarvoor een stelpost van 1% van de loonsom is opgenomen.

Ad 6. Het gaat hier voornamelijk om de in de begroting geraamde stelposten  taakmutaties Algemene Uitkering 
 op grond van de meicirculaire (onder andere aanpassing WOZ rekentarieven € 159.000 en bijdrage aan Fonds 
gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering € 67.000) en eerder verschenen circulaires van het gemeentefonds, een 
aantal reserveringen (o.a. voor het informatieplan) die op een stelpost zijn opgenomen en de stelpost onvoorzien 
algemeen.

 

Onvoorziene uitgaven algemeen

Deze stelpost is bedoeld voor incidentele aanwending gedurende het begrotingsjaar. De raming 2018 is 
gebaseerd op een bedrag van € 2 per inwoners en bedraagt afgerond € 59.000 (29.746 inwoners x € 2).

 

0.9 Vennootschapsbelasting

Onder dit taakveld worden de geraamde lasten vennootschapsbelasting opgenomen naar aanleiding van de 
invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheden per 1 januari 2016. De raming die is opgenomen 
is de verwachten vennootschapsbelasting over grondexploitaties (zie ook 274321 raadsvoorstel gevolgen 
wijziging BBV grondexploitaties en vennootschapsbelastingplicht grondbedrijf)
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3.4 Economische promotie

Tot dit taakveld behoort ook de toeristenbelasting. De tarieven van de toeristenbelasting zijn voor 2017 aangepast 
met 1% inflatie.

 

6.3 Inkomensregelingen

Het betreft hier de kosten voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 

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.
 

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron COELO, Groningen
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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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Paragraaf lokale heffingen

Kader
In de Gemeentewet en in enkele bijzondere wetten is geregeld welke lokale heffingen de gemeente aan de inwoners en 

bedrijven mag opleggen. Leusden kent de volgende heffingen, op basis van door de raad vastgestelde verordeningen: 

- Belastingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. Hiertoe behoren de onroerendezaakbelastingen (OZB), 

hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting; 

- Belastingen om kosten mee te verhalen: de heffingen en rechten. De opbrengst is niet vrij besteedbaar maar is 

gerelateerd aan de betreffende gemeentelijke zorgplicht of specifieke dienstverlening. Hiertoe behoren de 

rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsrecht,  rioolaansluitrecht, leges, marktgeld en lijkbezorgingsrechten. 

Zie de bijlage voor een korte beschrijving van deze belastingen en heffingen.

In het Coalitieakkoord 2014 – 2018 is vastgelegd dat de algemene gemeentelijke belastingen in beginsel niet worden 

verhoogd. Inflatiecorrectie is wel toegestaan. Voor gemeentelijke dienstverlening en activiteiten waar dat van toepassing is 

blijft het principe van kostendekkendheid het uitgangspunt. 

Tarieven 2018
Tariefbijstelling vindt plaats door de volgende factoren: 

 Inflatie: de ontwikkeling van de inflatie leidt tot aanpassing met 1,5%;

 OZB: In oktober 2014 heeft de raad besloten om de begroting 2015-2018 

sluitend te maken met een gefaseerde OZB-verhoging, oplopend van 

€ 100.000 in 2015 tot € 400.000 in 2018. De fasering over de jaren 2016-2018 

is destijds afgestemd op de begrotingspositie. Dat heeft ertoe geleid dat er in 

2016 geen stijging is doorgevoerd. De geplande stijging met € 140.000 in 2017 

is via de aanvullende kaders in de begroting 2017 teruggedraaid. Ook ten 

aanzien van de resterende € 160.000 in 2018 stellen wij in deze begroting voor 

om deze achterwege te laten gelet op het positieve begrotingsresultaat in 

meerjarenperspectief;

 Afvalstoffenheffing: vanaf 2018 worden gedifferentieerde tarieven in rekening gebracht (diftar), die op het moment 

van opstellen van deze paragraaf nog moeten worden bepaald. Deze tarieven worden in december 2017 door de raad 

vastgesteld. Indien er in 2018 geen diftar zou worden ingevoerd, dan zou het gezinstarief met circa € 10 zijn gestegen 

o.a. door de renovatie van milieustraat ’t Spieghel en door reguliere kostenstijgingen bij het bouw- en sloopafval. 

Evenals voorgaande jaren kan er geen overschot in de egalisatievoorziening via tariefsverlaging aan de inwoners 

worden teruggegeven. 

  

In de tabel wordt de ontwikkeling van een aantal tarieven aangegeven.

2017 2018

OZB, % van de WOZ-waarde *):

- eigendom woningen 0,1162% 0,1179%

- eigendom niet-woningen 0,2518% 0,2556%

- gebruiker niet-woningen 0,2030% 0,2060%

Reinigingsheffingen:

- afvalstoffenheffing € 195,00 n.t.b.

- reinigingsrecht bedrijven (incl. btw) € 219,62 n.t.b.

Rioolheffing, per aansluiting € 112,20 € 113,80

Hondenbelasting, 

1e hond € 82,60 € 83,80

2e hond € 115,10 € 116,80

Toeristenbelasting, per overnachting:

- in hotels, vakantiewoningen, chalets € 1,55 € 1,57

- in overige onderkomens/verblijfaccommodaties € 1,04 € 1,05

*) De percentages voor de OZB wijzigen nog als gevolg van de WOZ-herwaardering (deze was nog niet gereed ten tijde van 

het samenstellen van deze begroting). Het voorstel met de herrekende tariefpercentages wordt aan de raad aangeboden, 

ter vaststelling in december 2017. 
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Kostenonderbouwingen heffingen
Het BBV schrijft voor dat in deze paragraaf een overzicht van baten en lasten wordt opgenomen voor de heffingen waarbij 

sprake is van het verhalen van kosten. De kostenonderbouwingen en gehanteerde uitgangspunten vindt u hier.

Opbrengst 

Begroting 2018: Kwijtschelding: Opbrengst:

Belastingen:

- OZB 6.560.700 6.560.700

- Hondenbelasting 191.500 3.500 188.000

- Toeristenbelasting 159.000 159.000

- Precariobelasting 20.900 20.900

Heffingen en rechten:

- Afvalstoffenheffing/reinigingsrecht 2.466.500 46.500 2.420.000

- Rioolheffing 1.479.500 32.000 1.447.500

- Rioolaansluitrecht 5.000 5.000

- Lijkbezorgingsrechten 35.000 35.000

- Leges 797.300 797.300

- Marktgelden 27.800 27.800

Totaal: 11.661.200

56%

2%1%

0%

21%

12%

0% 7%
1%

OZB

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

Precariobelasting

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing 

Lijkbezorgingsrecht

Leges

Marktgeld

Procentuele verdeling lokale heffingen

Ontwikkeling lokale lastendruk
Tot de gemeentelijke woonlasten worden gerekend de bedragen die huishoudens betalen aan OZB, afvalstoffenheffing en 

rioolheffing. De woonlastendruk in Leusden kan als ‘gematigd’ en ‘beneden gemiddeld’ worden getypeerd. 

Onderzoeken en publicaties bevestigen dat Leusden zowel op landelijk als op provinciaal niveau tot de goedkopere 

gemeenten behoort. Bureau Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen houdt een landelijke ranglijst bij van ‘goedkope 

gemeenten’. Op deze lijst neemt Leusden met gemiddelde woonlasten van € 625 voor meerpersoonshuishoudens in 2017 

de 40e positie in van in totaal 388 gemeenten. Er zijn dus 39 gemeenten met lagere woonlasten en 348 gemeenten met 

hogere woonlasten. De landelijk en provinciaal gemiddelde woonlasten bedragen in 2017 respectievelijk € 723 en 

€ 720.  Dat is bijna honderd euro meer dan in Leusden. 
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In de tabel wordt de ontwikkeling van de lastendruk van 2017 naar 2018 aangegeven.

 

Woonlastendruk (1) 2017 2018 %

OZB (gemiddelde WOZ-waarde € 280.000)

- woningeigenaren: € 325,36 € 330,12

Afvalstoffenheffing

- meerpersoonshuishoudens: € 195,00 € 205,00

Rioolheffing: € 112,20 € 113,80

Totaal:

1. Woninggebruikers: € 307,20 € 318,80 +3,8%

2. Woningeigenaren/-gebruikers: € 632,56 € 648,92 +2,6%

Op basis van de aangegeven cijfers stijgen de woonlasten voor Leusdense gezinnen in 2018 gemiddeld met 2,6%. 

In 2018 blijven de gemiddelde woonlasten in Leusden ruim beneden het landelijk en provinciaal gemiddelde.

Noot:

Bij de afvalstoffenheffing is in de tabel uitgegaan van de ‘oude’ situatie. Er is gerekend met 

een tarief van € 205,-, wat op basis van de reinigingsbegroting het tarief zou zijn geweest 

voor meerpersoonshuishoudens in 2018. Echter door de introductie van ‘diftar’ zal dit 

tarief niet in rekening worden gebracht. 

In de nieuwe situatie betalen huishoudens vanaf 2018 een vast bedrag per jaar, en een 

klein bedrag per keer dat zij restafval aanbieden. Wie het afval goed scheidt, houdt minder 

restafval over en betaalt een lager bedrag aan variabele heffing. Huishoudens krijgen zo 

zelf invloed op de hoogte van de variabele afvalstoffenheffing, en per huishouden zullen de 

woonlasten hierdoor verschillend zijn. 

Stel dat Leusden in 2018 een vast tarief van € 144 hanteert en een variabel tarief van 

€ 1,45 voor een 60-liter zak, dan betaalt een gemiddeld huishouden bij 32 maal aanbieden 

van een 60-liter zak in totaal € 190,40 (€ 144 + (32 x € 1,45)). 

De 32 aanbiedingen zijn gebaseerd op de doelstelling van 75 kilo restafval per inwoner per jaar in het Grondstoffenplan.

Voor dit huishouden is de ontwikkeling van de lastendruk dan als volgt:

Woonlastendruk (2) 2017 2018 %

OZB (gemiddelde WOZ-waarde € 280.000)

- woningeigenaren: € 325,36 € 330,12

Afvalstoffenheffing

- meerpersoonshuishoudens: € 195,00 € 190,40

Rioolheffing: € 112,20 € 113,80

Totaal:

1. Woninggebruikers: € 307,20 € 304,20 -1,0%

2. Woningeigenaren/-gebruikers: € 632,56 € 634,32 +0,3%

Overigens gaan bedrijven die gebruik wensen te maken van de gemeentelijke afvalinzameling meer reinigingsrecht betalen. 

Deze bedrijven betalen in 2017 € 195,- exclusief btw. Bij aanbieden van 4 vuilniszakken per week wordt dat in 2018 € 446 

exclusief btw. Deze ontwikkeling past in de lijn dat ‘de vervuiler betaalt’.

De gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing worden in december 2017 door de raad vastgesteld. 

Het vaste bedrag komt op de belastingaanslag van februari 2018 te staan. De afrekening voor het variabele bedrag volgt 

een jaar later in februari 2019, ook via een belastingaanslag. In 2018 hoeven huishoudens dus (eenmalig) geen variabele 

afvalstoffenheffing te betalen. 

Kwijtschelding
Voor de inwoners met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid om voor kwijtschelding in aanmerking te komen.  

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting en  rioolheffing. 

De gemeente voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. Daar waar de wetgever verruimingen toestaat, zoals bijvoorbeeld 

voor kleine ondernemers/ZZP-ers, passen we die in Leusden toe (zie het raadsbesluit verruiming kwijtscheldingsbeleid).  
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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 tweede risicomonitor 2017 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).

 

1.405.000 3.115.000 4.460.000

Risico optimistische 

scenario

midden

 scenario

pessimistisch 

scenario

1. Algemene uitkering Gemeentefonds  360.000 800.000 1.010.000

2. Jeugdhulp 250.000 650.000 1.050.000

3. Grote projecten en onderhoud kapitaalgoederen 125.000 330.000 370.000

4. Werk, inkomen en participatie 70.000 230.000 440.000

5. Pensioenen & wachtgelden wethouders 125.000 215.000 300.000

6. WMO 180.000 200.000 220.000

7. Omgevingswet P.M P.M P.M

8. Bedrijfsvoering risico’s 75.000 150.000 200.000

9. Informatisering 50.000 150.000 255.000

10. Verbonden en gerelateerde partijen 60.000 125.000 200.000
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Risico optimistische 

scenario

midden

 scenario

pessimistisch 

scenario

Overige risico’s in monitor 2017-02        115.000      250.000      380.000 

Totaal
 1.435.000  3.100.000  4.425.000 

Benodigd weerstandsvermogen Algemene dienst
Het benodigde weerstandsvermogen is genormeerd op 10% van de omzet van de algemene dienst. De (begrote) omzet van 

de algemene dienst voor 2018 bedraagt: € 52.480.000. Het benodigde weerstandsvermogen is genormeerd op 

€ 5.248.000. 

Omdat het totaal van de geïnventariseerde risico’s aan de hand van het midden scenario (€ 3.100.000) 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). Het (begrote) beschikbare weerstandsvermogen voor 2018 

bedraagt € 4.028.000. Dit betreft de geprognotiseerde stand van de algemene reserve; basisdeel per 1 januari 2018.

Naast dit deel is voor het opvangen van risico’s in het sociaal domein een afzonderlijke reserve sociaal domein is ingesteld. 

De geprognotiseerde stand van deze reserve bedraagt per 1 januari 2018:  € 2.008.460,-.

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

 

4.028.000

____________

5.248.000

0,77

Conclusie: 

De ratio van 0,77 (afgerond op 2 decimalen) valt buiten de bandbreedte. Het weerstandsvermogen is niet toereikend. In de 

Voorjaarsnota 2017 is de ratio geraamd op 0,78. Conform het huidige beleid zal het college in de Voorjaarsnota 2018 een 

voorstel doen om de ratio weer binnen de bandbreedte te brengen.

Ter nuancering van de lage ratio melden wij dat ons risicoprofiel  voor een groot deel bestaat uit risico’s binnen het sociaal 

domein, en onze reserve sociaal domein voldoende omvang heeft.  Als we de reserve sociaal domein meenemen in onze 

berekening zou de ratio uitkomen op 1,15.

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. In januari 2017 is daarnaast de Risicomonitor Grondbedrijf  

aangeboden. Hierin worden de risico’s per project nader gespecificeerd en wordt er gekeken naar de specifieke gevolgen 

van de economische crisis. Op basis van de risicomonitor Grondbedrijf zijn de risico’s 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).
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1.650.000 1.956.000 2.262.000

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 2017 wordt 

het benodigde weerstandsvermogen grondbedrijf genormeerd op € 1.859.000.

In de Risicomonitor grondbedrijf  van januari 2017  is de ‘voorziening kredietcrisis’ op basis van een uitgebreide 

risicoanalyse vastgesteld op € 1.806.000. Dit bedrag wordt nodig geacht om de gesignaleerde risico’s tegen het 

zogenaamde ‘middenscenario’ af te dekken en is gereserveerd binnen de Algemene Reserve Grondbedrijf. Voor de harde 

risico’s, welke leiden tot grondexploitaties met een verwacht negatief resultaat zijn reeds voorzieningen gevormd. Deze 

betreffen de voorzieningen Biezenkamp en Groot Agteveld. Hiermee deze risico’s op een afzonderlijke wijze afgedekt en 

zijn daarom niet meegenomen in de berekening van de ratio weerstandsvermogen. Bij berekening van het 

weerstandsvermogen wordt dan ook uitgegaan van het genormeerd benodigd weerstandsvermogen.

Beschikbare weerstandsvermogen Grondbedrijf
Het beschikbare weerstandsvermogen grondbedrijf wordt gevormd door het vrij aanwendbare deel van de Algemene 

Reserve Grondbedrijf. Dit bedraagt per begin 2017 bedraagt de omvang van deze reserve € 2.525.000,-

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

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

Benodigd 
weerstandsvermogen

 

2.525.000

____________

1.859.000

1,36

Conclusie: 

De ratio van 1,36 is hoger dan binnen de afgesproken bandbreedte. Het weerstandsvermogen is hiermee ruim toereikend

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. 
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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

< 90 % < 90 -130 % > 130 %

Solvabiliteitsratio > 50 % 20 – 50 % < 20%

structurele 

exploitatieruimte

> 0 % > 0 % < 0 %

grondexploitatie < 20% 20 – 35% >35%

belastingcapaciteit < 95% 95 – 105 % > 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. 

Begroting 2018 Verloop van de kengetallen

Kengetallen: Jaarrekening 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

MJR 

2019

MJR 

2020

MJR 

2021

netto schuldquote -/- 34 % -/- 22% -/- 5% -/- 12% -/-15% -/- 17%

netto schuldquote 

gecorrigeerd voor 

alle verstrekte 

leningen

-/- 34 % -/- 22% -/- 6% -/- 12% -/- 16% -/- 17%

solvabiliteitsratio 49% 37% 46% 47% 53% 53%

structurele 

exploitatieruimte

0,33% -/- 0,31%  0,16% 0,99% 1,13% 1,06%

grondexploitatie 20% 14% 9% -2% 2% 0%

belastingcapaciteit 85% 87% 90% 90% 90% 90%

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 niet of nauwelijks afwijkt van de netto schuldquote. Dit geeft aan 

dat het ‘terugbetalingsrisico’ gering is.
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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 voor de begroting 2018 van 46% binnen deze 

bandbreedte. Dit betekent dat onze bezittingen zijn gefinancierd met 46% eigen vermogen (reserves) en 54% vreemd 

vermogen (voorzieningen, langlopende schulden en kortlopende schulden). 

De solvabiliteitsratio heeft als signaleringswaarde B. Dit wordt mede veroorzaakt door het grote aandeel van 

onderhoudsvoorzieningen in onze balans. Wanneer rekening wordt gehouden met deze voorzieningen, door deze uit het 

balanstotaal van de vaste en vlottende passiva te halen, dan komt de solvabiliteitsratio uit op 72% voor begrotingsjaar 

2018. 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 

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. In meerjarenperspectief neemt ons kengetal af omdat de grondexploitaties langzaam aflopen. Het kengetal is 

voor 2019 negatief (uniek), omdat we een negatief onderhanden werk saldo hebben i.v.m. de afwikkeling van Valleipark. 

Dit is een gunstige uitkomst.

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 begroting 2018 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 buiten 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. 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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Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
  

Algemeen
Op het gebied van kapitaalgoederen worden twee fasen onderscheiden:

- het verkrijgen (aanschaf) of vervaardiging van kapitaalgoederen;

- het onderhoud van kapitaalgoederen.

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de actuele ontwikkelingen rond het onderhoud van de gemeentelijke 

kapitaalgoederen, wat er in de begrotingsperiode aan uitvoering gaat plaatsvinden en welke middelen hiermee zijn 

gemoeid. Het onderhoud en beheer van kapitaalgoederen is van groot belang voor het goed functioneren van de 

gemeente. Het onderhoud van kapitaalgoederen bestaat uit twee soorten onderhoud: het dagelijks klein onderhoud, 

waarvan de kosten ten laste van de exploitatie komen en het groot onderhoud, waarvan de kosten ten laste worden 

gebracht van de gemeentelijke onderhoudsvoorzieningen. 

Evenals in voorgaande jaren zal aan het einde van de paragraaf kort worden ingegaan op een aantal projecten met 

betrekking tot (het verkrijgen/vervaardigen van) kapitaalinvesteringen op het beleidsterrein van Verkeer en Vervoer.

Beleidskader
Het beleidskader voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen is in het jaar 2012 vastgelegd in de IBOR 

rapportage (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Middels de rapportage Groot Onderhoud 2016-2019 zijn de diverse 

onderhoudsplannen per discipline geactualiseerd. Bij het uitvoeren van het groot onderhoud wordt de kwaliteitsambitie 

‘basis’ (B) nagestreefd. Het dagelijkse, kleinschalige onderhoud is als een maatregel van de Kerntakendiscussie 2013 

vastgesteld op kwaliteitsniveau C met ingang van het jaar 2015. Vanaf het jaar 2017 zijn structureel middelen in de 

begroting opgenomen om delen van het verzorgende onderhoud terug op niveau B te brengen. 

Kapitaalgoederen in Leusden

180 km wegen 5 hectare water 1.330.000 m2 groen 27.000 m2 gebouwen 227 km riolering

Het dagelijks- en het groot onderhoud van deze kapitaalgoederen vergt circa 20% van de (jaarlijkse) lasten.

Ontwikkelingen

Actualisatie groot onderhoud

Eind 2016 is een geactualiseerd groot onderhoudsperspectief ter besluitvorming voorgelegd aan het college voor de 

periode 2016-2019. De actualisatie vormt de basis voor de in de begroting opgenomen onderhoudsuitgaven.

Uitgangspunt hierbij blijft, dat het groot onderhoud op de kwaliteitsambitie ‘basis’ verricht wordt. 

Ontsparingsmaatregel onderhoudsvoorzieningen

Als onderdeel van de Kerntakendiscussie 2013 is besloten om jaarlijks minder te sparen voor groot onderhoud. Dit betreft 

een financieel-technische ‘ontsparingsmaatregel’ waarbij jaarlijks € 425.000 minder aan de onderhoudsvoorzieningen 

wordt toegevoegd c.q. minder gespaard wordt voor het groot onderhoud van de infrastructuur. Met deze maatregel is de 

onderhoudsperiode waarvoor vanuit de onderhoudsvoorziening gespaard is verkort van 16 naar circa 12 jaar. Voor het 

feitelijke onderhoud heeft deze technische maatregel geen gevolgen. Het betekent wel dat de gemeente na verloop van 

tijd extra zal moeten sparen om het noodzakelijke groot onderhoud te kunnen uitvoeren. De lasten van toekomstig 

onderhoud worden doorgeschoven naar toekomstige jaren en zullen in de toekomst vragen om de beschikbaarstelling van 

aanvullend budget. 

Voorzieningen ondergrondse afvalinzameling

In 2017 zijn in het kader van het Nieuwe inzamelen circa 60 nieuwe ondergrondse containers voor restafval geplaatst. 

Daarnaast zijn in 2017 circa 60 bestaande ondergrondse containers voor de inzameling van restafval vervangen. Door deze 

vervanging zijn ook de bestaande containers geschikt gemaakt voor Het nieuwe inzamelen. De gemeente heeft er voor 
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gekozen om bij de invoering van tariefdifferentiatie de inwoners de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor het 

aanbieden van het afval in een kleinere zak tegen een lager tarief of een grotere zak tegen een hoger tarief. Naar 

verwachting wordt in het voorjaar van 2018 het vervangingsplan voor de ondergrondse containers geactualiseerd en aan 

het college voorgelegd. Daarmee worden de benodigde vervangingskredieten opgenomen in de gemeentelijke begroting. 

De containers worden na het verlopen van de afschrijvingstermijn vervangen. Daarmee leidt vervanging van bestaande 

containers in beginsel niet tot een fluctuatie in de afvalstoffenheffing. Uitzondering hierop vormen die voorzieningen die 

vanuit gemeentelijke grondexploitaties zijn aangelegd. Indien de vervanging van deze voorzieningen betrokken wordt bij 

het bepalen van de afvalstoffenheffing kan er zich een beperkt tarief verhogend effect voordoen. Dit zal duidelijk worden 

vanuit het vervangingsplan dat in 2018 wordt geactualiseerd.  

Openbare Verlichting

In april 2015 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de raad vastgesteld. Eind 2016 is een all-in contract voor 

onderhoud en vervangingswerkzaamheden voor een contractperiode van 15 jaar afgesloten. In 2017 is gestart met een 

grootschalige vervanging van armaturen. In mei 2018 zal de vervanging naar verwachting afgerond zijn.

Gegeven de relatief lange levensduur van masten- worden deze in 2018 slechts op kleine schaal vervangen. In financiële zin 

levert  het nieuwe contract naar verwachting een besparing op ten opzichte van de kaders van het Beleidsplan Openbare 

Verlichting. Naar huidige inzichten zal in het jaar 2019 volledig inzichtelijk zijn hoe hoog de feitelijke besparingen op 

investeringslasten en exploitatie lasten liggen. Tot die tijd vormt de financiële uitwerking van het Beleidsplan Openbare 

Verlichting het kader dat in de gemeentebegroting wordt opgenomen.

Speelvoorzieningen

Met ingang van het jaar 2016 wordt er per jaar € 59.000 bezuinigd op het onderhoud en de instandhouding van 

speeltoestellen. Bij Nieuw Beleid 2017 is er per jaar € 25.000 beschikbaar gesteld teneinde toch een impuls te kunnen 

geven aan het spelen in de buitenruimte. De gemeente Leusden wil concreet een invulling geven aan het programma 

Leusden Fit (Jongeren op Gezond Gewicht) en kan dit mede realiseren door buiten spelen aantrekkelijk te maken. 

Natuurlijk spelen is een belangrijk impuls voor kinderen om zich goed te ontwikkelen, het is van belang dat hiervoor in 

Leusden meer mogelijkheden komen.  

Groot onderhoud 2016-2019
Eind 2016 is de groot onderhoudsrapportage 2016-2019 opgesteld op basis van een uitgebreide inspectie. 

Deze rapportage vormt de basis voor de in de programmabegroting 2018 opgenomen onderhoudsbudgetten. Onderstaand 

wordt per onderhoudsdiscipline ingegaan op de voorziene activiteiten in het jaar 2018.

Onderhoudsplan 2018

Riolering

Uitvoeringsplan: Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2015-2018

Stand van zaken: Het vigerende rioleringsplan loopt tot en met 2018. Het GRP zal in het jaar 2018 worden 

geactualiseerd. In het GRP zijn de zorgplichten voor de omgang met hemel-, grond- en afvalwater 

verwoord en  is een meerjarenplanning opgenomen voor zowel onderzoeken als vervangingen en 

renovaties. In 2018 wordt met de buurgemeenten Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten in een 

aantal gezamenlijke werken riolering geïnspecteerd en vernieuwd. Daarnaast worden er 

verbetermaatregelen doorgevoerd aan de rioleringsstelsels van Leusden Zuid en oud Hamersveld.  

Op het gebied van grotere werken wordt een start gemaakt met het bijleggen van 

regenwaterriolering in het noordelijk deel van Leusden Zuid, wordt de drukriolering in het 

buitengebied gerenoveerd en tot slot wordt de vervanging van 3.000 meter riolering in de 

Hessenweg in Achterveld technisch uitgewerkt en aanbesteed.

Water 

Uitvoeringsplan: Baggerplanning stedelijk gebied Leusden 2014-2023, onderhoudsplan stedelijk water 2011-2016, 

Groot onderhoud 2016-2019.

Stand van zaken: In 2017 zijn er slibmetingen uitgevoerd in Leusden en Achterveld. Op basis hiervan wordt er een 

nieuwe baggerplanning en prioritering opgesteld , de eerste baggerwerken vinden naar 

verwachting in 2018 plaats. Naast baggerwerk vindt er in 2018 en wat groter werk plaats in de wijk 

Valleipark,  hier worden de aanwezig wadi’s definitief ingericht en landschappelijk ingepast, tot slot 

worden er lokaal beschoeiingen en damwanden vernieuwd of gerenoveerd. 

Wegen

Uitvoeringsplan: Groot onderhoud 2016-2019

Stand van zaken: De gemeente Leusden heeft circa 180 km verharding in beheer. Het areaal bestaat voornamelijk uit 
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elementenverhardingen (circa 60%) en asfaltverhardingen (circa 39%). In 2017 zijn er naast het 

reguliere onderhoud een aantal wegreconstructies voorzien. Bij deze reconstructies is het 

uitgangspunt dat het groot onderhoud aansluit bij andere disciplines (zoals verkeer of riolering) 

en/of projecten van andere overheidsinstanties. In de eerste categorie vallen daarbij een aantal 

wegreconstructies in Leusden Zuid en Achterveld (waarbij samen opgetrokken wordt met 

riolering), in de tweede categorie valt daarbij een vervanging van de wegconstructie op de kruising 

Groene Zoom-Noorderinslag-Heiligenbergerweg. 

Wegenbouwkundige Kunstwerken

Uitvoeringsplan: Groot onderhoud 2016 - 2019

Stand van zaken: Het vervangen/renoveren van 7 civiele kunstwerken (bruggen) is in voorbereiding en de uitvoering 

daarvan zal plaatsvinden eind 2017 begin 2018. Naar aanleiding van een brandbrief van het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de constructieve veiligheid van bestaande bruggen zijn 

de bruggen over het Valleikanaal getoetst op constructieve veiligheid. Hieruit is naar voren 

gekomen dat de brug over de Horsterweg dient te worden vervangen en verbreed (op basis van 

geconstateerde schade/aantasting). Hiertoe zullen nog aanvullende middelen worden aangevraagd 

bij de raad. Vervanging kan niet plaatsvinden vanuit aanwezige onderhoudsgelden. Ook de 

bruggen bij de Asschatterweg en de Langesteeg zullen mogelijk extra versterkt moeten worden. 

Naar verwachting kan medio 2018 bepaald worden in hoeverre er additionele middelen nodig zijn 

teneinde de laatste twee bruggen in stand te houden.

Onderhoud aan de parkeergarages wordt doorgeschoven tot na de oplevering van het Huis van 

Leusden. Renovatie van kademuren in de Hamershof wordt gekoppeld aan de besluitvorming van 

het project Hart van Leusden. 

Verkeersregelinstallaties

Uitvoeringsplan: Groot onderhoud 2016-2019

Stand van zaken: In 2018 wordt in een gezamenlijk werk met wegbeheer en verkeer de verkeersregelinstallatie (VRI) 

vernieuwd op het kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag-Heiligenbergerweg. Daarnaast wordt de 

werking en functionaliteit van alle 22 VRI’s in Leusden beschouwd en wordt een afweging gemaakt 

of er aanpassingen aan de VRI’s plaats dient te vinden of dat het aantal VRI’s op termijn zelfs kan 

worden beperkt. Het jaarlijks onderhoud aan de VRI’s wordt in 2018 opnieuw aanbesteed in een 

gezamenlijk werk met een aantal buurgemeenten (waaronder Amersfoort) en de provincie 

Utrecht. 

Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan: Beleidsplan Openbare Verlichting 2015 – 2024

Groot onderhoud 2016-2019

Stand van zaken: In april 2015 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de raad vastgesteld. 

Een nieuw all-in contract voor onderhoud en vervangingswerkzaamheden is in 2016 afgesloten. In 

2018 vinden vervangingsinvesteringen plaats conform het beleidsplan. Dit dient bij te dragen aan 

een verdere reductie van de jaarlijkse exploitatielasten van de Openbare Verlichting zoals 

beschreven in het Beleidsplan Openbare Verlichting.

Gebouwen 

Uitvoeringsplan: Groot onderhoud 2016-2019

Stand van zaken: De uitvoeringsplanning voor het groot onderhoud van 2018 is gebaseerd op de inspectie vanuit het 

prestatiecontract (van de aannemers Bloemendal en Croon) per voorjaar 2015 en is bijgewerkt met 

het uitgevoerde onderhoud tot en met 2016.  Op hoofdlijn betreffen de geplande 

onderhoudsmaatregelen:

- schilderwerk aan diverse panden;

- vernieuwing van het  ventilatiesysteem en de boiler en reparatie van het voegwerk bij 

sporthal de Korf;

- vervangen van de luchtbehandelingskast bij de gebouwen  Fort33  en bibliotheek LC

- vervanging van de dakbedekking bij de Moespot.

Voor het jaar 2018 wordt een uitgave aan installaties ter hoogte van € 110.000 en een 

bouwkundige uitgave ter hoogte van € 250.000 voorzien. Dit betreft het onderhoud aan de 

gemeentelijke gebouwen, exclusief de geplande onderhoudswerkzaamheden aan zwembad de 

Octopus. 

Bij een aantal gebouwen wordt er een beperkt onderhoudsregime toegepast. Dat houdt in dat 

alleen maatregelen worden uitgevoerd als de functionaliteit van het gebouw of de veiligheid in het 

geding komt. Dit betreft met name de volgende accommodaties:

- sportzaal de Meent en gymzaal Berkelwijk. Dit in verband met de realisatie van de 
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nieuwe sporthal op het burgemeester Buiningpark.

- de  voormalige gemeentewerf (aan de Hamersveldseweg) wordt alleen het 

hoogstnoodzakelijke onderhoud verricht. Dit in verband met de voorziene verkoop van 

de accommodatie.

- voor de locatie van de voormalige bibliotheek in Achterveld staan de maatregelen op ‘on 

hold’, dit in afwachting van de mogelijke ontwikkeling tot broedplaats. 

Belangrijke ontwikkelingen:

 In 2018 wordt het Huis van Leusden in gebruik genomen. Beschikbare 

onderhoudsmiddelen voor het ‘oude’ gemeentehuis zijn deels ingezet als dekking van de 

structurele lasten van het nieuwe Huis van Leusden. Daarnaast wordt in de begroting 

gereserveerd voor benodigd groot onderhoud aan het nieuwe pand. In 2018 zullen 

onderhoudscontracten worden afgesloten voor het nieuwe pand.

 De eerder vermelde vernieuwing van het  ventilatiesysteem bij sporthal de Korf betreft 

het vervangen van ventilatoren door luchtbehandelingskasten. Dit doordat nieuwe 

regelgeving warmteterugwinning eist (per 1 januari 2017). Hiertoe zijn extra middelen 

benodigd welke niet gevonden kunnen worden binnen de huidige groot 

onderhoudsbudgetten. De raad zal in 2017 verzocht worden om extra middelen 

beschikbaar te stellen. Het voornemen is de uitvoering te combineren met de 

verbetering van de uitstraling van het gebouw en bij de wens om de sportzaal 

onafhankelijke toegankelijk te maken van het aan de exploitant verhuurde deel van de 

Korf. 

 Bij de aankomende aanbesteding van het prestatie contract voor het preventieve 

(jaarlijkse) onderhoud  (in maart 2018) wordt bekeken of- en voor welk deel de voorziene 

groot onderhoudsmaatregelen hierin meegenomen kunnen worden. 

 

Groen

Uitvoeringsplan: Groenbeleidsplan gemeente Leusden ‘Groene rijkdom in beeld’ (2005),

Oplegnotitie Prioritering Groenbeleid gemeente Leusden,

Bomenplan 2012-2021

Stand van zaken: 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- worden uitgevoerd. 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.

In 2018 moeten de uitgangspunten uit deze twee beleidsdocumenten verwerkt zijn en 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. 

Speelvoorzieningen

Uitvoeringsplan: Speelruimteplan 2011-2021

Groot onderhoud 2016-2019

Uitvoeringsplan Spelen 2017-2025

Stand van zaken: In maart 2012 is het Speelruimteplan 2011-2021 vastgesteld. Op termijn wordt het aantal 

speelvoorzieningen teruggebracht van 650 naar circa 300. In meerjarenperspectief lopen de 

bezuinigingen op speelvoorzieningen op tot € 59.000 per jaar. 

Als onderdeel van het Uitvoeringsplan Spelen 2017-2025 is een systematiek ontwikkeld die als 

leidraad dient bij het realiseren van de bezuiniging. Met deze systematiek zetten we in 2018 

actiever in op het reduceren van het aantal speelvoorzieningen.  De wensen van direct 

omwonenden worden zo goed mogelijk betrokken bij de nieuwe inrichting van pleinen waar 

speeltoestellen worden opgeruimd. De bij Nieuw Beleid 2017 door de raad beschikbaar gestelde 

geldelijke impuls  van € 25.000 per jaar wordt met name hiervoor ingezet.  Er is niet altijd een 

speeltoestel nodig om kinderen uit te dagen buiten te spelen of om mensen aan te moedigen 

elkaar te ontmoeten. In gesprek met omwonenden zoeken we naar alternatieven om deze functies 

toch een plek te geven op de Leusdense veldjes en pleinen. De manier van omgaan met 

buurtinitiatieven (Samenleving Voorop) zetten we in 2018 voort. Binnen de kaders van het 

Uitvoeringsplan Spelen 2017-2025 zoeken we naar mogelijkheden om invulling te geven aan de 

wensen van inwoners. Eigen inzet van bewoners in de vorm van meedenken, zoeken van 
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draagvlak, zo mogelijk een financiële bijdrage, uitvoering van werkzaamheden, sponsoring, is 

daarbij een voorwaarde. Bij het opnieuw inrichten van pleinen hebben we bijzondere aandacht 

voor de sociale functie die ze kunnen vervullen voor meerdere generaties in de wijk. 

Indien het onvoldoende lukt om de wensen van inwoners en de beleidsdoelstellingen met de 

genoemde middelen te realiseren wordt de raad hierover geraadpleegd.

Sportterreinen

Uitvoeringsplan Meerjarenplanning Buitensportaccommodaties, 

Stand van zaken: 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 meest recente (kostentechnische) inzichten 

meegenomen. In het nieuwe model zijn alle kosten tot en met het jaar 2040 inzichtelijk gemaakt

zodat duidelijk is welke financiële middelen gereserveerd dienen te worden om alle 

buitensportaccommodaties duurzaam  in stand te houden. Voor het jaar 2018 staat de renovatie 

van de bovenbouw van het volwaterveld bij de MHCL op de planning. Tegelijkertijd met het 

renoveren van de bovenbouw van het volwaterveld wordt ervoor gekozen om ook de 

beregeningsinstallatie van dit veld te vervangen i.v.m. leidingbreuk die regelmatig optreed en om 

het bereik van de beregeningsinstallatie te verbeteren. 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.    

Budgetten
Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale kosten voor het groot onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals opgenomen 

in de diverse programma’s van de begroting. De uitgaven zijn inclusief indirecte kosten en BTW, daar waar de BTW 

kostprijsverhogend doorwerkt in de budgetten. De uitgavenbudgetten zijn gebaseerd op de groot onderhoudsactualisatie 

2016-2019.

x € 1.000 2018 2019 2020 2021

Domein Leefomgeving

- Onderhoud wegen 2.874 2.522 2.283 2.615

- Onderhoud kunstwerken en parkeerdekken 234 132 384 115

- Openbaar Groen 127 128 129 131

- Speelvoorzieningen 88 88 89 90

- Waterbeheer 129 56 103 56

- Brandweergarage 6 12 69 9

- Bibliotheek 16 2 25 2

- Binnensportaccommodaties 101 100 292 130

- Buitensportaccommodaties 288 39 408 385

- Onderhoud zwembad 81 513 423 113

- Multifunctionele Accommodaties 187 116 264 117

- Aula en Toren begraafplaats 0 0 23 17

- Jeugd- jongerencentra 94 0 52 31

- Verhuurde panden 10 10 36 17

- Verkeersregelinstallaties 140 108 108 222

- Onderwijsgebouwen 0 0 0 0

4.375 3.826 4.690 4.050

Domein Bestuur

- Gemeentehuis 0 87 87 87

- Gemeentewerf 2 0 82 16

- Milieustraat 5 7 37 14

7 94 205 117

Totaal 4.382 3.920 4.895 4.167

Onderhoudsfondsen
Het groot onderhoud aan de kapitaalgoederen wordt gedekt uit diverse onderhoudsvoorzieningen. Voor de verschillende 

disciplines zijn per 1 januari 2018 naar verwachting de volgende bedragen in de diverse onderhoudsvoorzieningen 

beschikbaar (x€ 1.000):

Wegbeheer, deklagen € 3.588

Wegbeheer, elementen - 460

Waterbeheer - 159
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Gebouwenbeheer - 797

Groenbeheer - 1.975

Riolering - 4.766

Sportterreinen - 2.887

Totaal voorzieningen €  14.631 

Toevoegingen aan de voorzieningen

Via de exploitatie worden jaarlijks middelen toegevoegd aan de diverse onderhoudsfondsen. 

De structurele toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (exclusief riolering) loopt in de meerjarenbegroting op naar ruim 

€ 3,0 miljoen in het jaar 2021. De jaarlijkse dotatie is hierbij verlaagd met € 425.000 als gevolg van de eerder vermelde 

technische maatregel uit de kerntakendiscussie 2013 waarbij jaarlijks minder wordt gereserveerd ten behoeve van 

toekomstig groot onderhoud. 

Kapitaalsinvesteringen beleidsplan Verkeer en Vervoer

In december 2012 heeft de raad ingestemd met het voorstel tot actualisering van het beleid op gebied van verkeer en 

vervoer. Belangrijkste wijziging was dat aan de 3 thema’s te weten: bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid het thema 

duurzaamheid is toegevoegd. In de begroting van 2017 werd een nieuw uitvoeringsplan aangekondigd.

In 2018 wordt dit nieuwe mobiliteitsplan voorbereid waarin de bereikbaarheid van Leusden integraal wordt bezien. Het 

eerder aangekondigde fietsplan, waarin maatregelen worden benoemd om het fietsgebruik te stimuleren, wordt hierop 

afgestemd. Verder wordt aandacht  besteed aan de parkeernormensystematiek die ook door wijzigingen op RO-gebied om 

actualisering vraagt.

In 2017 is het project ‘derde spoor Pon’ financieel afgewikkeld. Daarnaast is bij het bepalen van de vrije bestedingsruimte 

van uit de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen ruimte gereserveerd voor de eerder voorziene bijdrage vanuit deze reserve 

aan de volgende projecten:

 verkeersplan Achterveld

 herinrichting van de Hamersveldseweg-zuid

 reconstructie/capaciteitsuitbreiding van het kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag-Heiligenbergerweg.

Hiertoe worden te zijner tijd separate voorstellen ter besluitvorming voorgelegd.

Het vrij aanwendbare gedeelte binnen de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen –na realisatie van bovenstaande projecten- 

bedraagt naar huidige inzichten nog circa € 3.700.000. Hierbij moet wel worden aangetekend dat afdrachten vanuit 

grondexploitaties aan meergenoemde Reserve nog gerealiseerd dienen te worden. Indien afdrachten vanuit de 

grondexploitaties onverhoopt niet (of in mindere mate) plaatsvinden wordt de vrije bestedingsruimte uiteraard minder.

Hieronder wordt ingegaan op de majeure lopende projecten gebied van verkeer en vervoer.

Lopende projecten Verkeer en Vervoer

Verkeersplan Achterveld

De uitvoering van fase 1 van dit verkeersplan i.c. de  aanleg van een verbreed betonnen fietspad) vordert gestaag. In 

augustus 2017 heeft de ‘denktank’ u een (her)inrichtingsplan voor het binnen de bebouwde kom gelegen deel van de 

Hessenweg aangeboden (fase 2). Dit inrichtingsplan is in zorgvuldig overleg met alle belanghebbenden voorbereid. Dit plan 

moet bijdragen aan het veiliger en leefbaarder maken van dit deel van de Hessenweg. Daarnaast draagt dit plan bij aan 

versterking van het dorpse karakter. Komend jaar wordt dit schetsplan door een gemeentelijke project uitgewerkt naar een 

Definitief Ontwerp. Voor de realisatie van dit plan heeft de provincie een subsidie van maximaal 1,2 miljoen in het 

vooruitzicht gesteld. 

Herinrichting Hamersveldseweg-Zuid

Deze benaming heeft betrekking op het gedeelte tussen de Leusbroekerweg en de Grasdrogerijweg. Langs de westzijde 

van het deel tussen de Leusbroekerweg en de voormalige spoorwegovergang wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. 

Hoe de fietsinfrastructuur in het resterende gedeelte moet worden ingepast (tussen spoorwegovergang en 

Grasdrogerijweg) is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Ook omdat de beschikbare ruimte vrij beperkt is wordt 

gedacht aan de aanleg van fietsstroken. Eind 2017 start de provincie met de ombouw van de aansluiting Arnhemseweg-

Leusbroekerweg naar een rotonde. Na  ingebruikname van deze rotonde wordt bezien hoe de verbinding tussen het 

fietspad Hamersveldseweg en de fietsvoorzieningen langs de Arnhemseweg het best kan worden vormgegeven. 

Uitbreiding capaciteit kruispunt Groene-Zoom-Noorderinslag-Heiligenbergerweg
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Het aantal verkeersbewegingen op en rond dit kruispunt is de afgelopen jaren zodanig toegenomen dat het steeds lastiger 

wordt om de prioriteit die aan de doorstroming van het openbaar vervoer en het fietsverkeer is toegekend te kunnen 

handhaven. Zonder aanvullende maatregelen zullen fietsers die hier willen oversteken langer voor het rode licht moeten 

wachten. Hetzelfde geldt voor het busverkeer. Dit staat op gespannen voet met het streven om het gebruik van de fiets en 

van het openbaar vervoer te stimuleren. De prioriteit voor de fietsers en het openbaar vervoer kan alleen worden 

gehandhaafd als de capaciteit van dit kruispunt wordt uitgebreid (extra opstelstroken i.c.m. optimalisering 

verkeersregeling). De kosten hiervan worden geraamd op ruim  € 1.000.000. Tenminste 70 % van deze investering kan 

worden gedekt uit subsidiegelden. 
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Paragraaf financiering

Treasury-functie
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.  

Financieringsbeleid
De gemeente zet de overtollige geldmiddelen uit bij de Nederlandse Staat (schatkistbankieren). 

Om het renteresultaat te optimaliseren wordt financiering 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. 

Financieringspositie
De financieringspositie van de gemeente Leusden wordt traditioneel gekenmerkt door een 

financieringsoverschot. De eigen financieringsmiddelen (de reserves en voorzieningen = ons vermogen) 

overtreffen de boekwaarde van de vaste activa. Ons vermogen is voor een groot deel aanwezig in liquide 

middelen en wordt in de schatkist aangehouden. Ook voor de komende jaren wordt uitgegaan van een 

financieringsoverschot. Door de investeringen loopt dit overschot wel terug.

x € 1.000                                                                                begin boekjaar 2018 2019 2020 2021

1. Financieringsbehoefte (boekwaarde materiele vaste activa) 43.504 41.148 39.282 37.901

2. Financieringsmiddelen (eigen/vreemde middelen) 49.457 47.245 46.555 48.647

3. Financieringsoverschot (1-/-2) 5.953 6.097 7.273 10.746

Indicatoren
Om vooral de financieringsrisico’s (renterisico’s) te beperken, staan in de Wet FIDO twee instrumenten: 

renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Daarnaast is met het schatkistbankieren een drempelbedrag bepaald. 

De provincie toetst of de gemeente aan deze normen voldoet. 

Renterisiconorm

Het doel van de renterisiconorm is om tot een spreiding binnen de langlopende lening portefeuille te komen 

zodat het renterisico wordt beperkt. De jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen mogen niet meer 

bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Met de in 2015 aangetrokken BNG-lening blijft de gemeente ruim 

binnen de norm. 

Kasgeldlimiet

Het doel van de kasgeldlimiet is om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Gemeenten 

mogen hun financieringsbehoeften slechts voor een beperkt bedrag met kort geld (looptijd < 1 jaar) financieren. 

De norm is op 8,5% van het begrotingstotaal gesteld. Aangezien er geen kortlopende schulden zijn blijft Leusden 

beneden de kasgeldlimiet. 

Drempelbedrag schatkistbankieren

De lagere overheden zijn verplicht overtollige middelen aan te houden bij het Ministerie van Financiën 

(schatkist). Om het dagelijkse kasbeheer doelmatig uit te kunnen voeren is een drempelbedrag bepaald wat 

buiten de schatkist mag worden gehouden: een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal. Wij mogen in 2018 

dus een positief rekening-courantsaldo bij de bank hebben van € 416.000; al het meerdere zal dagelijks naar de 

schatkist worden overgemaakt. 

x € 1.000 2018 2019 2020 2021

1. Begrotingstotaal (incl. grondbedrijf) 55.499 55.345 59.203 54.426

2. Renterisiconorm 20% (van 1) 11.099 11.069 11.840 10.885

3. Verplichte aflossing BNG-lening 240 240 240 240

4. Kasgeldlimiet 8,5% (van 1) 4.717 4.704 5.032 4.626

5. Drempelbedrag schatkistbankieren 0,75% (van 1) 416 415 444 408
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Rente en Beleggingsvolume

Rentebeleid

In 2017 is ons rentebeleid geactualiseerd. Hiertoe is de notitie rentebeleid 

op 18 mei 2017 vastgesteld, bij raadsbesluit 282255. 

In lijn met het vernieuwde BBV verantwoorden we in de begroting alleen 

nog de (verwachte) werkelijk te betalen en te ontvangen rente. Op het 

taakveld Treasury worden de rentelasten van de investeringen meerjarig 

geraamd op basis van de liquiditeitsprognose. 

Aan activa worden de werkelijke rentelasten van externe leningen toegerekend. In de Leusdense begroting is dit 

alleen het geval bij de rente van projectfinanciering (zie hierna bij ‘Betaalde rente’). Voor de overige activa zijn 

geen leningen aangetrokken, waardoor er alleen afschrijvingslasten worden toegerekend.    

In het nieuwe rentebeleid zijn de fictieve renteboekingen afgeschaft. Voortaan wordt er geen bespaarde 

rentevergoeding meer over het eigen vermogen berekend, en de interne rekenrente is komen te vervallen. Deze 

wijzigingen betekenen een vereenvoudiging en bevorderen het inzicht in de financiële positie. 

Betaalde rente

Het tarief van de in 2015 aangetrokken geldlening bij de BNG van € 6 miljoen is 1,705% voor de hele looptijd (25 

jaar). Deze geldlening wordt gebruikt voor de financiering van het project MFC Atria. De rentelast van deze 

geldlening wordt toegerekend aan dit MFC.

x € 1.000 2018 2019 2020 2021

1. Aflossing 240 240 240 240

2. Rentelast 92 88 84 80

Rentevisie

Uit diverse rentenotities blijkt dat banken en financiële instellingen, zeker voor de korte termijn, slechts een zeer 

gematigde stijging voor de rentetarieven zien. De ECB zal vanwege gematigde inflatieverwachtingen een ruim 

monetair beleid blijven voeren. De rentetarieven zullen naar verwachting voorlopig dan ook negatief en laag 

blijven. De lange rentetarieven kunnen vanwege een aantrekkende inflatie naar verwachting iets gaan oplopen. 

De korte rente (aug 2017: 6 maands euribor -/- 0,27%) en de lange rente (aug 2017: 10 jaars rente 0,56%). 

Bij de invoering van schatkistbankieren gingen we uit van een structureel rendement van 1%. Door de 

rendements-ontwikkelingen staat dit uitgangspunt onder druk. Wat betreft de rentebaten gaan we in de 

begroting 2018, net als in 2016 en 2017, uit van een rendement van 0,5%. Dit is conform de Kaderbrief 2018. In 

meerjarenperspectief handhaven we het rendement op 1%. 

Liquiditeitsprognose  

Met het vernieuwde rentebeleid neemt het belang van de liquiditeitsprognose toe. Uitgaande van de 

investeringsplanning maken we een liquiditeitsprognose waarmee op basis van het gekozen rendement een 

opbrengstraming in de begroting wordt opgenomen. Het belang van de liquiditeitsprognose is toegenomen 

omdat we geen bespaarde rente meer rekenen over onze reserves. Er valt dus geen last (de bespaarde rente) 

meer vrij in onze begroting indien een reserve wordt aangewend om een investering te dekken. Er is alleen 

sprake van een wegvallende renteopbrengst. Daarom is het van belang dat elke investering wordt opgenomen in 

de liquiditeitsprognose en de planning regelmatig wordt bijgesteld.

Op basis van de door de raad genomen besluiten over investeringen en andere geplande investeringen is de 

actuele liquiditeitsprognose als volgt:

Grafiek 1 Liquiditeitsprognose 2016-2031
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Projectfinanciering (aantrekken geldlening)

Uit de voorgaande liquiditeitsprognose blijkt dat het liquiditeitsoverschot vanaf 2021 omslaat in een 

liquiditeitstekort. Om het financieringsoverschot beschikbaar te houden voor het onderhoud van de 

infrastructuur is het instrument projectfinanciering in 2015 geïntroduceerd. Op basis van de hiervoor 

geformuleerde kaders wordt voor de volgende projecten externe financiering aangetrokken:

Hart van Leusden € 5,6 miljoen

IKC Berkelwijk € 6,7 miljoen

IKC Groenhouten € 3,8 miljoen

Indien voor deze drie investeringen projectfinanciering wordt aangetrokken wordt de liquiditeitsprognose als 

volgt:

Grafiek 2 Liquiditeitsprognose 2016-2031 na externe financiering

Beleggingsvolume en –opbrengst 

Het totaal aan liquide middelen bij schatkist en banken bedraagt per 1 januari 2018 naar verwachting € 6,2 

miljoen. In de begroting 2018 wordt uitgegaan van een beleggingsopbrengst van € 31.000. Gerelateerd aan het 

beleggingsvolume van € 6,2 miljoen is dit een verwacht rendement van 0,5%.

x € 1.000 2018 2019 2020 2021

1. Beleggingsvolume per begin boekjaar 6.200 9.000 14.700 11.600

2. Rendement 0,5 % 1 %  1 % 1 %

3. Beleggingsopbrengst 31 90 147 116

Beleggingsstrategie

Op basis van liquiditeitsprognose en rentevisie worden geen overtollige liquide middelen voor korte of 

(middel)lange termijnen in deposito bij de Staat (schatkist) weggezet. 

Renteschema

In onderstaand schema wordt uiteen gezet hoe de rentetoerekening in de begroting 2018 plaatsvindt:

a. externe rente lasten over korte en lange financiering 92.240

b. externe rente baten 31.000

saldo rente lasten en rentebaten € 61.240

c1. rente die aan grondexploitatie wordt doorberekend 0

c2. rente van projectfinanciering aan betreffende taakveld 

moet worden doorberekend

92.240

aan taakvelden toe te rekenen rente -31.000

d1 Rente over eigen vermogen -

d2 Rente over voorzieningen -

Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente - € 31.000

e aan taakvelden toegerekende rente -

renteresultaat op het taakveld treasury - € 31.000

De externe rente lasten (a.) betreffen de rentelasten van de lening die is aangetrokken voor MFC Atria. Dit 

betreft projectfinanciering die wordt toegerekend aan het betreffende taakveld (c2). Aangezien Leusden geen 

andere leningen heeft wordt er geen rente doorberekend aan de grondexploitaties (c1) en ook niet ander de 
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overige taakvelden (e). Conform het vernieuwde rentebeleid wordt er geen rente meer berekend over reserves 

en voorzieningen. 

Overig

Starters- en Duurzaamheidsleningen  

De gemeente Leusden heeft € 551.700 eeuwig durend beschikbaar gesteld voor 

het verstrekken van startersleningen (aanvullende lening voor de aankoop van 

de eerste woning) en € 75.000 voor duurzaamheidsleningen (lening voor 

investering in energiebesparende maatregelen in de eigen woning). 

Dit laatste fonds was tot en met 2016 uitgebreid naar totaal € 200.000. Bij de 

behandeling van de kaderbrief 2017 is ingestemd met een verdere uitbreiding 

naar totaal € 400.000 tot en met 2030 (looptijd van de duurzaamheidsagenda). 

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verzorgt 

het financiële beheer van de leningen. 

Beide fondsen werken volgens het zogenaamde ‘revolving fund’ principe, dit betekent voor de looptijd van de 

fondsen een onafgebroken financieel hergebruik van de euro’s die de gemeente eenmalig in de fondsen heeft 

gestort. 

Garantstelling geldleningen 

De gemeente Leusden heeft zich in het verleden garant gesteld voor geldleningen die door instellingen op gebied 

van sport en welzijn zijn aangetrokken. Per 1 januari 2018 zijn er acht lopende gemeentegaranties met een 

geborgd volume van € 828.000. 

Achtervang sociale woningbouw 

De leningen van in Leusden werkzame woningbouwcorporaties worden primair geborgd door het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW). In totaal betreft dit een leningsbedrag van € 94,7 miljoen. De gemeente heeft 

samen met het Rijk een achtervangpositie in het WSW, en staat daardoor op indirecte wijze garant. 

Eigen woningbezit 

De Nationale Hypotheekgarantie is een borgstellingsinstrument dat wordt uitgevoerd door het Waarborgfonds 

Eigen Woningen (WEW). Per 2011 is de achtervangpositie van de gemeente Leusden in het WEW beëindigd voor 

nieuwe hypotheekgaranties. Sindsdien neemt het Rijk de volledige achtervang voor nieuwe hypotheekgaranties 

op zich. Voor de tot en met 2010 verstrekte, nog lopende garanties blijft de gemeentelijke achtervang in stand. In 

Leusden betreft het 802 hypotheekgaranties van in totaal € 148 miljoen. 

118



Paragraaf Bedrijfsvoering

Doel en inleiding
De gemeente heeft veel ambities. Dat zien we terug in de taken (bijvoorbeeld ophalen huisvuil), de 

verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld sociale zorg) en de (nieuwe) doelstellingen op de programma’s voor dat 

jaar. Om die ambities te realiseren is het van belang dat de organisatie goed is toegerust. Daarvoor is een goede 

bedrijfsvoering nodig. Een goede bedrijfsvoering is geen doel op zich, maar draagt op effectieve en efficiënte 

wijze bij aan het realiseren van de ambities. Bedrijfsvoering gaat over de manier waarop de processen in onze 

gemeente zijn georganiseerd en worden aangestuurd, maar ook op welke wijze de bedrijfsmiddelen worden 

ingezet.

De paragraaf bedrijfsvoering geeft op hoofdlijnen inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens van de 

bedrijfsvoering in onze gemeente. Het gaat daarbij om duiding en toelichting op onder meer de onderwerpen 

personeel, organisatie, informatisering, automatisering, huisvesting, planning en control enzovoorts.

Beleidskaders
Voor het beleid van de bedrijfsvoering geldt een aantal kaders:

- Informatieplan

- Vernieuwing P & C

Samenwerking bedrijfsvoering
De gemeente Leusden werkt samen op het terrein van de bedrijfsvoering. Dat doen we met de gemeente 

Bunschoten, Nijkerk en Putten. Een toelichting op de ambities en activiteiten voor 2018 is opgenomen op het 

programma Domein Bestuur. 

Personeel en organisatie

MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek)/RIE

Zo spoedig mogelijk na de inhuizing in 2018 in het nieuwe Huis van Leusden, wordt een Risico Inventarisatie en 

evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Dit om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers ook in het nieuwe 

gebouw te waarborgen/bevorderen. De nieuwe manier van werken in het Huis van Leusden: Activiteit 

Gerelateerd Werken, waarbij medewerkers afhankelijk van de werkzaamheden die ze uitvoeren een werkplek 

kiezen, zal invloed hebben op de manier van werken. Het nieuwe gebouw is ingericht om deze manier van 

werken optimaal te ondersteunen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de RI&I kunnen eventuele 

aanpassingen worden gedaan. Na de inhuizing (en de RI&E) wordt bekeken wanneer een volgend MTO wordt 

gepland. Vermoedelijk is dit na 2018. 

Organisatievisie/doelstellingen

De wereld om ons heen verandert. Daarbij gaan de ontwikkelingen zo snel, dat we tijdig, dat wil zeggen nú, aan 

de slag moeten om hierop in te spelen. Met de uitvoering van de vorige visie hebben we een goed fundament 

gelegd. Daar bouwen we op voort. Kern van de in 2017 opgestelde organisatievisie is dat we de wendbaarheid 

van de organisatie vergroten, waardoor we in staat zijn in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. We werken 

aan 3 sporen: 

 Vanuit de ervaringen met Samenleving Voorop zetten we in op het opgavegericht 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. 

Bij de eerste twee sporen werken we met pilots. 

Interne Kerntakendiscussie 
In 2015 is de Interne Kerntakendiscussie (iKTD) gestart met als doel om het overheadpercentage van de 

gemeente Leusden meer in overeenstemming te brengen met vergelijkbare gemeenten. De uitgevoerde 

maatregelen betreffen een reductie van management capaciteit en daarnaast een verminderde ondersteuning 

van staffuncties aan de lijnorganisatie. De taakstelling van 9 fte is voor het grootste deel gerealiseerd. Tot nu zijn 

alle maatregelen door middel van natuurlijk verloop ingevuld.
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HRM-beleid
De nieuwe organisatievisie is in 2017 opgesteld. De speerpunten voor het HRM beleid voor 2018 komen voort uit 

de organisatievisie. We zetten in op het ‘werken vanuit de bedoeling’ en het ‘opgavegericht werken’. We willen 

dit goed implementeren in de organisatie. 

De inzetbaarheid van medewerkers wordt, gelet op de kwaliteiten en competenties, vergroot. Ook is er extra 

aandacht voor het behouden van talentvolle medewerkers. Bij het werven van nieuwe medewerkers letten we 

met name op de vereiste competenties met het oog op de organisatievisie. 

We bouwen verder aan de flexibele schil (intern en extern) om onze wendbaarheid te vergroten. 

Digitalisering E-hrm
In 2017 is het implementatietraject E-hrm (fase 1) van start gegaan, in gezamenlijkheid met de BNLP gemeenten. 

Deze opdracht is gegund aan Raet. Eind 2017 zal YouForce volledig ingericht en operationeel zijn. YouForce 

faciliteert medewerkers en teamleiders optimaal bij de uitvoering van de personeels salaris administratie (PSA) 

mutaties.  Vanaf 2018 volgt de uitrol (fase 2) van werving & selectie, opleidingen, perfomance en 

talentmanagement. Deze modules sluiten aan op onze werkwijze binnen een veranderende organisatie. BNLP 

gemeenten harmoniseren waar mogelijk de processen.

Informatisering en automatisering

Informatievoorziening

Digitaal werken maakt een steeds groter deel uit van onze werkzaamheden. Om de organisatie digitaal 

toekomstbestendig te maken is het nodig kennis, capaciteit, kunde en infrastructuur hierop in te richten. Daartoe 

heeft Leusden het  Informatieplan 2016-2019 opgesteld en wordt er in 2018 een aantal projecten uit het 

Informatieplan Leusden uitgevoerd.

Het zijn o.a. de volgende projecten:

1. Inrichten gegevensmanagement van basisregisraties en koppelingen.

2. Digitaliseren van het proces van Vergunningenverstrekking en handhaving.

3. Professionalisering i-organisatie en i-voorziening.

4. Ontwikkelen informatievoorzieningen voor de omgevingswet.

5. Inrichten van de informatievoorzieningen voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 

Privacy.

Daarnaast wordt in de samenwerking met Bunschoten, Nijkerk en Putten gezamenlijk  uitvoering gegeven aan 

het “Informatiebeleidsplan BLNP 2017-2020”. In dit BLNP-plan zijn 12 thema’s geïdentificeerd waarvoor 

maximale synergie tussen de 4 gemeentes geprobeerd wordt te verkrijgen.

Informatieveiligheid 

Afgelopen jaar heeft de gemeente Leusden nieuw gemeentebreed  beleid vastgesteld om te voldoen aan een 

geheel nieuw normenkader informatieveiligheid voor alle Nederlandse Gemeenten. Dit brede beleidskader heet 

de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en moet de komende jaren worden toegepast 

op alle gemeentelijke informatieprocessen. Om tot een adequate aanpak te komen van alle opgaven op dit 

gebied, is het aflopen jaar binnen de gemeentelijke organisatie een nulmeting uitgevoerd ten aanzien van 

informatieveiligheid en privacy. Op basis hiervan wordt een verbeterplan 2018 opgesteld. Er is een CISO (Chief 

Information Security Officer) aangesteld, die lokaal de coördinatie voert over de uitvoering van het verbeterplan 

informatieveiligheid en privacy. Op regionaal niveau wordt intensief samengewerkt met de gemeenten 

Bunschoten, Nijkerk en Putten. Om deze samenwerking verder vorm te geven is door de vier gemeenten een 

regionale CISO aangesteld die zal toezien op verdere harmonisatie van beleid en processen.

Privacy

Verder is vanuit Europa een verbreding en verzwaring van wetgeving op het gebied van privacy in werking 

getreden: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op de 

verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Om privacy goed 

te regelen moeten we gaan voldoen aan vijf randvoorwaarden. Governance, beleid, werkprocessen en triage, 

bewustwording en training, en beheer en opslag. 

Daarnaast zijn we op grond van de AVG verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te 

stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Deze FG 

willen wij ook binnen de samenwerking BLNP proberen in te vullen.
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Financieel beleid en beheer

Planning en control (waaronder werkprocessen) 

In het kader van de vernieuwing van de bestuurlijke planning en controlcyclus is de afgelopen 3 jaren gewerkt 

aan een drietal ambities; de digitale programmabegroting, vereenvoudiging van de voor- en najaarsnota en de 

thema-beleidsavonden. Alle drie zijn inmiddels gerealiseerd en voor 2018 staan op dit moment geen nieuwe 

actiepunten die te maken hebben met de bestuurlijke planning en controlcyclus op de planning.

Overige bedrijfsvoeringsonderwerpen

Juridische zaken en kwaliteitszorg

In 2018 worden naast kwaliteitsverbetering door de samenwerking, inverdieneffecten verwacht op het gebied 

van de formatie en materiële budgetten. Via de periodieke monitoring rapporteren we daarover in de 

bestuursrapportages. Verder verwachten wij dat onze medewerkers in 2018 kunnen werken met een juridisch 

kennisportal. Ook zal een gezamenlijk systeem voor de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften 

operationeel zijn. We verwachten dat in 2018 van de juridische medewerkers veel inzet gevraagd zal worden bij 

de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van toepassing is. 

Dat geldt ook bij de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Deze wet zou in 2019 ingaan maar is 

inmiddels uitgesteld, een nieuwe ingangsdatum is nog niet beken.

Lasten en baten bedrijfsvoering

Domein Personeel ICT Huisvesting Inhuur

1. Bestuur 1.212.052€    27.000€          -€                 -€                 

2. Leefomgeving 1.900.036€    30.100€          55.495€          27.000€          

3. Samenleving 1.024.457€    6.400€            -€                 25.000€          

4. Ruimte 1.661.961€    59.100€          -€                 348.424€        

Totaal 5.798.506€    122.600€        55.495€          400.424€        

Totale kosten  €   6.657.621 
Overhead

Apparaatskosten

€ 13.034.646

Primaire 

proces

voor specificatie van de kosten zie onderdeel Overhead

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. 

In het domein Leefomgeving staat voor huisvesting € 55.500 vermeld, dit is de Milieustraat. Het Gemeentehuis 

maakt onderdeel uit van de overhead.

De externe inhuur in 2018 bedraagt € 400.424 hiervan wordt € 348.000 ingezet binnen het domein Ruimte. In dit 

domein zijn ook de projecten van het Grondbedrijf opgenomen hierdoor is € 234.000 toe te rekenen aan deze 

projecten.

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 Eenheid Leusden

Formatie fte per 1.000 inwoners 4,709

Bezetting fte pet 1.000 inwoners 4,438

Apparaatskosten Kosten per inwoner € 438,20
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Paragraaf Verbonden Partijen begroting 2018

De Verbonden Partij: een specifieke samenwerkingspartner 
Om verschillende redenen voert de gemeente Leusden diverse 

gemeentelijke taken niet zelf uit, maar laat dit door een derde 

rechtspersoon doen. Vaak vanwege schaalvoordelen, soms vanwege

de noodzaak om slagvaardiger te kunnen handelen. De vorm waarin 

de samenwerking wordt gegoten – een (publiekrechtelijke) 

gemeenschappelijke regeling waarin wij samenwerken met andere 

overheden of een publiek private samenwerking met private 

partijen– is afhankelijk van de aard van de uitbestede taak. Soms kan 

de gemeente niet vrij kiezen om een taak zelf uit te voeren en is  zij 

op grond van wetgeving min of meer verplicht om een gemeenschap-

pelijke regeling aan te gaan (bijvoorbeeld VRU  en RUD). 

Rechtspersonen waarin wij samenwerken noemen wij verbonden 

partijen.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording zijn Verbonden 

Partijen externe organisaties waarin de gemeente zowel een 

bestuurlijk belang als een financieel belang heeft. Het gaat dan om

Gemeenschappelijke Regelingen op grond van de Wgr en om 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 het geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partij 

verhaald kunnen worden op de gemeente (overigens geldt dit niet bij deelnemingen in een NV).

Verbonden partijen dienen een publiek, openbaar belang en dragen bij aan de realisatie van beoogde doelstellingen 

van de beleidsprogramma’s. De gemeente blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor het realiseren van deze 

beleidsprogramma’s. De raad heeft een kader stellende en controlerende taak en ziet erop toe dat de verbonden 

partijen bijdragen aan de doelstellingen in de programma’s.

Lokale en regionale sturing op Verbonden Partijen
Het laten uitvoeren van gemeentelijke taken door Verbonden Partijen heeft het 

risico dat de democratische controle niet optimaal is. Bij de realisering van beoogde 

gemeentelijke doelen is een optimale borging van het publieke belang echter 

essentieel.

Sinds 2015 is (op initiatief van de Leusdense raad) daarom een regionale werkwijze 

voor de sturing en controle op verbonden partijen van kracht. Deze werkwijze is ook 

beschreven in de Nota Verbonden Partijen (2013) en is door het huidige college 

bekrachtigd in het Coalitieakkoord 2014-2018. De werkwijze is in 2014 regionaal 

opgenomen in het Manifest Verbonden Partijen, dat is ondertekend door 10 

gemeenteraden uit de regio Zuid-Oost Utrecht. De werkwijze haakt in op de 

aangescherpte Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) 2015. Krachtens de Wgr 

dienen verbonden partijen jaarlijks vóór 15 april een kadernota met algemene 

financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende begrotingsjaar aan de raad 

aan te bieden. Dit is vooral van groot belang bij voorgenomen inhoudelijke of 

financiële wijzigingen. In de regionale werkwijze worden de verbonden partijen 

verzocht 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 wordt 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. 

Beheersingsmethodiek voor verbonden partijen
De gemeente monitort de verbonden partijen door het beoordelen van management- en bestuursrapportages en de 

begrotingen en jaarrekeningen van de betreffende instellingen. Het college rapporteert de raad gedurende het jaar in de 

P&C-documenten over relevante ontwikkelingen zoals het aangaan of beëindigen van verbonden partijen, wijzigingen in de 

doelstellingen, nieuwe financiële risico’s en beleidswijzigingen in de uitvoering van de taken.
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In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en is de verwachting dat er 

weer een nieuw Coalitieakkoord zal worden opgesteld. Daarnaast 

dateert de Nota Verbonden Partijen van 2013. Sturing en controle op 

verbonden partijen is en blijft belangrijk voor de raad.  Daarom is het 

goed om met de nieuwe raad in 2018 na te gaan of de huidige nota niet 

moet worden geactualiseerd.

De samenwerking Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) heeft 

tot eind 2018 het kenmerk van een projectorganisatie. In 2017/2018 

wordt geëvalueerd hoe de samenwerking verloopt. Als wordt besloten 

om de samenwerking te continueren en om te zetten naar een 

samenwerking voor onbepaalde tijd, dan zal een voorstel (businesscase) 

aan de raad worden gedaan. 

Overzicht verbonden partijen 2018

Naam verbonden partij Programma begroting Juridische rechtsvorm

1. GBLT (belastingen) Bestuur Gemeenschappelijke Regeling

2. GGD regio Utrecht (GGDrU) Bestuur en Samenleving Gemeenschappelijke Regeling

3. Inkoopbureau Midden Nederland (IBMN) Bestuur Stichting

4. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Bestuur Gemeenschappelijke Regeling

5. Vitens Bestuur Vennootschap (NV)

6. Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Bestuur en Leefomgeving Gemeenschappelijke Regeling

7. Afval Verwijdering Utrecht (AVU) Leefomgeving Gemeenschappelijke Regeling

8. Regionale Werkvoorziening Amersfoort e.o. 

(RWA)

Samenleving Gemeenschappelijke Regeling

9. Amfors Holding BV Samenleving Vennootschap (BV)

10. Samenwerking Bedrijfsvoering BNLP Bestuur Regeling zonder meer

Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de Verbonden Partijen

GGD regio Utrecht

De ontwerpbegroting laat een sluitende begroting zien  op basis van de uitgangspunten in de kadernota 2018 en is dus 

technisch sluitend. Parallel aan het proces van deze begroting loopt het proces van de ombuigingen ter dekking van de 

intensiveringen. Hierbij is de opdracht om dit uit te voeren binnen de budgettaire kaders. 

RUD 

De planning is dat de RUD Utrecht per 2018 overgaat naar outputfinanciering. Er wordt een nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst afgesloten met ingang van 2018. 

RWA en Amfors

RWA en Amfors bevinden zich in een transitiefase. Het traditionele SW-bedrijf wordt omgevormd naar 

een ‘mens- ontwikkel-bedrijf’.

AVU 

Thans ligt een voorstel voor om de AVU om te vormen tot een “Bedrijfsvoeringsorganisatie” conform de Wgr 2015. 

Dit krijgt naar verwachting begin 2018 zijn beslag. 

Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn

Per 1-1- 2018 is het recreatieschap opgeheven. In de loop van 2018 zal de voorziening in de begroting voor dit doel 

worden aangewend. Het recreatieschap is echter niet meer in deze paragraaf opgenomen.  

Samenwerking Bedrijfsvoering Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Putten (BLNP)

Per 1 januari 2017 zijn de gemeenten Binschoten, Leusden, Nijkerk en Putten formeel van start gegaan met de 

samenwerking op de volgende taakvelden van de bedrijfsvoering: Financiën, ICT, Juridische zaken en P&O.

De meerwaarde van deze samenwerking zit onder meer in het samenvoegen van werkzaamheden en het 

gezamenlijk inzetten van de ambtelijke capaciteit.  Daardoor kunnen we elkaar versterken. Dat komt uiteindelijk de 

dienstverlening aan onze inwoners ten goede. De businesscases die zijn gemaakt laten zien dat er voordelen en 

resultaten behaald kunnen worden in het waarom van de samenwerking. Het gaat daarbij om:

- een betere kwaliteit van dienstverlening;
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- 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

Actuele informatie per verbonden partij

1. GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus – Tricijn)

Juridische rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling

Programma in gemeentebegroting: Domein Bestuur – programma Samenwerking

Algemeen belang van deelname in de 

Verbonden Partij:

Juiste en klantgerichte uitvoering van 

gemeentelijke belastingverordeningen 

en kwijtscheldingsregels en waardering 

onroerende zaken.

Wijze bestuurlijk belang: Elke deelnemer heeft met één bestuurslid zitting in het AB.

Wijze financieel belang: De grondslagen voor de gemeentelijke bijdrage zijn ontleend aan de 

Basisregistratie Personen en de WOZ-basisregistratie (aantallen inwoners en 

WOZ-objecten).

Financieel belang in % en Euro: 2,5% oftewel € 390.700 (in 2016)

Meest recente financieel resultaat: € 2.024.000 (2016)

Meest recente omvang Eigen 

vermogen:

€ 988.000 (eind 2016)

Meest recente omvang Vreemd 

Vermogen:

€ 9.495.000 (eind 2016)

Risico’s voor financiële positie 

gemeente:

GBLT beschikt in principe niet over eigen (weerstands)vermogen. Financiële 

resultaten worden verrekend met de deelnemers van de gemeenschappelijke 

regeling. Wel zijn er twee bestemmingsreserves gevormd, bedoeld om 

eventuele frictiekosten te dekken die ontstaan door formatiereductie als 

gevolg van bezuinigingsdoelstellingen, en voor het opvangen en egaliseren 

van WOZ-proceskostenvergoedingen.

2. GGD regio Utrecht (GGDrU)

Juridische rechtsvorm: Gemeenschappelijke Regeling

Programma in begroting: Domein Bestuur – programma Veiligheid

Domein Samenleving – programma Sociaal Domein

Algemeen belang van deelname in de 

Verbonden Partij:

- Invulling geven aan de wettelijke rol bij 

crises en rampen

- Bevorderen van een goede 

basisgezondheid en gelijke kansen op 

gezondheid voor de inwoners, onder meer 

door preventie.

Wijze bestuurlijk belang: Elke gemeente is met een lid vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en 

(met uitzondering van gemeente Utrecht) ook in de bestuurscommissie. Het 

AB benoemt het DB.

Wijze financieel belang: De kosten van de wettelijke basistaken worden bij alle deelnemers in rekening 

gebracht; keuzetaken/maatwerk alleen bij de gemeenten waarvoor de taken 

zijn uitgevoerd.

Een voordelig of nadelig saldo over het begrotingsjaar wordt over de 

deelnemende gemeenten omgeslagen op basis van het aantal inwoners per 1 

januari van dat jaar.

Financieel belang in % en Euro: ca 3% (2018), € 924.400

Meest recente financieel resultaat: -/- € 38.000 (2018), ten laste van eigen vermogen gebracht
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Meest recente omvang Eigen 

vermogen:

€ 2.183.000 (eind 2018)

Meest recente omvang Vreemd 

Vermogen:

€ 11.319.000 (eind 2018)

Risico’s voor financiële positie 

gemeente:

De verhouding tussen de vaste (inwoner)bijdrage en de maatwerk- 

opbrengsten moet zodanig zijn, dat de GGDrU in de financieringsstructuur een 

eventuele daling van maatwerkinkomsten zelf kan opvangen.

3. Inkoopbureau Midden Nederland

Juridische rechtsvorm: Stichting

Programma in begroting: Domein Bestuur – programma Samenwerking

Algemeen belang van deelname in de 

Verbonden Partij:

Professionalisering inkoopproces voor 

deelnemende gemeenten

Wijze bestuurlijk belang: In het bestuur van de stichting wordt de gemeente vertegenwoordigd door de 

gemeentesecretaris.

Wijze financieel belang: Op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst worden – rekening 

houdend met de minimum afnameverplichting - uren op basis van feitelijke 

afname vergoed aan het IBMN.

Financieel belang in % en Euro De gemeente Leusden draagt € 80.600 (circa 10%) bij in de totale 

opbrengsten van het IBMN. (begroting 2016)

Meest recente financieel resultaat: € 11.035 (eind 2015)

Meest recente omvang Eigen 

vermogen:

€ 91.233 (eind 2015)

Meest recente omvang Vreemd 

Vermogen:

€ 169.237 (eind 2015)

Risico’s voor financiële positie 

gemeente:

Niet realiseren van doelstelling van kostendekkendheid organisatie IBMN 

(regulier bedrijfsvoeringsrisico IBMN)

4. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Juridische rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling

Programma in begroting: Domein Bestuur – programma Veiligheid

Algemeen belang van deelname in de 

Verbonden Partij:

Adequate brandweerzorg, 

rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wijze bestuurlijk belang: Alle burgemeesters van de 26 Utrechtse gemeenten hebben zitting in het AB.

Wijze financieel belang: Jaarlijkse inwonersbijdrage op basis van verhoudingen van budgetten binnen 

het gemeentefonds, de zgn. “ijkpuntscores”.

Financieel belang in % en Euro : 2% , € 1.388.000 (2018)

Meest recente financieel resultaat: € 1.746.000 (eind 2016)

Meest recente omvang Eigen 

vermogen:

€ 6.859.000, incl. nog te bestemmen resultaat van € 1.746.000 (eind 2016)

Meest recente omvang Vreemd 

Vermogen:

€ 47.753.000 (eind 2016)

Risico’s voor financiële positie 

gemeente:

- 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 in 2018
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5. Vitens

Juridische rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Programma in begroting: Domein Bestuur – programma Samenwerking (voorstel)

Algemeen belang van deelname in de 

Verbonden Partij:

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.

Wijze bestuurlijk belang: Bezit van aandelen.

Wijze financieel belang: Gemeente Leusden heeft sinds 2006 een aandelenportefeuille van 25.902 

aandelen € 1,00 Vitens.

Financieel belang in % en Euro Ongeveer 0,5%

Meest recente financieel resultaat: € 13.000.000 (verwacht over 2018).

Een deel van het financieel resultaat wordt als dividend aan de 

aandeelhouders uitgekeerd. Het verwacht dividend over 2017 (uitbetaald in 

2018) bedraagt € 3,22 per aandeel, dus voor Leusden ongeveer € 83.400

Meest recente omvang Eigen 

vermogen:

€ 526.300.000 (verwacht eind 2017)

€ 525.700.000 (verwacht eind 2018)

Meest recente omvang Vreemd 

Vermogen:

€ 1.223.800.000 (verwacht eind 2017)

€ 1.233.900.000 (verwacht eind 2018)

Risico’s voor financiële positie 

gemeente :

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.

6. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Juridische rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling

Programma in begroting: Domein Bestuur – programma Veiligheid

Domein Leefomgeving – programma Duurzaamheid

Algemeen belang van deelname in de 

Verbonden Partij:

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.

Wijze bestuurlijk belang: Elke deelnemende gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur.

Financieel belang in % en Euro 2,5% oftewel € 277.895 (begroting 2018)

Meest recente financieel resultaat: € 306.261 (eind 2016)

Meest recente omvang Eigen 

vermogen:

€ 1.718.572 (eind 2016)

Meest recente omvang Vreemd 

Vermogen:

€ 1.700.154 (eind 2016)

Risico’s voor financiële positie 

gemeente:

Outputfinanciering (productie, kengetallen en innovatie), 

ziekteverzuim, bedrijfsvoering.
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7. Afvalverwijdering Utrecht

Juridische rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling

Programma in begroting: Domein Leefomgeving – programma Duurzaamheid

Openbaar belang van deelname in de 

verbonden partij:

Zorgen voor goede, reguliere en milieu 

verantwoorde transport, overslag, be- 

en verwerking van huishoudelijk afval uit 

de deelnemende gemeenten.

Tevens kennisuitwisseling en –vergroting op 

het gebied van efficiënte afvalinzameling en

–verwerking.

Wijze bestuurlijk belang: Het AB bestaat uit 1 lid uit elke gemeente.

Wijze financieel belang: Baten en lasten worden 100% aan de deelnemers doorberekend. De GR 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.

Financieel belang in % en Euro: 2% oftewel € 455.037 (2016)

Meest recente financieel resultaat: € 122.936 (2016)

Meest recente omvang Eigen 

vermogen:

€ 365.548 (eind 2016)

Meest recente omvang Vreemd 

Vermogen:

€ 14.365.170 (eind 2016)

Risico’s voor financiële positie 

gemeente:

Normale bedrijfsrisico’s zoals rente-, krediet-, debiteuren- en 

investeringsrisico’s

8. Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en Omstreken (RWA)

Juridische rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling

Programma in begroting: Domein Samenleving – programma Sociaal Domein

Algemeen belang van deelname in de 

Verbonden Partij:

Het realiseren van voldoende passend 

werk voor mensen met een SW-indicatie.

Wijze bestuurlijk belang: Elke deelnemende gemeente is in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd 

door de portefeuillehouder Werk en Inkomen.

Wijze financieel belang: De gemeente stelt de ontvangen rijksbijdrage WSW volledig ter beschikking 

aan RWA. Daarnaast draagt elke gemeente naar rato bij in een eventueel 

negatief exploitatiesaldo.

Financieel belang in % en Euro 6,5% , € 223.000 (2018)

Meest recente financieel resultaat: Eind 2016: Exploitatietekort van € 4.510.000. Dit is aangezuiverd door Amfors 

met € 1.742.000 en door gemeenten met € 2.768.000 (waarvan Leusden 

€ 166.000)

Meest recente omvang Eigen 

vermogen:

0 (eind 2016)

Meest recente omvang Vreemd 

Vermogen:

€ 16.169.000 (eind 2016)

Risico’s voor financiële positie 

gemeente:

Het aantal SW-ers binnen RWA zal jaarlijks afnemen, maar deze uitstroom is 

lager dan de uitstroom waarop het macrobudget van de rijkssubsidie is 

gebaseerd. De begroting 2018 gaat uit dat dit effect volledig wordt 

gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast betekent een afnemende 

rijksbijdrage per SW-er een nadeliger subsidieresultaat, wat moet worden 

opgevangen door een hoger netto resultaat van Amfors en waar nodig een 

hogere gemeentelijke bijdrage. 
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9. Amfors Holding

Juridische rechtsvorm: Besloten Vennootschap (met gemeentelijke deelneming)

Programma in begroting: Domein Samenleving – programma Sociaal Domein

Algemeen belang van deelname in de 

Verbonden Partij:

Het realiseren van voldoende passend 

werk voor mensen met een SW-

indicatie. 

Wijze bestuurlijk belang: 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.

Wijze financieel belang: De gemeente Leusden bezit aandelen Amfors.

Financieel belang in % en Euro: 6,5%  (2018)

Meest recente financieel resultaat: Eind 2016: € 0 (betreft resultaat na aanzuivering tekort aan RWA van 

€ 1.742.826)

Meest recente omvang Eigen 

vermogen:

€ 2.500.000 (eind 2016)

Meest recente omvang Vreemd 

Vermogen:

€ 4.157.223 (eind 2016)

Risico’s voor financiële positie 

gemeente :

Door het dalende aantal SW-ers bij RWA en een afnemende rijksbijdrage 

moeten de toenemende kosten bij RWA worden opgevangen door een 

hoger netto resultaat van Amfors. 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.

10.
.

Samenwerking bedrijfsvoering BLNP

Juridische rechtsvorm: Regeling zonder meer

Programma in begroting: Domein Bestuur – programma Samenwerken

Algemeen belang van deelname in de 

Verbonden Partij:

Doel is om op een  aantal 

bedrijfsvoeringgebieden (Financiën, 

Juridische Zaken, HRM en ICT)  

structureel samen te werken. 

Wijze bestuurlijk belang: De Regeling zonder meer heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid, bestuur 

en begroting. Wel kent de organisatie een stuurgroep waarin de 

burgemeesters zitting hebben een regiegroep waarin de 

gemeentesecretarissen deelnemen.

Wijze financieel belang: De verdeelsleutel voor de BLNP-samenwerking is de verhouding van de 

optelsom van de omvang van het begrotingsdeel in hun huidige 

gemeentelijke begroting op de vier samenwerkingstaken ten aanzien van 

personeelskosten, kosten inhuur derden en ICT-kosten. Deze verhouding 

is: Bunschoten 16,33%, Leusden 28,95%, Nijkerk 35,54%, Putten 19,19%. 

Deze verhouding wordt toegepast op enerzijds gezamenlijke 

investeringen en anderzijds op te realiseren besparingen binnen de 

samenwerking.

Financieel belang in % en Euro: 28,95% (2018) - 

Meest recente financieel resultaat: De regeling is per 1-1-2017 van start gegaan, cijfers over het eerste 

jaar zullen pas in 2018 voor het eerst beschikbaar zijn.

Meest recente omvang Eigen 

vermogen:

De samenwerking heeft geen eigen vermogen, hiervoor dient het 

eigen vermogen van de afzonderlijke gemeente.
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Meest recente omvang Vreemd 

Vermogen:

De samenwerking heeft geen rechtspersoonlijk, kan daarom geen 

geldleningen sluiten en er is dus geen sprake van vreemd vermogen.

Risico’s voor financiële positie 

gemeente :

In de samenwerking zijn voor de vier taakvelden businesscases opgesteld. 

Daarin is becijferd dat de samenwerking een gezamenlijke besparing kan 

opleveren van € 384.000. Het aandeel van Leusden hierbij bedraagt 

€ 100.000. Deze besparing is bij de Voorjaarsnota 2016 ingeboekt. Indien 

de besparing niet of deels wordt gerealiseerd is er een financieel risico 

van maximaal € 100.000.
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Paragraaf Grondbeleid

Belang en doelstelling paragraaf

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht 

gemeenten om in de begroting en de jaarrekening een 

paragraaf over het grondbeleid op te nemen. De paragraaf 

grondbeleid heeft tot doel te informeren over het beleid 

rondom de ontwikkeling van grond binnen de gemeente. 

Met grondbeleid wordt bedoeld de beleidsafweging 

aangaande de grondproductie en de keuze in het daarbij 

wettelijke en gemeentelijke instrumentarium. Daarbij wil de 

gemeente transparant zijn over haar handelen en de juiste 

instrumenten bieden voor de realisatie van de ruimtelijke 

programma’s die al zijn vastgesteld. Hoe de gemeente 

invulling geeft aan het grondbeleid is verder uitgewerkt in 

de Nota Grondbeleid 2013-2017.

In de planning en control cyclus wordt de gemeenteraad jaarlijks vier keer geïnformeerd over de exploitatie van grond in 

de gemeente Leusden. Dat is op de volgende momenten:

1. In november 2017 via de paragraaf grondbeleid in de programmabegroting

2. In januari 2018 via de Risicomonitor Grondbedrijf

3. In juni 2018 via de Actualisatie Grondexploitaties

4. In juli via de paragraaf grondbeleid in de jaarrekening

Beleidskaders

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 beleidskaders zijn daartoe voldoende flexibel, wendbaar en voldoende gedifferentieerd om ook in de toekomst 

de naar verwachting in Leusden vaker voorkomende 'kleinschalige' grondexploitaties te kunnen voeren. Daarnaast is 

mogelijk om in tijden van economische crisis in te spelen op de vereisten van planmatige risicosturing en kleinschalige 

deelplanontwikkeling. De beleidskaders voor het grondbeleid worden begin 2018 geactualiseerd. Dit gebeurt in de vorm 

van een nieuwe Nota Grondbeleid, of in de vorm van een verlenging van de huidige nota voor twee jaar om zo meer 

rekening te kunnen houden met de Omgevingswet. In beide gevallen wordt een voorstel gedaan aan de raad.

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

Nota grondbeleid 2013 - 2017
Nota financiële beleidskaders 

Grondbedrijf (2015)Kaders

Kaderbrief Grondprijsbeleid
Nota Risicomanagement en 

Weerstandsvermogen (2010)

Paragraaf Grondbeleid / 

Weerstandsvermogen
Begroting en jaarrekening

Actualisatie grondexploitaties Risicomonitor Grondbedrijf

Uitvoering Raadsbesluit ‘Gevolgen wijziging 

BBV grondexploitaties en 

vennootschapsbelastingplicht 

grondbedrijf’
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Ontwikkelingen

Omgevingswet

Het is nog onduidelijk wanneer de Omgevingswet in werking 

treedt. Met de komst van de Omgevingswet zal veel 

veranderen. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder 

meer ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. 

Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van 

en voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Dat 

betekent dat we ons, net als in 2017, in 2018 verder 

voorbereiden op de invoering van deze wet. Voor het 

grondbeleid betekent dit dat we onder andere  het wettelijk 

instrumentarium uit de Aanvullingswet grondeigendom 

toetsen op de consequenties voor ons grondbeleid.

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 vennootschapsbelastingplichtig is. Een raming voor de 

Vpb-last voor het grondbedrijf is opgesteld. Deze raming is verwerkt in de programmabegroting.  De geraamde 

vennootschapsbelasting voor alle grondexploitaties bedraagt € 121.000 over 2018 en over de periode 2018-2021 bedraagt 

dit € 452.000.

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.

Begroting 2018 grondbedrijf

De begroting 2018 van het Grondbedrijf bestaat uit; 

 De jaarschijven 2018 uit de grondexploitaties, zoals vastgesteld bij de Actualisatie grondexploitaties 2017 (Raad 

15 juni 2017). De geraamde mutaties binnen de grondexploitaties worden als vermeerdering of vermindering 

bijgeschreven op de (balans)boekwaarde en vormen daarom geen toe- of afname op het begrotingsresultaat van 

de gemeente.

 Een raming van Algemeen beheer Grondbedrijf, bestaande uit interne doorbelaste uren van ambtelijk personeel 

en advieskosten derden. Deze mutaties worden verrekend met de Algemene Reserve Grondbedrijf.

De raming van de VpB-last is niet opgenomen in de exploitatiebegrotingen. Deze maakt onderdeel uit van de begroting van 

de Algemene Dienst en zal worden gedekt vanuit de Algemene Reserve Grondbedrijf.

Actuele prognose resultaat en winstneming

In deze paragraaf Grondbeleid is de uitkomst van de projecten gebaseerd op de geactualiseerde grondexploitaties per 1 

januari 2017. In onderstaande overzichten is de prognose weergegeven van de balansposten en de verwachte resultaten 

zoals deze voortkomen uit de Actualisatie Grondexploitaties 2017. 

Tabel G1 - Relatie grondbeleid met programma’s

Hoofdstuk Relatie met grondbeleid

4. Verkeer en Vervoer (Programma 

Ruimte)
Met grondopbrengsten kan infrastructuur worden aangelegd.

6. Onderwijs (Programma Samenleving
Middels grondopbrengsten wordt er financieel bijgedragen aan realisatie en 

exploitatie van MFC’s.

7. Economie Recreatie en toerisme

(Programma Ruimte)

Grondexploitatie genereert nieuw uit te geven bedrijfskavels, alsmede kavels 

voor detailhandel.

9. Ruimte en Wonen (Programma 

Ruimte)

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

met grondbeleid.
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De voorziening voor de verliesgevende grondexploitaties worden gewaardeerd tegen de contante waarde. 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. De hieronder genoemde nog te verwachten kosten en opbrengsten volgen uit de 

geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2017.

Te verwachten resultaten actief grondbeleid

De gemeentelijke activiteiten inzake grondexploitatie zijn te onderscheiden in zogenoemd actief en faciliterend 

grondbeleid. Bij actief grondbeleid voert de gemeente zelf alle fasen van de grondexploitatie uit: van de aankoop van de 

gronden en eventuele opstallen, sloop, bouwrijp en woonrijp maken tot en met de uitgifte/verkoop van de bouwkavel. De 

gemeente heeft de te ontwikkelen grond in eigen bezit. 

Tabel G2 Verwachte resultaten actieve grondexploitaties (bouwgronden in exploitatie)

(bedrag x € 1.000)

Complex Boekwaarde

1-1-2017

Geraamde nog te 

maken kosten

Geraamde nog 

te realiseren 

opbrengsten

Geraamd resultaat 

(nominale 

waarde)

Geraamd 

resultaat (netto 

contante waarde)

Afsluiting

per

Leusden Zuid 2.273 738 3.071 60 55 31-12-2020

Hamersveldseweg 574 563 1.400 263 248 31-12-2019

De Biezenkamp 6.082 - 6.139 57 53 31-12-2019

Valleipark 2.436 2.008 7.961 3.517 3.249 31-12-2020

Groene Zoom -11 11 - 0 0 31-12-2019

Groot Krakhorst -98 19 - 79 78 31-12-2017

De Buitenplaats 10.302 2.016 4.558 -7.760 -7.649 31-12-2021

21.558 5.355 23.129 -3.784 -3.966

Boekwaarde 1-1-2017 (x € 1.000) -21.558

Nog te verwachten opbrengsten actieve grondexploitaties

Nog te verwachten kosten actieve grondexploitaties

+23.129

-/-5.355

Te verwachten winstsaldo (nominale waarde 1-1-2017) (negatief = verlies) -/- 3.784

De huidige boekwaarde ad. € 21,6 miljoen zal in de toekomst terugverdiend moeten worden door het genereren van de 

hierboven genoemde opbrengsten. Bij afronding van de projecten wordt naar verwachting een nominaal negatief resultaat 

op de exploitaties gerealiseerd van in totaal € 3,8 miljoen. Voor het project de Buitenplaats is reeds een voorziening 

getroffen ter hoogte van het verwachte verlies ad. € 7.649.000. In juni 2017 is door de Raad besloten om dit complex in 

exploitatie te nemen en komt over vanuit de materiële vaste activa.

Te verwachten resultaten faciliterend grondbeleid

Bij faciliterend grondbeleid is de bouwkavel in het bezit van een private partij (ontwikkelaar, particulier, etc.) en wordt 

deze door die partij ontwikkeld. De gemeente treedt enkel c.q. vooral op als overheid, die de plannen van private partijen 

faciliteert als daarvoor een bestemmingswijziging noodzakelijk is.

Tabel G3 Verwachte resultaten passieve grondexploitaties (faciliterend)

(bedrag x € 1.000)

Complex Boekwaarde

1-1-2017

Geraamde nog te 

maken kosten

Geraamde nog 

te realiseren 

opbrengsten

Geraamd resultaat 

(nominale 

waarde)

Geraamd 

resultaat (netto 

contante waarde)

Afsluiting

per

Plantage 159 284 876 433 392 31-12-2020

De Biezenkamp 3.689 3.912 4.922 -2.679 -2.475 31-12-2021

Groot Agteveld -195 1.453 1.114 -144 -126 31-12-2023

3.653 5.649 6.912 -2.390 -2.209

Boekwaarde 1-1-2017 (x € 1.000) -3.653

Nog te verwachten opbrengsten passieve grondexploitaties

Nog te verwachten kosten passieve grondexploitaties

+6.912

-/-5.649

Te verwachten winstsaldo (nominale waarde 1-1-2017) (negatief = verlies) -2.390
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Dit betekent dat de huidige boekwaarde volgens de verwachting niet volledig zal terug worden verdiend. Voor het 

verwachte verlies is binnen de exploitaties Biezenkamp en Groot Agteveld een voorziening getroffen per 1 januari 2017.

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 onderstaande gronden blijft echter geschieden 

door het grondbedrijf. 

Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de dan geldende 

bestemming. Wordt daarbij een duurzame waardevermindering vastgesteld, dan moet dat uiterlijk 31 december 2019 

leiden tot een afwaardering van deze gronden. 

Tabel G4 Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Grond Boekwaarde 

1-1-2017

Boekwaarde 

31-12-2017

Mastenbroek 2 72 72

Restant buitengebied 121 121

Princenhof 1.043 1.043

1.236 1.236

Algemene reserve grondexploitatie (weerstandsvermogen)

In de vorige alinea is weergegeven dat de grondexploitaties risico’s met zich meebrengen. Om mogelijke risico’s af te 

dekken, wordt er een buffer gevormd in de vorm van de algemene reserve grondexploitaties.

Binnen het 

saldo van de Algemene reserve Grondbedrijf is een bedrag ad € 746.000 gelabeld en bedoeld als buffer voor de 

geïdentificeerde risico’s. Zoals toegelicht in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing’ van deze 

jaarrekening, bedraagt de actuele weerstandsratio van het grondbedrijf 1,36. 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’.

Voorzieningen grondexploitaties

Voorziening De Biezenkamp, Groot Agteveld en De Buitenplaats

Deze voorzieningen dienen ter dekking van het verwachte negatieve resultaat van de betreffende grondexploitaties op 

basis van de Actualisatie Grondexploitaties 2017.

Tabel G5 Mutaties Algemene Reserve (bedragen x € 1.000)

Stand 1-1-2018 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31-12-2018

Algemene Reserve Grondbedrijf
2.601 - 397 2.204

Totaal Reserves Grondbedrijf 2.601 - 397 2.204

Tabel G6 Stand voorzieningen grondexploitaties
(bedragen x € 1.000)

Stand 1-1-2017 Stand  31-12-2017

Voorziening De Biezenkamp

Voorziening Groot Agteveld

Voorziening De Buitenplaats

Voorz. Afgesloten complexen

 

2.475

126

7.649

18

2.475

126

7.649

18

Totaal voorzieningen  10.268 10.268
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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 Risicomonitor projecten 

Grondbedrijf 2017 en de Actualisatie Grondexploitaties 2017, welke respectievelijk in januari en juni 2017 zijn vastgesteld. 

Hierin zijn de risico’s benoemd (en waar mogelijk gekwantificeerd) die de gemeente loopt met de uitvoering van alle 

grondexploitaties.
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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 Rapportage aan: Op basis van:

Rechtmatigheid rekenkamer

accountant

eigen organisatie

raad

raad

college

art. 182 Gw

art. 213 Gw

Doelmatigheid rekenkamer

eigen organisatie

raad

college 

art. 182 Gw

art. 213a Gw

Doeltreffendheid

Toezichtinformatie

rekenkamer

eigen organisatie

eigen organisatie

raad

college 

raad

provincie

art. 182 Gw

art. 213a Gw

Verordening systematische 

toezichtinformatie provincie 

Utrecht

Landelijke ontwikkelingen accountantscontrole 
Onder leiding van commissie Depla is in 2015 het rapport vernieuwing accountantscontrole gemeenten verschenen. Een 

van de adviezen uit het rapport is dat het college bij de jaarrekening een verklaring geeft waarin het college aangeeft 

rechtmatig te hebben gehandeld met betrekking tot de financiële Rijks en Europese wetgeving. Ook is in de verklaring 

opgenomen dat de toelichting op de verschillen tussen de begroting en jaarrekening accuraat is. De accountantscontrole 

kan worden beperkt tot de getrouw beeld verklaring bij de jaarrekening en bij de verklaring van het college. De accountant 

neemt dit onderdeel dan mee in zijn controle. 

Naar verwachting zal de wetswijziging per 1 januari 2019 ingaan. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de uitvoering van de 

(verbijzonderde) interne controle. Deze gevolgen worden in beeld gebracht en met een plan van aanpak wordt ervoor 

gezorgd dat de gemeente Leusden klaar is voor deze wetswijziging. 

ENSIA
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en 

eenmalige IT-audit. Vanaf 2017 moeten gemeenten door middel van ENSIA elk jaar over de kwaliteit van de 

informatieveiligheid van diverse informatiesystemen verantwoording afleggen gebaseerd op de BIG (Baseline 

Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten). Met ENSIA is ook de verantwoordingssystematiek over de Basisregistratie 

Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen (BAG), Inkomen (SUWInet) samengevoegd en gestroomlijnd. Uitgangspunt is het horizontale 

verantwoordingsproces aan de gemeenteraad. Dit vormt de basis voor het verticale verantwoordingsproces aan de 

nationale partijen die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid. 

Op hoofdlijnen ziet het ENSIA-verantwoordingsproces er als volgt uit:

jaarlijks wordt een zelfevaluatie informatieveiligheid uitgevoerd;

het college stelt hierover een collegeverklaring op;

een IT-auditor controleert de collegeverklaring en stelt een assurance-rapport op;

het college rapporteert in een paragraaf van het jaarverslag over de informatieveiligheid;

de gemeenteraad controleert de informatieveiligheid van de gemeente en stelt de jaarstukken vast.

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 de begroting is voor rekenkameronderzoek € 30.360 geraamd. 

De auditcommissie van Leusden heeft de rekenkamercommissie verzocht om een onderzoek uit te voeren naar de risico’s 

voor de gemeente Leusden in het kader van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Het onderzoek zal eind 2017 

starten en in 2018 zal de rekenkamer de resultaten van het onderzoek rapporteren aan de gemeenteraad. 
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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). In de begroting is € 42.500 geraamd voor accountantscontrole. 

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 de begroting zijn geen middelen geraamd voor onderzoeken naar doelmatigheid 

en doeltreffendheid. 

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. 

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. 

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. 

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.
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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”.

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 2018 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. Voor de jaren 2018-2021 zijn 

er overschotten geraamd. De jaarrekening 2016 had een overschot. Hiermee voldoen we aan de toetsingscriteria. 

Daarnaast is onze netto schuldpositie zeer laag en ons weerstandsvermogen op peil. 

Met deze positie zal Leusden naar verwachting ook in 2018 voor repressief toezicht in aanmerking komen. 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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Uiteenzetting financiële positie 
 

 
Begrotingsresultaat 2018-2021 
 
In onderstaande tabel geven wij u de uitkomsten van de begroting 2018-2021 waarbij als startpositie is genomen 
de Voorjaarsnota 2017. 
 
bedragen x € 1.000 2018 2019 2020 2021 

Resultaat Voorjaarsnota 2017 -145 +364 +437 +178 
Resultaat Meicirculaire 2017 +93 +165 +141 +189 
Ontwikkelingen na opstellen Voorjaarsnota 2016 +92 +121 +263 +350 

 +40 +650 +841 +717 
Schrappen OZB-verhoging -160 -160 -160 -160 

 -120 +490 +681 +557 
Dekking tlv reserve flexibel deel 120 - - - 

Resultaat begroting 2018-2021 0 +490 +681 +557 

 
De Voorjaarsnota 2017 gaf voor het meerjarenperspectief al een positief beeld. Dit beeld is met de meicirculaire 
sterk verbeterd. Bij het opstellen van deze begroting is er nog een aantal positieve ontwikkelingen te melden die 
leiden tot begrotingsoverschotten voor alle jaren in deze meerjarenbegroting. Dit bood de ruimte om de nog 
voor 2018 geplande OZB verhoging van € 160.000 te schrappen. Weliswaar levert dit voor 2018 een incidenteel 
tekort op van € 121.000. De structurele begrotingspositie is echter dusdanig positief dat een OZB-verhoging 
alleen voor 2018 noodzakelijk zou zijn. Wij vinden in lijn met het coalitieakkoord een verhoging van de OZB een 
maatregel die alleen ingezet moet worden als de structurele begrotingspositie hierom vraagt. 
 

Beschouwing begrotingsresultaat 
Het is lang geleden dat Leusden een dergelijke begrotingspositie heeft gekend. Een meerjarig sluitende begroting 
hebben we al enkele jaren maar begrotingsoverschotten van deze orde hebben we lang niet gezien. Dat is dus 
goed nieuws. Een begroting maken is uiteraard een momentopname. De wereld waarin we leven is echter 
dynamisch. Wij zien een aantal ontwikkelingen die onze fraaie begrotingspositie weer onder druk kan zetten.  
 
Regeerakkoord Kabinet Rutte III 
In de risicomonitor 2017-2 hebben we aangegeven dat er onzekerheid is met betrekking tot het gemeentefonds 
vanwege het komende nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe Kabinet zal ambities hebben die tot hogere 
rijksuitgaven leiden en daarmee tot een hoger gemeentefonds (trap op). Maar de partijen die nu onderhandelen 
hebben alle vier een korting van circa € 1,2 miljard op het gemeentefonds opgenomen in hun 
verkiezingsprogramma. Er is dus op dit moment grote onzekerheid in welke mate deze korting wordt opgenomen 
in het regeerakkoord en in hoeverre de korting wordt gecompenseerd door beleidsintensiveringen. De 
septembercirculaire zal daar geen duidelijkheid over geven. We zijn dus in afwachting van de doorrekening van 
het regeerakkoord. De effecten op onze begrotingspositie kunnen groot zijn. 
 
Grote infrastructurele werken 
Al vele jaren beschikt Leusden over een reserve bovenwijkse voorzieningen. Deze reserve wordt ingezet om grote 
infrastructurele werken te realiseren. Deze reserve wordt gevoed door bijdragen uit grondexploitaties. De (grote) 
grondexploitaties zijn/worden afgerond en vooralsnog zijn er nog geen grootschalige nieuwe plannen. Dit 
betekent dat de voeding van de reserve opdroogt terwijl reconstructies of andere verkeerskundige aanpassingen 
aan de orde blijven. Incidentele dekking wordt minder dus dat betekent dat meer structurele ruimte in onze 
begroting moeten vrijmaken. Dit ook omdat conform de nieuwe BBV voorschriften ook over maatschappelijk nut 
investeringen afgeschreven moet worden. Uitgaande van een rente van 1% en een afschrijvingstermijn van 25 
jaar vergt een investering van € 1 miljoen een kapitaallast van € 50.000. Om dus bijvoorbeeld een 
investeringsvolume van € 4 miljoen beschikbaar te hebben moet € 200.000 structurele ruimte worden 
vrijgemaakt. 
 
Loon en -prijsontwikkeling 
In Nederland trekt de economie weer behoorlijk aan en tegelijkertijd loopt de inflatie ook weer op. In de 
meicirculaire 2017 lagen de CPB-ramingen voor de komende jaren gemiddeld op 1,5%. De laatste jaren was dit 
0,5%. In deze begroting hebben we dan ook een stevige stelpost voor loon- en prijsontwikkeling geraamd. De 
vraag alleen is of dit afdoende is. Met name in de bouwsector zien we een krapte op de markt. Bouwbedrijven 
hebben een meer dan goed gevulde orderportefeuille wat een stevige opwaartse druk op de prijzen heeft. 
Onlangs kwam in het nieuws dat gemeenten bij bouwkosten voor scholen in aanbestedingen worden 
geconfronteerd met budgetoverschrijdingen van twintig procent of meer. In de onderhoudsvoorzieningen en 
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grote infrastructurele projecten (Hart van Leusden, IKC’s) houden we rekening met toekomstige 
prijsontwikkelingen. Als deze 2% hoger zouden uitkomen dan waarmee rekening gehouden levert dit een 
structurele tegenvaller op van € 300.000. Zie ook de risicomonitor 2017-2 
 
Jeugdzorg 
In de risicomonitor 2017-2  is gekeken naar de ontwikkeling van de kosten van de jeugdzorg in relatie tot het 
afnemende budget vanwege aanvullende kortingen en het objectieve verdeelmodel. Indien we de uitgaven van 
2016 extrapoleren komen we uit op een tekort van € 650.000. Hierbij vermelden we wel dat in de meicirculaire 
een aanpassing van het verdeel model is opgenomen welke voor Leusden een hogere uitkering van circa 
€ 570.000 oplevert. 
 
Formatie 
De Leusdense organisatie is de laatste jaren fors ingekrompen. In 2013 is 9 fte bespaard en vervolgens nog een 
keer 9 fte bij de interne kerntakendiscussie. Deels is deze formatiereductie omgezet in een flexibele schil. De 
laatste twee jaar zien we de capaciteitsvraag toenemen. Enerzijds door nieuwe wettelijke taken en anderzijds 
door eigen lokale ambities. In die capaciteitsbehoefte is voorzien door veel in te huren. Zowel in 2016 als 2017 
zijn extra middelen ingezet (respectievelijk € 380.000 en € 250.000). De vraag die voor ligt is of onze vaste 
formatie en daarbij behorende flexibele schil voldoende is om de komende jaren alle taken uit te voeren waarbij 
we ook rekening moeten houden met een nieuw ambitieus coalitieakkoord. 
 
 

Ontwikkelingen na opstellen Voorjaarsnota 2017 
 
De begroting wijkt af van de Voorjaarsnota 2017. Een belangrijke ontwikkeling is de meicirculaire dit na het 
afronden van de Voorjaarsnota is verschenen. Bij het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
geven wij een toelichting op de meicirculaire. 
Daarnaast is er een aantal andere ontwikkelingen die zorgen voor mutaties in de begroting. Wij noemen hier de 
belangrijkste: 

 In de begroting is in meerjarenperspectief sprake van een aanzienlijke meevaller op de stelpost loon- en 
prijsstijgingen. De raming van de stelpost loon- en prijsstijgingen is afgestemd op de circulaires van het 
gemeentefonds. De daarin gehanteerde ramingen van het CPB worden in onze begroting overgenomen. In 
de septembercirculaire 2016 en de meicirculaire 2017 in de inflatie fors gestegen. De laatste jaren lag de 
inflatie op ongeveer een half procent. Nu is deze gestegen naar 1,7%. Dit betekent dat het accres van de 
algemene uitkering stijgt en we onze stelpost loon- en prijsstijgingen ook verhogen. Een hogere inflatie 
betekent ook dat de belastingtarieven worden verhoogd. Een deel van de kosten voor loon- en 
prijsstijgingen dekken we immers door hogere belastingopbrengsten. Bij de doorrekening van de 
meicirculaire was geen rekening gehouden met de verhoging van de belastingtarieven.  In deze begroting 
hebben we dat wel gedaan waardoor er per saldo een meevaller ontstaat die oploopt tot € 207.700 in 2021. 

 De vanaf 2016 dalende rijksmiddelen voor het Sociaal Domein, waaronder de afbouw van de rijksbijdrage 
WSW, zijn op voorhand niet als lagere lasten (bijdrage aan RWA) in de begroting verwerkt. Dit omdat het 
onzeker was of deze kortingen in de praktijk wel gerealiseerd zouden kunnen worden. In plaats daarvan is 
een negatieve stelpost/taakstelling SD in de begroting opgenomen. Met het beleidskader Sociaal Domein is 
deze stelpost volledig komen te vervallen, waardoor het nu naar beneden bijstellen van de door te betalen 
rijksbijdrage WSW (conform de IU participatiewet) voor de jaren 2020 en 2021 leidt tot een budgettair 
voordeel van respectievelijk € 93.000 en € 131.000. 

 In de raadsvergadering van 23 maart heeft de raad besloten tot overname van de sportzaal in MFC Antares. 
Op de exploitatie van deze sportzaal heeft een structureel tekort van € 20.000. Conform het raadsbesluit is 
dit tekort nu opgenomen in de begroting. 

 In deze begroting is het resultaat op de afvalbegroting € 120.000 positiever dan in de vorige begroting.  De 
afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Een deel van de kosten worden extra comptabel doorberekend 
in de afvalstoffenheffing. Dit betreft de BTW kosten, rentekosten en de kosten van overhead. Ten opzichte 
van 2017 zijn deze kosten gestegen. 

 
 
Monitor bezuinigingen 
 
In de programmabegroting 2014 - 2017 is een in meerjarenperspectief oplopend maatregelenpakket opgenomen 
van € 2,3 miljoen (Kerntakendiscussie). Vanuit voorgaande bezuinigingsrondes  is structureel € 3,7 miljoen aan 
bezuinigingen opgenomen. Hierna is in een tabel een totaaloverzicht opgenomen van de nog in de begroting te 
effectueren bezuinigingsmaatregelen.  
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bedragen x € 1.000                                                             2018 2019 2020 2021 

Nog te realiseren maatregelen     

- 8.4 (binnensport)accommodaties 36 36 36 36 

Subtotaal Nog te realiseren maatregelen 36 36 36 36 
     
Overige nog door te voeren maatregelen     

- 1.1 College 30 30 30 30 

Subtotaal Overige nog door te voeren maatregelen 30 30 30 30 
     

Totaal nog te effectueren bezuinigingsmaatregelen 66 66 66 66 

 
Van de totale bezuinigingsmaatregelen van € 6,0 miljoen dient in meerjarenperspectief nog een bedrag van  
€ 66.000 in de begroting te worden verwerkt. Hieronder wordt voor een aantal maatregelen de stand van zaken 
gegeven: 

 8.4 (binnensport)accommodaties 
Wij verwachten deze taakstelling te kunnen realiseren door te behalen rendement op 
duurzaamheidsinvesteringen binnen het gemeentelijk vastgoed.  

 1.1 College 
Via het CUP 2014-2018 is dekking gevonden voor 3 fulltime wethouders voor deze periode.  

 
Interne kerntakendiscussie 
Naast de taakstelling vanuit de kerntakendiscussie is er binnen de begroting ook een taakstelling op de 
overheadkosten opgenomen. Door een terugloop van projecten in de grondexploitaties en infrastructurele 
werken moet de kostentoerekening worden verlaagd en daarmee de personeelskosten worden gereduceerd. 
Daaraan gekoppeld moeten ook de overheadkosten worden teruggebracht.  
Hiernaast vinden wij dat de overhead van Leusden vergelijkbaar moet zijn met die van vergelijkbare gemeenten. 
Dit heeft geleid tot het in 2015 opstarten van een interne kerntakendiscussie. Dit project heeft geleid tot een in 
vier jaar te bereiken reductie van 9 formatieplaatsen (€ 576.000) en overige overheadbudgetten (€ 156.000).  
De openstaande taakstellingen (€ 455.000) worden hiermee ruimschoots ingevuld. Het verschil tussen de 
taakstelling en gerealiseerde besparing houden we in de begroting beschikbaar als flexibele schil en een 
reservering voor noodzakelijke investeringen (ICT), flexibel belonen, (om)scholing en een risicobuffer. 
 

bedragen x € 1.000                                                             2018 2019 2020 2021 

Overheadtaakstelling -399 -454 -454 -454 

Interne Kerntakendiscussie 
- Formatie maatregelen 
- Overheadbudgetten 

 
495 
156 

 
544 
156 

 
576 
156 

 
576 
156 

Totaal Interne Kerntakendiscussie 651 700 732 732 

Surplus t.b.v. flexibele schil/investeringen/belonen/risicobuffer 252 246 278 278 
     
Realisatie Interne Kerntakendiscussie     

- Formatie maatregelen 
- Overheadbudgetten 

301 
139 

319 
139 

351 
139 

351 
139 

Totaal realisatie Interne Kerntakendiscussie 440 458 490 490 

     
Totaal nog te realiseren Interne Kerntakendiscussie 211 242 242 242 
 
Over de voortgang en de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen wordt de raad twee maal per jaar 
geïnformeerd via de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. 
 
 

Financiering en rente 
 
Het rentebeleid is met het raadsbesluit van 18 mei 2017 vernieuwd. Vernieuwing was noodzakelijk door de 
wijzigingen in het BBV en de verplichting tot schatkistbankieren. Met de BBV vernieuwing zijn de fictieve 
rentesoorten komen te vervallen. We rekenen dus geen bespaarde rente meer over reserves en aan 
investeringen waar geen geldlening voor is aangetrokken wordt ook geen rente meer toegerekend. In feiten 
kennen we nu alleen nog werkelijke rentebaten (rente opbrengsten schatkistbankieren) en rentelasten 
(aangetrokken geldleningen, vooralsnog alleen voor MFC Atria). De begroting wordt hiermee ook transparanter 
en de administratieve last wordt aanzienlijk verminderd. Bij het raadsvoorstel is een doorrekening gemaakt van 
de budgettaire effecten van het vernieuwde rentebeleid. Deze zijn beperkt. Ze zijn verwerkt in deze begroting. 
Het conform BBV voorgeschreven renteoverzicht is opgenomen in de paragraaf financiering. 
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Reserves en voorzieningen 
 
De reserves en voorzieningen zijn te beschouwen als het fundament voor de Leusdense financiële positie. Door 

onze reserves en voorzieningen zijn wij in staat om nieuwe beleidsvoornemens te realiseren en de infrastructuur 

in stand te houden (onderhoudsvoorzieningen). Daarnaast wordt een deel van het eigen vermogen ingezet om 

de begrotingspositie te verbeteren (rente over algemene en bestemmingsreserves). De stand van de reserves en 

voorzieningen per 1 januari 2018 en de prognose in meerjarenperspectief is als volgt: 
 
                           bedragen x € 1.000 

                                                                        begin boekjaar 2017 2018 2019 2020 2021 

Reserve/voorziening      

Algemene Reserve 

- Basisreserve 

- Toevoeging exploitatie 

- Flexibel inzetbaar 

- Middelen met aangewezen bestemming 

- Fonds maatschappelijke vraagstukken 

 

4.392 

8.442 

805 

3.225 

- 

 

4.028 

5.442 

596 

3.061 

2.500 

 

4.028 

5.442 

481 

3.152 

2.500 

 

4.028 

5.442 

432 

3.244 

2.500 

 

4.028 

5.442 

399 

3.335 

2.500 

Algemene reserve grondbedrijf 2.974 2.862 2.465 2.205 4.146 

Dekking kapitaallasten economisch nut 4.138 3.308 3.070 2.832 2.594 

Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut - 820 787 754 722 

Reserve Sociaal Domein 2.008 2.044 1.810 1.724 1.672 

Reserve bovenwijkse voorzieningen 2.394 1.886 1.886 2.047 3.529 

Reserve rente starters- en duurzaamheidsleningen 775 769 756 743 730 

Reserve vernieuwing en uitbreiding onderwijshuisvesting 1.178 1.253 1.262 1.296 1.343 

Totaal reserves 30.331 28.569 27.639 27.247 30.440 

Voorziening onderhoud infrastructuur 21.502 15.103 13.976 13.606 12.434 

Voorziening diverse complexen grondbedrijf 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620 

Voorziening egalisatie reinigingsrechten 14 14 14 14 14 

Voorziening liquidatie recreatieschap 231 231 - - - 

Voorziening arbeidsvoorwaarden  gerelateerde 

verplichtingen 

3.081 2.920 2.996 3.068 3.139 

Totaal voorzieningen 27.448 20.888 19.606 19.308 18.207 

Totaal reserves en voorzieningen 57.779 49.457 47.245 46.555 48.647 

Uit het overzicht blijkt dat de totale vermogenspositie in meerjarenperspectief per saldo met € 810.000 afneemt. 

Onderstaand lichten wij de voornaamste mutaties toe: 

 
Reserves  

 Algemene reserve; flexibel inzetbaar 
De afname van de reserve wordt met name veroorzaakt door dekking nieuw beleid (afname € 80.000) en het 
incidenteel begrotingstekort 2018 (afname € 120.000).  

 Algemene reserve grondbedrijf 
De toename van de reserve wordt grotendeels veroorzaakt door het saldo resultaat afgesloten 
grondexploitaties (toename € 4,0 mln., dotatie aan reserve bovenwijkse voorzieningen (afname € 1,6 mln.), 
rentecompensatie (afname € 0,2 mln.), afdracht VpB (afname € 0,5 mln.) en beheerslasten (afname € 0,6 
mln.).   

 Reserve egalisatie kapitaallasten 
Investeringen met een economisch nut als ook investeringen met een maatschappelijk nut dienen te worden 
geactiveerd. Gedurende de toekomstige gebruiksduur wordt de investering afgeschreven en de 
kapitaallasten in de exploitatie opgenomen. De dekking van de kapitaallasten vindt gedeeltelijk plaats door 
een onttrekking uit een reserve egalisatie kapitaallasten met economisch nut of de reserve egalisatie 
kapitaallasten met maatschappelijk nut . Op deze wijze wordt de lasten van investeringen met  economisch- 
en een maatschappelijk nut (gedeeltelijk) gedekt uit reserves en kostenneutraal verantwoord in de 
exploitatie. De daling van de reserve egalisatie kapitaallasten in meerjarenperspectief loopt gelijk met de 
daling van de betreffende kapitaallasten.  

 Reserve bovenwijkse voorzieningen 
De reserve wordt de komende jaren versterkt door onttrekkingen uit de algemene reserve grondbedrijf 
(toename €  1,6  mln.). De reserve wordt aangewend voor (gedeeltelijke) dekking van majeure 
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infrastructurele projecten, waaronder het verkeersplan Achterveld (afname € 1,9 mln.) en Hart van Leusden 
(afname € 1,0 mln.).   

 
Voorzieningen 

 Voorziening onderhoud infrastructuur 
De voorziening onderhoud infrastructuur neemt per saldo de komende jaren af met € 2,7 mln. De 
belangrijkste oorzaken zijn onderhoud wegen € 2,4 mln., onderhoud gebouwen € 0,8 mln., onderhoud 
sportterreinen € 0,2 mln. en onderhoud groenvoorziening € 0,4 mln. Ten aanzien van toekomstige 
investeringen in de riolering wordt over de komende jaren gedoteerd € 1,1 mln. 

 Voorziening recreatieschap 
Het saldo binnen deze voorziening ad € 231.000 wordt in 2018 aangewend als dekking voor de lasten ten 
aanzien van de liquidatie van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug 

 

 

Meerjarig Investeringsplan (MIP) 
Alle vervangingsinvesteringen worden bijeengebracht op het Meerjarig Investeringsplan (MIP). In bijlage B is een 
overzicht opgenomen van het complete MIP, waarbij de investeringen per programma zijn weergegeven. In de 
tabel hierna geven wij u een samenvatting van de geplande investeringen. 
 
 

 
bedragen x € 1.000 

 

e/m/o *) 

Investeringslasten Structurele lasten 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

          

A1. Vervangingsinvest. e 1.135 169 487 347 52 125 182 262 

A2. Openbare verlichting o 298 54 105 95 - 12 14 17 

B1. Verkeer & vervoer m 4.335 2.700 350 - - 62 170 184 

B2. Onderwijshuisvesting           e - - 5.660 - - - 232 230 

C1. Groot onderhoud  o 4.094 3.881 4.487 3.782 - - - - 

C2. Sportterreinen o 288 39 408 385 - - - - 

C3. GRP e/o 329 125 131 107 - - - - 

D1. Grondexploitatie  e 2.850 1.686 796 177 - - - - 

       Grondverkopen  -5.599 -7.746 -1.744 - - - - - 

          

Totaal   7.730 908 10.680 4.893 52 199 598 693 
*)  e: = investeringen met economisch nut,   m =  investeringen met maatschappelijk nut,  o = onderhoud van 
kapitaalgoederen 
 
De onderdelen van het MIP lichten wij nader toe:  
 

A. Investeringen die door middel van 
activering en afschrijving t.l.v. de 
exploitatie worden gebracht 

A1. Vervangingsinvesteringen, dit betreft geplande investeringen op basis 
van de diverse vervangingsplannen. 

  A2. Investeringen Openbare Verlichting, geplande investeringen conform het 
beleidsplan openbare verlichting 

B. Investeringen die t.l.v. reserves 
worden gebracht  

B1. Investeringen uitvoeringsplan verkeer en vervoer (maatschappelijk nut), 
dekking uit reserve infrastructuur/ bovenwijkse voorzieningen, 
de genoemde bedragen zijn gebaseerd op door de raad vastgestelde 
uitgavenprioritering binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen. 

  B2. Onderwijshuisvesting, investering wordt hoofdzakelijk vanuit reserve 
onderwijshuisvesting bekostigd. 

C. Investeringen die t.l.v. voorzieningen 
worden gebracht (karakter: groot 
onderhoud en vervanging zonder 
levensduurverlenging) 

C1. Investeringen IBOR, gebaseerd op meerjarige onderhoudsplannen voor 
wegen, water, groen en gebouwen 
dekking uit voorzieningen onderhoud infrastructuur 
op basis van inspecties worden de definitieve onderhoudsmaatregelen in 
jaarplannen verwerkt. 
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C2. Investeringen onderhoudsplan sportterreinen,  
dekking uit voorziening onderhoud sportterreinen. 

C3. Investeringen Gemeentelijk Rioleringsplan,  
dekking uit egalisatievoorziening rioolbeheer. 

D. Investeringen die t.l.v. de 
grondexploitatie worden gebracht 

D1. Investeringen o.b.v. grondexploitatieopzetten, zoals grondaankoop en 
bouwrijp maken. Een negatief bedrag betekent grondverkopen. 

 
 
Budgetautorisatie 
Ter vereenvoudiging van de besluitvorming zijn de vervangingsinvesteringen van rubriek A voor de jaarschijf 2018 
functioneel in de primitieve begroting geraamd. Ditzelfde geldt voor de investeringen uit rubriek C. Hierbij wordt 
aangetekend dat het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) eens in de vijf jaar aan de raad ter vaststelling wordt 
voorgelegd. In het raadsvoorstel wordt inzicht gegeven in de ophanden zijnde investeringen in de komende 
planperiode. Voor investeringen uit de categorie B worden u afzonderlijke besluiten ter vaststelling voorgelegd. 
De in rubriek D genoemde investeringen zijn overeenkomstig de laatste door de raad vastgestelde actualisering 
van de grondexploitatie.  
 

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
 
Op grond van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) is een gemeente verplicht om afzonderlijk in te 

gaan op de zogenoemde ‘jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar 

volume’. Bij deze arbeidsgerelateerde verplichtingen is het doorslaggevend of het verloop van de uitgaven 

gedurende een aantal begrotingsjaren - in de regel betreft dit de begrotingsperiode van vier jaar - gelijkmatig dan 

wel ongelijkmatig is. Bij een gelijkmatig verloop zoals bijvoorbeeld lonen, premies en vakantiegeld moeten de 

uitgaven in de begroting worden geraamd. Is er sprake van een sterke omvangwisseling in het uitgavenpatroon 

dan moeten de uitgaven ten laste van een voorziening worden gebracht. De kosten van voormalig personeel en 

wethouderspensioenen worden gedekt uit voorzieningen omdat hier sprake is van een ongelijk volume.  

De hoogte van de voorzieningen (per 1 januari 2018 € 2.920.000) dient te zijn afgestemd op de achterliggende 

verplichtingen. Jaarlijks vindt er daarom een doorrekening plaats. Deze heeft laatstelijk plaatsgevonden bij het 

opstellen van de Jaarrekening 2016. De eerstvolgende actualisering vindt plaats bij de jaarrekening 2017.  

 
Meerjarenbalans 2016-2021 
 
Het BBV schrijft voor dat in de begroting een geprognosticeerde balans moet  
worden opgenomen. Met deze meerjarenbalans krijgt de raad meer inzicht in 
de ontwikkeling van onder meer de investeringen, reserves en voorzieningen 
en de financieringsbehoefte.  
Hieronder is de meerjarenbalans 2016-2021 opgenomen.  
We benadrukken dat het voor de aangegeven begrotingsjaren een prognose is.  
In de balans zijn de belangrijkste ontwikkelingen verwerkt zoals we die op dit  
moment kennen. Door toekomstige besluitvorming en (financiële) dynamiek  
– die er nu eenmaal altijd is bij gemeenten – zullen de hieronder vermelde cijfers  
in werkelijkheid gaan afwijken. Dit maakt dat de meerjarenbalans een behoorlijke  
mate van onzekerheid in zich heeft.  
 
(bedragen x € 1.000) werkelijk Begroot 

ultimo boekjaar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ACTIVA       
Materiele vaste activa 29.176 43.109 42.342 40.046 38.214 36.851 
Financiële vaste activa 1.221 1.196 1.162 1.102 1.068 1.050 
Voorraden 11.259 7.461 3.648 -2.316 12 3 
Liquide middelen (incl. schatkist) 20.502 757 1.117 10.477 12.338 13.197 
Vlottende activa 11.491 11.091 10.664 9.587 9.440 9.440 

 73.649 63.613 58.933 58.896 61.072 60.541 

PASSIVA       
Reserves (eigen vermogen) 32.247 29.924 26.767 27.268 30.785 31.268 
Voorzieningen 27.448 20.889 19.606 19.308 18.207 17.433 
Langlopende schulden 5.764 5.525 5.285 5.045 4.805 4.565 
Vlottende passiva 8.190 7.275 7.275 7.275 7.275 7.275 

 73.649 63.613 58.933 58.896 61.072 60.541 
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De vaste activa zijn voor deze meerjarenbalans geactualiseerd met de geplande grote investeringen waarover 
besluiten zijn genomen ten tijde van het opstellen van deze begroting. Op dit moment wordt er veel in Leusden 
geïnvesteerd: in MFC’s, 2

e sporthal, het nieuwe gemeentehuis, verkeersplan Achterveld, renovatie zwembad 
Octopus, aankoop sporthal Antares. De vaste activa laten in 2017 dan ook een stijging zien, de liquide middelen 
en voorzieningen nemen als gevolg hiervan af.  
In de jaren daarna nemen de liquide middelen weer toe als gevolg van de financieringsconstructie Biezenkamp. 
Dit is ook zichtbaar in de meerjarige ontwikkeling van de voorraden waar de boekwaarden van de 
grondexploitaties onder zijn opgenomen. Na 2019 zijn geen actieve grondexploitaties meer aanwezig. Door de 
winstneming in Valleipark neemt de algemene reserve van het grondbedrijf toe wat zichtbaar is in de 
ontwikkeling van het eigen vermogen in 2020. Het overige verloop van de reserves en voorzieningen is hiervoor 
al verder toegelicht. De post langlopende schulden betreft de lening die als projectfinanciering voor MFC Atria is 
aangetrokken en in 25 jaar wordt afgelost. 
 

EMU-saldo 
 
Het BBV schrijft voor dat gemeenten in de begroting een meerjarige berekening van het EMU-saldo opnemen.  
De berekening van het EMU-saldo vindt plaats op kasbasis, terwijl gemeenten sturen op een sluitende 
begrotingspositie volgens het stelsel van baten en lasten. De omrekening in de tabel hieronder is daardoor niet 
direct relevant voor de financiële sturing en kaderstelling door de raad.  
Het aandeel van de gemeenten in het EMU-saldo is macro genormeerd. De rijksoverheid maakt daar jaarlijks 
afspraken over met het IPO, de VNG en de UvW in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv).  
In het najaar van 2017 zal overleg gevoerd worden over de EMU-tekortnorm voor 2018 en de eventuele 
onderlinge verdeling naar overheidslaag. 
     bedragen x € 1.000 

  2017 2018 2019 2020 2021 
1.  (+) Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking aan 

reserves (zie BBV, artikel 17c) 
-221 -120 490 681 557 

2.  (+) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.709 2.121 2.483 2.474 2.329 
3.  (+) Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de 

exploitatie 
 

2.851 
 

3.084 
 

2.391 
 

3.435 
 

3.578 
4.  (-/-) Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 

worden geactiveerd 
 

6.692 
 

1.557 
 

223 
 

435 
 

614 
5.  (+) Baten uit bijdragen van andere overheden, EU en overigen 

die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht op de bij 4. bedoelde investeringen 

 
 

1.095 

 
 

1.297 

 
 

594 

 
 

0 

 
 

0 
6.  (+) Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa, 

voor zover niet op de exploitatie verantwoord 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
7.  (-/-) Aankoop van grond en de uitgaven aan bouwrijp, woonrijp 

maken e.d. 
 

5.011 
 

2.850 
 

1.686 
 

796 
 

177 
8.  (+) Bouwgrondexploitatie: verkoopopbrengsten van grond  8.155 5.599 7.746 1.744 0 
9.  (-/-) Betalingen ten laste van de voorzieningen 2.629 4.382 3.920 4.895 4.167 
10.  (-/-) Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar 

rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en 
die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 

 
 

235 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
11 (-/-) Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen 0 0 0 0 0 

 Berekend EMU-saldo - 978 3.192 7.875 2.208 1.506 

 
De in de tabel met een plus (+) opgenomen posten verkleinen het EMU-tekort, die met een min (-/-) vergroten 
het tekort. Met een positief EMU-saldo van bijna € 3,2 miljoen in 2018 kan worden geconcludeerd dat de 
Leusdense begroting  bijdraagt aan de verlaging van het EMU-tekort.  
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Overzicht baten en lasten 
 

 Realisatie Begroting Begroting Meerjarenraming 
(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Domein Bestuur       
Lasten 10.394 4.467 4.327 4.376 4.298 4.310 
Baten 819 510 518 518 518 518 

Saldo -9.575 -3.957 -3.809 -3.858 -3.780 -3.792 

Domein Leefomgeving       
Lasten 14.381 12.344 13.183 13.387 13.477 13.559 
Baten 5.402 5.516 6.522 6.536 6.536 6.536 

Saldo -8.979 -6.828 -6.661 -6.851 -6.941 -7.023 

Domein Samenleving       
Lasten 21.591 22.845 22.932 22.796 22.796 22.779 
Baten 14.464 4.762 5.319 5.378 5.455 5.550 

 -7.127 -18.083 -17.613 -17.418 -17.341 -17.229 
Domein Ruimte       
Lasten 13.613 4.543 5.408 4.156 3.254 2.584 
Baten 6.806 2.728 3.475 2.667 5.027 750 

Saldo -6.807 -1.815 -1.933 -1.489 1.773 -1.834 

Algemene dekkingsmiddelen 
en onvoorzien 

      

Lasten 996 960 1.652 2.102 2.398 2.886 
Baten 29.104 36.434 37.610 38.885 39.483 39.863 

Saldo 28.108 35.474 35.958 36.783 37.085 36.977 

Overhead       
Lasten 0 7.514 7.043 6.907 6.952 6.974 
Baten 0 425 385 192 192 192 

Saldo 0 -7.089 -6.658 -6.715 -6.760 -6.782 

Heffing VPB       
Lasten 0 -109 -121 -258 -67 -7 

Onvoorzien       
Lasten 0 -49 -59 -61 -62 -62 

             

Saldo van baten en lasten -4.380 -2.456 -896 133 3.907 248 

       
Toevoegingen aan reserves       
Domein Bestuur 0 0 0 0 0 0 
Domein Leefomgeving 802 713 720 712 705 699 
Domein Samenleving 922 91 -10 74 74 74 
Domein Ruimte 457 0 65 517 5.122 492 
Alg.dekkingsmid.onvoorzien 1.986 -432 0 0 0 0 

Totaal toevoegingen 4.167 372 775 1.303 5.901 1.265 
Onttrekkingen aan reserves       
Domein Bestuur 285 61 12 8 8 8 
Domein Leefomgeving 1.559 852 926 892 872 874 
Domein Samenleving 271 280 134 85 52 0 
Domein Ruimte 4.731 278 227 314 1.635 663 
Alg.dekkingsmid.onvoorzien 3.612 1.357 372 361 108 29 

Totaal onttrekkingen 10.458 2.828 1.671 1.660 2.675 1.574 
             

Resultaat 1.911 0 0 490 681 557 

 

Toelichting verschillen 
 
Domein Bestuur 
- Binnen het Domein Bestuur nemen de lasten ten opzichte van het begrotingsjaar 2017 af. De afname wordt 

grotendeels veroorzaakt doordat er een verschuiving van loonkosten naar de andere programma’s heeft 
plaatsgevonden.  
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Domein Leefomgeving 
Lasten 
Binnen het Domein Leefomgeving nemen de lasten ten opzichte van het begrotingsjaar 2017 toe met circa € 0,8 mln. 
De lastentoename binnen het Domein worden op hoofdlijn verklaard door de volgende ontwikkelingen:  
- jaarlijkse verhoging van de onderhoudsvoorzieningen ter hoogte van € 0,12 mln.; 
- extra middelen voor het woonomgevingsbestek (kwaliteitsverhoging) ad. € 0,2 mln; 
- toename kosten inzamel en verwerking binnen de gescheiden afvalinzameling ad. € 0,4 mln.; 
- toename beheer onder onderhoudslasten van MFC’s en sportaccommodaties € 0,08 mln. 
 
Baten 
Ten opzichte  van het begrotingsjaar 2017 stijgen de baten binnen het Domein Leefomgeving op met circa 
€ 1,0 mln. per jaar. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende factoren: 
- toename van voorziene opbrengsten uit de inzameling van PMD binnen de afvalinzameling (€ 0,46 mln); 
- toename van opbrengsten uit afvalstoffenheffing (0,15 mln.); 
- toename van voorziene opbrengsten uit verhuur van gemeentelijke accommodaties MFC’s, tweede sporthal, 

broedplaatsen (€ 0,19); 
- overige mutaties betreffen meer kleinschalige, administratieve bijstellingen waaronder toegenomen lege-inkomsten 

uit de aanleg van kabels en leidingen. 
 
 
Domein Samenleving 
Binnen het Domein Samenleving neemt het saldo 2018 ten opzichte van 2017 af met € 0,5 mln. De afname wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een toename van de baten met € 0,6 mln. als gevolg van een hogere Rijksbijdrage  ter 
dekking van de hogere bijstandslasten en een hoger geraamde Eigen bijdrage voor de verstrekkingen binnen het Sociaal 
Domein. 
 
De lasten nemen in 2018 per saldo met € 0,1 mln. toe ten opzichte van 2017. Voornaamste oorzaken daarvoor zijn: 
- De uitvoeringskosten van de Zorgadministratie Amersfoort voor de WMO en Jeugd nemen toe met € 0,1 mln.  
- De uitvoering van het beleidskader Sociaal Domein levert binnen dit programma een voordeel op van € 0,3 mln. Dit 

voordeel is ingezet om de nog openstaande taakstelling binnen het Sociaal Domein te kunnen realiseren (zie 
Algemene dekkingsmiddelen) 

- Op basis van het huidige cliëntenbestand en de hogere toename van het aantal cliënten in 2017 nemen de 
bijstandslasten toe met € 0,4 mln. 

- Het beëindigen van de tijdelijke decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom veroorzaakt een vrijval van het 
budget ter dekking van kosten met betrekking tot integratie en participatie van vluchtelingen (€ 0,2 mln.) 

  
 
Domein Ruimte 
Binnen het Domein Ruimte nemen de lasten ten opzichte van het begrotingsjaar 2017 toe. De belangrijkste oorzaken 
daarvoor zijn: 
- Mutaties in grondexploitaties. Deze worden echter budgettair neutraal in de begroting geraamd.   
- Verwerking van een viertal voorstellen nieuw beleid ad. € 0,6 miljoen (ten laste van de stelpost). 
 
De overige fluctuaties in meerjarenperspectief (op de taakvelden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, 8.1 Ruimtelijke 
ordening en 8.2 Grondexploitatie) worden veroorzaakt door de mutaties in grondexploitaties. Deze worden budgettair 
neutraal in de begroting geraamd.  
 
 
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

Lasten 

De lasten op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen nemen ten opzichte van 2017 toe met circa € 0,7 mln. 

Voornaamste oorzaak van dit nadelige saldo zijn: 

- Het realiseren van de nog openstaande taakstelling Sociaal Domein levert een nadeel op van 0,25 mln.  

- Het realiseren van andere nog openstaande heroverwegingstaakstellingen levert een nadeel van 0,1 mln.  

- De in de begroting geraamde stelposten voor taakmutaties en loon- en prijsstijgingen laten een nadeel van circa 0,5 

mln.  zien ten opzichte van 2017. 

- De diverse projecten voor nieuw beleid die vanaf 2017 functioneel op de programma’s zijn geraamd leiden tot een 

voordeel van circa € 0,2 mln.  

 

Baten 

De baten op het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien nemen ten opzichte van 2017 per saldo toe met 

circa € 1,2 mln. De voornaamste verschillen daarbij zijn: 
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- Een voordeel van circa € 0,15 mln. als gevolg van een verwachte toename van de belastingopbrengsten;  

- Een verhoging van het Gemeentefonds ten opzichte van 2017 met circa € 2,4 mln. als gevolg van een verdere 

toename van het accres van de Algemene Uitkering voor 2018 op basis van de meicirculaire 2017 en toename van de 

IU Sociaal Domein als gevolg van doorgevoerde indexeringen en volumeaanpassingen. In meerjarenperspectief zorgt 

het accres ook voor een verdere stijging van de Algemene Uitkering. 

- Een nadeel van € 0,2 mln. als gevolg van het in 2018 vervallen van de incidentele Doeluitkering Verhoogde instroom 

Asielzoekers. 

- Een nadeel van circa € 0,4 mln. als gevolg van lagere renteopbrengsten door een neerwaartse bijstelling van het 

rendement op beleggingen;  

- Een nadeel van circa € 0,8 mln. als gevolg van een geraamde stelpost voor loon en prijsstijgingen binnen het Sociaal 

Domein, en reserveringen als gevolg van taakmutaties  

 

Overhead 
Binnen de overhead neemt het saldo 2018 ten opzichte van het begrotingsjaar 2017 af met 0,4 mln. De belangrijkste 
oorzaken zijn: 
- Een voordeel van € 0,26 mln. op de personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door incidenteel beschikbaar 

gestelde middelen voor het i-plan in 2017; 
- Een voordeel van € 0,09 mln. op ICT door incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor het i-plan in 2017; 
- Een voordeel van € 0,1 mln. aan huisvestinglasten vanwege de tijdelijke huisvesting; 
- Een nadeel van €  0,05 mln. door afname in de baten door minder toerekening aan voorzieningen en 

grondexploitaties. 
 
In het meerjarig verloop neemt het saldo verder af. In de baten is er een  afname van € 0,16 mln. door minder toerekening 
aan voorzieningen en grondexploitaties.  

 

Heffing VPB 

Per 1 januari 2016 is de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheden ingegaan. De VPB lasten voor de 

het grondbedrijf zijn vanaf 2017 in de begroting geraamd. 
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Overzicht baten en lasten taakvelden 2018-2021 
    2018 2019 

   (bedragen x € 1.000) lasten baten saldo lasten baten saldo 

0.1 Bestuur -1.302 0 -1.302 -1.300 0 -1.300 

0.10 Mutaties reserves -775 1.671 896 -1.301 1.660 359 

0.11 Resultaat rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

0.2 Burgerzaken -1.105 501 -604 -1.149 501 -648 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -224 154 -70 -222 158 -64 

0.4 Ondersteuning organisatie -7.043 385 -6.658 -6.907 192 -6.715 

0.5 Treasury -92 188 96 -88 243 155 

0.61 OZB woningen -284 4.041 3.757 -293 4.187 3.894 

0.62 OZB niet-woningen 0 2.520 2.520 0 2.541 2.541 

0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 

0.64 Belastingen overig 0 212 212 0 212 212 

0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds -205 31.229 31.024 -303 32.281 31.978 

0.8 Overige baten en lasten -1.049 -740 -1.789 -1.396 -739 -2.135 

0.9 Vennootschapsbelasting -121 0 -121 -258 0 -258 

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.542 0 -1.542 -1.550 0 -1.550 

1.2 Openbare orde en veiligheid -377 17 -360 -377 17 -360 

2.1 Verkeer en vervoer -4.009 409 -3.600 -4.154 409 -3.745 

2.2 Parkeren -70 10 -60 -70 10 -60 

2.3 Recreatieve Havens 0 0 0 0 0 0 

2.4 Economische Havens en vaarwegen 0 0 0 0 0 0 

2.5 Openbaar vervoer -26 0 -26 -26 0 -26 

3.1 Economische ontwikkelingen -18 0 -18 -18 0 -18 

3.2 Fysieke bedrijfs - infrastructuur -239 700 461 -354 700 346 

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -81 28 -53 -82 28 -54 

3.4 Economische promotie -57 267 210 -57 267 210 

4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 

4.2 Onderwijshuisvesting -1.072 149 -923 -1.049 149 -900 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -931 102 -829 -926 90 -836 

5.1 Sportbeleid en activering -253 0 -253 -253 0 -253 

5.2 Sportaccomodaties -1.863 649 -1.214 -1.878 658 -1.220 

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie -323 34 -289 -322 34 -288 

5.4 Musea -20 0 -20 -20 0 -20 

5.5 Cultureel erfgoed -103 0 -103 -103 0 -103 

5.6 Media -472 30 -442 -473 30 -443 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.651 59 -1.592 -1.706 59 -1.647 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.114 81 -1.033 -1.114 81 -1.033 

6.2 Wijkteams -2.894 0 -2.894 -2.894 0 -2.894 

6.3 Inkomensregelingen -6.485 4.795 -1.690 -6.621 4.887 -1.734 

6.4 Begeleide participatie -1.907 0 -1.907 -1.817 0 -1.817 

6.5 Arbeidsparticipatie -219 45 -174 -208 24 -184 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.014 244 -770 -1.014 244 -770 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -2.842 100 -2.742 -2.701 100 -2.601 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.284 0 -3.284 -3.261 0 -3.261 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -46 0 -46 -46 0 -46 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- -228 0 -228 -228 0 -228 

7.1 Volksgezondheid -1.037 0 -1.037 -1.037 0 -1.037 

7.2 Riolering -1.323 1.485 162 -1.326 1.485 159 

7.3 Afval -2.761 3.488 727 -2.770 3.488 718 

7.4 Milieubeheer -853 0 -853 -827 0 -827 

7.5 Begraafplaatsen -77 44 -33 -77 44 -33 

8.1 Ruimtelijke ordening -2.440 2.385 -55 -1.002 5.200 4.198 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) -1.029 -169 -1.198 -1.125 -3.793 -4.918 

8.3 Wonen en bouwen -640 387 -253 -641 387 -254 

    -55.500 55.500 0 -55.344 55.834 490 
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    2020 2021 

    lasten baten saldo lasten baten saldo 

0.1 Bestuur -1.297 0 -1.297 -1.294 0 -1.294 

0.10 Mutaties reserves -5.901 2.674 -3.227 -1.264 1.574 310 

0.11 Resultaat rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

0.2 Burgerzaken -1.081 501 -580 -1.105 501 -604 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -221 158 -63 -221 158 -63 

0.4 Ondersteuning organisatie -6.952 192 -6.760 -6.974 192 -6.782 

0.5 Treasury -84 296 212 -80 261 181 

0.61 OZB woningen -302 4.230 3.928 -312 4.263 3.951 

0.62 OZB niet-woningen 0 2.562 2.562 0 2.583 2.583 

0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 

0.64 Belastingen overig 0 212 212 0 212 212 

0.7 Alg. uitk. en overige uitk. gemeentefonds -194 32.812 32.618 -194 33.273 33.079 

0.8 Overige baten en lasten -1.797 -789 -2.586 -2.279 -889 -3.168 

0.9 Vennootschapsbelasting -67 0 -67 -7 0 -7 

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.543 0 -1.543 -1.534 0 -1.534 

1.2 Openbare orde en veiligheid -377 17 -360 -377 17 -360 

2.1 Verkeer en vervoer -4.269 409 -3.860 -4.419 409 -4.010 

2.2 Parkeren -70 10 -60 -70 10 -60 

2.3 Recreatieve Havens 0 0 0 0 0 0 

2.4 Economische Havens en vaarwegen 0 0 0 0 0 0 

2.5 Openbaar vervoer -26 0 -26 -26 0 -26 

3.1 Economische ontwikkelingen -18 0 -18 -18 0 -18 

3.2 Fysieke bedrijfs - infrastructuur -18 0 -18 -18 0 -18 

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -82 28 -54 -82 28 -54 

3.4 Economische promotie -57 233 176 -57 216 159 

4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 

4.2 Onderwijshuisvesting -1.035 149 -886 -1.044 149 -895 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -926 90 -836 -926 90 -836 

5.1 Sportbeleid en activering -253 0 -253 -253 0 -253 

5.2 Sportaccomodaties -1.851 658 -1.193 -1.801 658 -1.143 

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie -322 34 -288 -322 34 -288 

5.4 Musea -20 0 -20 -20 0 -20 

5.5 Cultureel erfgoed -92 0 -92 -92 0 -92 

5.6 Media -473 30 -443 -473 30 -443 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.725 59 -1.666 -1.751 59 -1.692 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.104 81 -1.023 -1.072 81 -991 

6.2 Wijkteams -2.818 0 -2.818 -2.818 0 -2.818 

6.3 Inkomensregelingen -6.745 4.964 -1.781 -6.853 5.059 -1.794 

6.4 Begeleide participatie -1.700 0 -1.700 -1.592 0 -1.592 

6.5 Arbeidsparticipatie -208 24 -184 -224 24 -200 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.014 244 -770 -1.014 244 -770 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -2.779 100 -2.679 -2.779 100 -2.679 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.261 0 -3.261 -3.260 0 -3.260 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -46 0 -46 -46 0 -46 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- -228 0 -228 -228 0 -228 

7.1 Volksgezondheid -1.037 0 -1.037 -1.037 0 -1.037 

7.2 Riolering -1.328 1.485 157 -1.332 1.485 153 

7.3 Afval -2.770 3.488 718 -2.752 3.488 736 

7.4 Milieubeheer -822 0 -822 -802 0 -802 

7.5 Begraafplaatsen -77 44 -33 -77 44 -33 

8.1 Ruimtelijke ordening -1.076 512 -564 -794 338 -456 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) -496 3.990 3.494 -101 -96 -197 

8.3 Wonen en bouwen -641 387 -254 -631 387 -244 

    -59.203 59.884 681 -54.425 54.982 557 
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Overzicht incidentele baten en lasten 
 

Overzicht incidentele baten en lasten 
 
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen 
structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal 
drie jaar voordoen.  
 
In onderstaande tabellen wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten per programma. In de eerste tabel 
worden de zich in de jaarbudgetten voordoende incidentele baten en lasten weergegeven. Teneinde een totaalbeeld te 
geven van de incidentele baten en lasten binnen de gemeentelijke begroting wordt vervolgens inzicht gegeven in de zich 
binnen de gemeentelijke begroting voordoende reserve mutaties (zowel incidenteel als structureel van aard).  
 
Incidentele baten en lasten binnen de exploitatie 

(bedragen  € 1.000)                                                       Domein 2018 2019 2020 2021 

 
Incidentele lasten 

     

1. Opleidingen 
2. Organisatie verkiezingen 
3. Smartphonens 
4. Ingeleend personeel 
5. Invoering omgevingswet 

Bestuur 
Bestuur 

Alg. dekk. 
Samenleving 

Ruimte 

4 
35 

6 
25 
25 

 
66 

 
 

 
 
 

 
28 

Subtotaal incidentele lasten  95 66 0 28 
 
Incidentele baten 
6. BTW teruggaaf 

buitensportaccommodaties 
 

 
 

Alg. dekk. 

 
 

-7 

 
 

-7 

 
 

-7 

 
 

-7 

Saldo incidentele baten en lasten exploitatie  88 59 -7 21 

 
Toelichting: 
1. De opleiding is voor medewerkers in verband met de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.  
2. De organisatie verkiezingen betreft: 

- 2018; Gemeenteraadsverkiezingen. 
- 2019; Gecombineerde verkiezingen Provinciale staten & Waterschappen en het Europees parlement. 
- 2021; Tweede kamer verkiezingen. 

3. De smartphones worden elke 4 jaar vervangen. 
4. Inhuur derde voor ondersteuning uitvoering leerlingenvervoer en kinderdagverblijf. 
5. Gereserveerd incidenteel budget ten behoeve van voorbereiding implementatie “Omgevingswet”. 
6. De gemeente ontvangt van de Belastingdienst met terugwerkende kracht BTW terug over gedane investeringen in 

buitensportaccommodaties. De teruggaaf loopt door tot en met het jaar 2021. 
 
Voor de jaren 2018-2021 worden de onderstaande incidentele baten en lasten verrekend met een reserve. Van de 
vermelde reserve mutaties wordt per Domein toegelicht met welke gemeentelijke reserve de incidentele bate of last wordt 
verrekend en met welke motivatie.  
 

Bedragen x € 1.000 (+ = toevoeging reserve en - = onttrekking reserve)                                                             2018 2019 2020 2021  

 
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 

     

7. Dekking incidenteel begrotingstekort 2018 
8. Dekking VpB afdracht grondbedrijf  
9. Dekking afbouw rente grondbedrijf 
10. Dekking tekort incidenteel nieuw beleid 2018 

 

-120 
-121 
-106 

-24 

0 
-258 

-66 
-36 

0 
-67 
-21 
-20 

0 
-7 

-22 
0 

 

I 
I 
I 
I 

Domein Ruimte       
11. Dekking personele beheerslasten grondbedrijf 
12. Dekking grondbedrijf algemeen 
13. Dekking dotatie reserve Bovenwijkse voorziening 
14. Resultaat afgesloten grondexploitaties 
15. Dekking bekostiging driejaarlijkse grootschalige verkeerstelling 
16. Dekking kapitaallast duurzaamheids- en startersleningen 

-50 
-120 

0 
0 

-18 
-9 

-50 
-81 

-161 
356 

0 
-9 

-50 
-81 

-1.481 
3.641 

0 
-9 

-50 
-81 

-492 
0 

-18 
-9 

I 
I 
I 
I 
I 
S 
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17. Dekking beheerskosten duurzaamheids- en startersleningen 
 
Domein Bestuur 
18. Bestuurlijke samenwerking BLNP (EHRM) 
19. Dekking formatieve lasten Griffie/KCC 
 
Domein Leefomgeving 
20. Dotatie reserve dekking kapitaallasten onderwijshuisvesting 
21. Dekking kapitaallasten onderwijshuisvesting 

-4 
 

 
 

52 
-5 

 
 

683 
-673 

 

-4 
 
 

 
-13 

0 
 
 

675 
-640 

-4 
 
 

 
-13 

0 
 
 

668 
-620 

 

-4 
 
 

 
-13 

0 
 
 

662 
-622 

 

S 
 
 
 

I 
I 
 

 
S 
S 

 
Domein Samenleving 
22. Dekking uitgaven beheer de Schammer 
23. Dotatie vernieuwingsinvesteringen zwembad de Octopus 
24. Dotatie saldo huurinkomsten en kapitaallasten BSO locatie Atlas 
25. Dekking kapitaallasten tweede sporthal 
26. Dekking kapitaallasten BB sportpark, vervanging velden Roda, 

Schammer en repro ruimte 
27. Dekking kapitaallast kazerne Achterveld   
28. Dekking bekostiging huishoudelijke hulp WMO 
29. Dekking uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort 
30. Dekking uitvoering beleidsplan Sociaal Domein  Twynstra&Gudde 
31. Dekking stimulering wijkactiviteiten MFC Antares 
32. Dotatie reserve bovenwijkse voorzieningen 

 
-19 
37 
74 

-46 
-184 

 
-8 

-72 
-83 
-69 
-10 

0 

 
-19 
37 
74 

-46 
-184 

 
-8 

-23 
0 

-52 
-10 
161 

 
-19 
37 
74 

-46 
-184 

 
-8 
0 
0 

-52 
0 

1.481 

 
-19 
37 
74 

-46 
-184 

 
-8 
0 
0 
0 
0 

492 

 
S 
S 
S 
S 
S 

 
S 
I 
I 
I 
I 
I 
 

      

Totaal saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -895 -357 3.226 -310  

      
 
Toelichting: 
 
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
7. Dekking incidenteel begrotingstekort 2018 

Het incidentele begrotingstekort in het jaar 2018 wordt onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve, flexibel deel. 
8. Dekking VpB afdracht grondbedrijf 

De VpB afdracht wordt onttrokken uit de algemene reserve grondbedrijf. 
9. Dekking afbouw rente grondbedrijf 

Vanaf 2017 is het niet meer toegestaan om rente door te berekenen aan de grondexploitaties als geen externe 
financiering is aangetrokken voor dit doel. De wegvallende rentelasten voor de algemene dienst worden gefaseerd 
(afbouw in 7 stappen) onttrokken aan de algemene reserve grondbedrijf. 

10. Dekking tekort incidenteel nieuw beleid 2018 
De incidentele kosten met betrekking tot nieuw beleid 2018 worden onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve, 
flexibel deel. 

 
 
Domein Ruimte 
11. Dekking werkbudget grondbedrijf 

Het werkbudget restant buitengebied wordt onttrokken aan de algemene reserve grondbedrijf. 
12. Dekking beheerslasten grondbedrijf 

De beheerslasten financiële administratie grondbedrijf worden onttrokken aan de algemene reserve grondbedrijf. 
13. Dekking dotatie reserve bovenwijkse voorziening 

De dotatie reserve bovenwijkse voorziening wordt gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf. 
14. Resultaat afgesloten grondexploitaties 

Toevoeging van het resultaat afgesloten grondexploitaties aan de algemene reserve grondbedrijf. 
15. Dekking bekostiging driejaarlijkse grootschalige verkeerstelling 

Eén keer in de drie jaar wordt een meer grootschalige verkeerstelling gehouden. Dekking vindt plaats uit de algemene 
bedrijfsreserve, flexibel deel. 

16. Dekking kapitaallast duurzaamheids- en starterleningen 
De kapitaallasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve rente starters- en duurzaamheidleningen. 

17. Dekking beheerskosten duurzaamheids- en startersleningen 
De beheerskosten (inzet SVN) voor het verstrekken van duurzaamheids- en startersleningen worden gedekt uit de 
bestemmingsreserve rente starters- en duurzaamheidsleningen. 
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Domein Bestuur 
18. Bestuurlijke samenwerking BLNP (EHRM) 

Financiële resultaten uit de samenwerking BLNP gemeenten worden achtereenvolgens gedoteerd en onttrokken aan 
de algemene bedrijfsreserve, flexibel deel. 

19. Dekking formatieve lasten Griffie/KCC 
Loonkosten van het KCC en de Griffie worden incidenteel onttrokken aan de algemene bedrijfsreserve, flexibel deel. 

 
 
Domein Leefomgeving 
20. Dotatie reserve dekking kapitaallasten onderwijshuisvesting 

De ontvangen rijksmiddelen worden gestort in de reserve dekking kapitaallasten vernieuwing en uitbreiding 
onderwijshuisvesting. 

21. Dekking kapitaallasten onderwijshuisvesting 
De geboekte kapitaallasten worden onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten vernieuwing en uitbreiding 
onderwijshuisvesting. 

 
 
Domein Samenleving 
22. Dekking uitgaven beheer de Schammer 

De structurele onderhoudslasten aan de Schammer worden onttrokken aan de algemene reserve met aangewezen 
bestemming. 

23. Dotatie vernieuwingsinvesteringen zwembad de Octopus 

Jaarlijks wordt een bedrag gestort in de algemene bedrijfsreserve met aangewezen bestemming ten behoeve van 

toekomstige vernieuwingsinvesteringen zwembad de Octopus. 

24. Dotatie saldo huurinkomsten en kapitaallasten BSO locatie Atlas 

Het voordelig saldo tussen de verhuurinkomsten en de geboekte kapitaallasten van BSO locatie Atlas wordt 

toegevoegd aan de algemene bedrijfsreserve met aangewezen bestemming. 

25. Dekking kapitaallasten tweede sporthal 

De geboekte kapitaallasten worden onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten investeringen met economisch 

nut. 

26. Dekking kapitaallasten BB sportpark, vervanging velden Roda, Schammer en repro ruimte 

De geboekte kapitaallasten worden onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten investeringen met economisch 

nut. 
27. Dekking kapitaallasten brandweerkazerne Achterveld 

Een deel van de kapitaallasten brandweerkazerne Achterveld wordt onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten 
investeringen met economisch nut. 

28. Dekking bekostiging huishoudelijke hulp WMO 

De kosten van huishoudelijke hulp worden incidenteel onttrokken aan de egalisatiereserve sociaal domein. 

29. Dekking uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort 

De incidenteel toegerekende uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort  worden onttrokken aan de 

egalisatiereserve sociaal domein. 

30. Dekking uitvoering beleidsplan Sociaal Domein onderzoek Twynstra & Gudde 

De inhuurkosten extra capaciteit in het kader van regisseur schap/ programmamanagement,  

bedrijfsvoeringsaspecten en regulier beleidswerk voor het beter sturen op het bereiken van de eigen beleidsdoelen 

worden incidenteel onttrokken aan de egalisatiereserve Sociaal Domein. 

31. Dekking stimulering wijkactiviteiten MFC Antares 

De projectsubsidie voor ondersteuning wijkactiviteiten worden incidenteel onttrokken aan de egalisatiereserve 

Sociaal Domein. 

32. Dotatie reserve bovenwijkse voorzieningen 

De reserve wordt gedoteerd door onttrekking uit de algemene reserve grondbedrijf. 
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Grondslag van de begrotingsramingen 
 
De begrotingsramingen zijn gebaseerd op de volgende grondslagen: 
 
 2018 2019 2020 2021 

 
Loon- en prijspeil:     
- prijsstijgingen 1,5% 1,7% 1,6% 1,7% 
- loonstijgingen 1,5% 1,7% 1,6% 1,7% 
- loonpeil salarissen 1-5-2017    
- gesubsidieerde instellingen 1,5% 1,7% 1,6% 1,7% 
Rentepercentages:     
- rendement beleggingen 0,5% 1% 1% 1% 
Woningbouw en inwoners:     
- woningen per 1 januari 12.576 12.686 13.158 13.299 
- inwoners per 1 januari 29.677 29.746 30.656 30.785 
Geplande woningbouw (telt mee per 1 januari van volgend jaar):     
- Mastenbroek II    50 
- Valleipark 42 13   
- Biezenkamp 44    
- Maanweg/maanwijk 25 50 25  
- Groot Agteveld 49 55 28  
- Rossenberg 12    
- Klimrakker 13    
- Stadhuis 61    
- SBBO 90    
- Hamersveldseweg 12 13 13  
- Princenhof 54    
- Lisidunahof   35 35 
- Arnhemseweg  5   
- Diverse particulieren 19    
- Inbreidingslocaties Leusden 5 5 5 5 
- Inbreidingslocaties Leusden-Zuid 46    
Algemene uitkering:     
- circulaire Mei 2017 Mei 2017 Mei 2017 Mei 2017 
- uitkeringsfactor 1,502 1,536 1,562 1,581 
Belastingen en rechten:     
- inflatiecorrectie op alle tarieven exclusief afvalstoffenheffing 1,5%    
- afvalstoffenheffing p.m.1    

 

                                                
1 Vanaf 2018 worden gedifferentieerde tarieven in rekening gebracht (diftar), die op het moment van opstellen van deze begroting nog 
moeten worden bepaald. Deze tarieven worden in december 2017 door de raad vastgesteld. 
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Beleidsprioriteiten 2018 
         
          
                   

Bijlage A 

Beleidsprioriteiten 2018 
(bedragen x € 1.000) 

 

Incidenteel 

 
Structureel 

2018 2019 2020 2021 

       
1. Domein Bestuur       
 -      
       
2. Domein Leefomgeving      
2.1  Energieakkoord 2.0 30,0 X - -   - 
  25,0  X - - 
  20,0 - - X - 
  75,0     
       
2.2 De Korf:  

Renovatie buitenkant (investering € 250.000) 
Aanbrengen scheiding tussen horeca en sport (investering € 505.000) 
 
50% voor rekening van de Korf: 
ten laste van nieuw beleid: 

-  
2,5 
5,1 
7,6 

-3,8 
3,8 

 
8,7 

17,7 
26,4 

-13,2 
13,2 

 
8,7 

17,7 
26,4 

-13,2 
13,2 

 
8,7 

17,7 
26,4 

-13,2 
13,2 

       
3. Domein Samenleving      
 -      
       
4. Domein Ruimte      
4.1 Bloemrijke akkerranden - 12,0 12,0 12,0 12,0 
       
4.2 Ondersteunen organisatie Open Monumentendag 11,0 X - - - 
  11,0 - X - - 
  22,0     
       
4.3 Klompenpad Termatenpad - 3,6 3,6 3,6 3,6 
       
4.4 Regionaal programma Vrijkomende Agrarische Bebouwing 7,5 X - - - 
       
4.5 Extra impuls Hart van Leusden (investering € 400.000) - 6,4 22,4 22,4 22,4 
       

Totaal 104,5 25,8 51,2 51,2 51,2 
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Beleidsprioriteiten 2018 
         
          
                   

 
   

 

Toelichting beleidsprioriteiten 

 
2.1 Energieakkoord 2.0 
In 2017 wordt het Energieakkoord dat de gemeente met de samenleving heeft gesloten vernieuwd. Het nieuwe energieakkoord is opgebouwd in 
deelakkoorden met verschillende doelgroepen en een overkoepelende projecten- en platformorganisatie die o.a. een loket voor de verschillende 
doelgroepen faciliteert. Om de continuïteit van de bestaande loketfunctie van IkWilWatt te waarborgen en een overkoepelende platform- en 
projectenorganisatie te ontwikkelen zijn bijdragen van de gemeente nodig. Het is de bedoeling om deze bijdrage in de loop van de tijd af te bouwen 
naar nul in 2021. De bijdragen worden incidenteel geraamd: € 30.000 in 2018, € 25.000 in 2019, en € 20.000 in 2020. 
 
2.2 De Korf  
Het gebouw de Korf met de daarbij behorende functie wordt gezien als een belangrijke centrumvoorziening in Leusden. Om de Korf in de toekomst 
nog steeds een aantrekkelijke centrumvoorziening te laten zijn is onderzocht met welke ingrepen het beeld van het gebouw een update kan krijgen 
zodat het in de toekomst aansluit bij de vernieuwde Hamershof. Daarnaast mist de entree representativiteit. Er is gekeken op welke manier hier 
aanpassingen kunnen gebeuren ter bevordering van de representativiteit. Een derde punt is het beheer aspect, het is van meerwaarde voor het 
gebouw wanneer de diverse ruimtes zowel afzonderlijk als gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Daartoe is in beeld gebracht welke bouwkundige 
consequenties het heeft als het beheer van de sportvoorziening gescheiden wordt van de andere activiteiten van de Korf. De aanpassingen aan de 
Korf zijn te verdelen in twee hoofditems: 
1. renovatie van de buitenkant: € 250.000  
2. het beheer aspect, de functieverdeling tussen horeca en sport: € 505.000 
 
De totale investering bedraagt € 755.000. Dat levert een afschrijvingslast op van € 26.400 (afschrijving in 40 jaar) en een rentederving van € 7.600, in 
totaal structureel € 26.400. De kapitaallasten worden voor de helft (structureel € 13.200) gehonoreerd uit de ruimte voor nieuw beleid. Voor de andere 
helft wordt structurele dekking gevonden door meebetalen van de beheerder.  
Op basis van het afschrijvingsbeleid start de afschrijving van investeringen met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en langer in het jaar dat volgt op 
de ingebruikneming. Dit betekent i.c. in 2018 geen raming van afschrijvingslasten maar alleen de rentederving. De afschrijvingslasten worden vanaf 
2019 geraamd.  
Nb De Korf is gebouwd rond 1980 en staat er al circa 37 jaar. Er is een risico dat de boekwaarde in de toekomst vervroegd moet worden afgeboekt 
indien de Korf voor het verstrijken van de afschrijvingstermijn van 40 jaar wordt vervangen. 
 
4.1 Bloemrijke akkerranden 
In het uitvoeringsprogramma van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is het project ‘Randbeheer op Maisland’ zeer positief geëvalueerd. In 
samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Vallei Horstee is dit project 4 jaar lang uitgevoerd. Landschappelijk was het project erg zichtbaar, 
ecologisch hadden de bloemrijke perceelranden positieve invloed en er was draagvlak bij agrariërs. Het was niet mogelijk het project voort te zetten 
door ontbreken van structurele financiering om de vergoeding ter compensatie van agrariërs te betalen. Om het succesvolle project te herstarten en 6 
kilometer bloemrijke akkerranden aan te leggen wordt een structureel budget van € 12.000 beschikbaar gesteld. 
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Toelichting beleidsprioriteiten 

 
4.2 Ondersteunen organisatie Open Monumentendag 
Monumenten dragen bij aan de kleur en identiteit van een gemeente. Daarbij vinden inwoners de zichtbaarheid van monumenten van belang. Dit is 
onder meer gebleken tijdens de gesprekken over de Omgevingsvisies, de grote opkomst tijdens de Open Monumentendag 2016 en de medewerking 
van eigenaren om hun pand als gemeentelijk monument aan te laten wijzen. Jaarlijks wordt in Nederland de Open Monumentendag georganiseerd. 
Een uitstekende mogelijkheid om monumenten in het zonnetje te zetten. In 2013 is besloten dat het organiseren van de Open Monumentendag geen 
kerntaak van de gemeente is. In 2017 wordt onderzocht of het initiatief van lokale partijen om een Open Monumentendag te organiseren en te 
verbinden met andere elementen van cultuur levensvatbaar is. Om een goede basis te leggen worden deze partijen ook in 2018 en 2019 financieel  
ondersteund met jaarlijks incidenteel € 11.000. 
 
4.3 Klompenpad Termatenpad 
Binnen de gemeente Leusden zijn er concrete plannen om een nieuw klompenpad te realiseren naast de al bestaande drie klompenpaden in Leusden 
(Snorrenhoefpad, Schutpad en Stoutenburgerpad). Er zijn gesprekken gaande met grondeigenaren over openstelling van dit nieuwe pad in het 
zuidwesten van Leusden. In 2018 worden waarschijnlijk de eerste contracten getekend, en wordt gemeente Leusden gevraagd structureel bij te 
dragen met openstellingsvergoedingen. De kosten worden geraamd op jaarlijks € 3.600. 
 
4.4 Regionaal programma Vrijkomende Agrarische Bebouwing 
De gemeente Leusden werkt samen met andere gemeenten binnen de regio Amersfoort. De regiogemeenten hebben drie speerpunten benoemd 
waarvoor zij willen samenwerken omdat de onderwerpen daarom vragen. Vrijkomende Agrarische Bebouwing is er een van. De verwachte grote  
toename aan vrijkomende agrarische bebouwing door boeren die stoppen vraagt om inzet van nieuw beleid/andere instrumenten. Anders dreigt 
leegstand en verwaarlozing wat ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Dit onderwerp komt ook in de Omgevingsvisie 
Buitengebied aan bod als een majeur onderwerp. Er wordt gestudeerd op een regionale aanpak waarvoor een conceptprogramma 2017-2019 is 
gemaakt. Aan de uitvoering zijn kosten verbonden. Het conceptprogramma gaat uit van een incidentele Leusdense bijdrage van € 7.500.  
 
4.5 Extra impuls Hart van Leusden 
In het coalitieakkoord is voorgenomen om te gaan investeren in herinrichting van openbaar gebied en verkeersstructuur van de Hamershof, met als 
doel een steentje bij te dragen in de revitalisering van het gebied. Inmiddels heeft het college besloten dat de gemeente een pro actievere rol gaat 
spelen in het project Hart van Leusden. Daarbij is het de doelstelling om het gebied een extra kwaliteitsimpuls te geven, zodat de Hamershof weer 
voor de komende 40 jaar een concurrerend centrumgebied is en een prettige plek om te wonen en te werken.  
De extra kwaliteitsimpuls in het openbare gebied leidt tot een hoogwaardiger inrichting met een aantrekkelijke uitstraling en met toepassing van 
duurzamere materialen en technieken. De extra investeringsimpuls die hiermee gemoeid is bedraagt ca. € 1 m iljoen.  
Binnen ‘nieuw beleid’ is het project Hart van Leusden gehonoreerd als sluitpost, dat wil zeggen voor zo ver er na de overige gehonoreerde 
beleidsprioriteiten nog financiële ruimte resteert. Effectief komt dit neer op een investeringsbedrag van € 400.000. Vertaald naar een structurele last is 
dat € 22.400 per jaar (afschrijving in 25 jaar ad € 16.000, en 1,6 % rente ad € 6.400 uitgaande van projectfinanciering).  
Op basis van het afschrijvingsbeleid start de afschrijving van investeringen met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en langer in het jaar dat volgt op 
de ingebruikneming. Dit betekent i.c. in 2018 geen raming van afschrijvingslasten maar alleen van de rente. De afschrijvingslasten worden vanaf 2019 
geraamd. 
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             Bijlage B 

Meerjarig Investerings Programma 2018 – 2021      

            

  ( e ) : betreft investeringen met economisch nut         

  ( m ) : betreft investeringen met maatschappelijk nut         

  ( o ) : betreft onderhoud van kapitaalgoederen         

           

Omschrijving / Programma Investeringslasten  Structurele lasten 

   2018 2019 2020 2021  2018 2019 2020 2021 

            

1  Domein Bestuur          

  Vervangingsinvesteringen          

 A1 Apparatuur & Programmatuur ( e ) 622.720     41.380 41.380 41.380 41.380 

    130.500     35.500  35.500 35.500 

     172.200      34.440 34.440 

      263.500      52.700 

 A1 Inventaris en meubilair ( e )  476.980      10.600  44.400 44.000 43.600 

    9.600     - 1.100 1.000 

     257.300     14.900       35.300 

      -     - 

            

  Subtotaal programma 1 1.099.700 140.100 429.500 263.500  51.980 121.280 171.320 243.920 

            

            

2  Domein Leefomgeving          

  Vervangingsinvesteringen          

 A1 Tractie en overig materiaal ( e ) 35.000     500 3.700 3.700 3.700 

    29.300     - 2.900 2.900 

     57.400     3.600 7.200 
      83.700     4.400 

            

 A2 Investeringen Openbare Verlichting ( o ) 298.400     -    11.900 11.900     11.900 

    54.600         2.200 2.200 

     105.200      2.900 

      94.700     - 

            

  Investeringen Riolering          

 C3 Investeringen, renovaties & reparaties ( e/o ) 329.000 125.000 131.000 107.000      
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Omschrijving / Programma Investeringslasten  Structurele lasten 

   2018 2019 2020 2021  2018 2019 2020 2021 

            
 C1 Investeringen Groot onderhoud:  ( o )          

  Groot onderhoud Wegen + kunstwerken 3.093.00 2.653.700 2.666.700 2.615.100      

  Groot onderhoud Verkeersregelinstallaties 140.700 107.500 108.400 336.700      

  Groot onderhoud Gebouwen 516.500 847.900 1.390.800 553.600      

  Groot onderhoud Water 129.200 55.600 102.700 56.200      

  Groot onderhoud Groen 127.100 128.200 129.300 130.500      

  Speelvoorzieningen 87.700 88.400 89.100 89.800      

  
 

 
C2 

 
Groot onderhoud Sportterreinen ( o ) 

   
288.000 

 
38.600 

 
407.800 

 
385.300 

     

            

  B2 Investeringen onderwijshuisvesting: ( e)          

  Uitvoering Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs (realisatie IKC Berkelwijk) 

   
5.660.300 

     
232.100 

 
229.800 

            

            

  Subtotaal programma 2 22.514.600 4.052.000 4.377.300 11.422.600  38.000 659.300 669.800 857.700 

            

4  Domein Ruimte          

 B1 Investeringen Verkeer en Vervoer ( m )  4.335.000  
2.700.000 

 
 

350.000 

 
 
 

0 
 

 - 62.400 62.400 
108.000 

62.400 
108.000 
14.000 

- 

  Subtotaal programma 4 4.335.000 2.700.000 350.000 0  - 62.400 170.400 184.400 

            

  Grondexploitatieprojecten          

 D1 Grondexploitatie ( e ) 2.850.000 1.686.000 796.000 177.000      

  desinvesteringen vanwege grondverkopen -5.599.000 -7.746.000 -1.744.000       

    -2.749.000 -6.060.000 -948.000 177.000      

            

  Totaal  7.730.300 908.900 10.680.200 4.893.100  52.480 199.280 598.120 693.320 
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Subsidieplafond 2018 
 
De gemeente Leusden geeft subsidies aan organisaties die activiteiten ontplooien voor 
Leusden en een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Per 
programma zijn per programma de maximale subsidieplafonds vastgesteld. 
 
Programma 2  
Leefomgeving, onderdeel Milieu en Duurzaamheid  
 
Programma 3  
Samenleving, onderdeel Eigenkracht en netwerk  
Samenleving, onderdeel Saamhorigheid  
Samenleving, onderdeel Preventie en vroegsignalering 
Samenleving, onderdeel Maatwerkvoorzieningen  
 
Programma 4  
Ruimte, onderdeel Cultuurhistorie 
Ruimte, onderdeel Recreatie en Toerisme 
 
In onderstaande tabel staan de maximale subsidieplafonds voor het jaar 2018. 
 

Programma  Maximaal subsidieplafond 2018 

 
Programma 2 Leefomgeving 
 

€                                 333.715  
 

 
Programma 3 Samenleving 
 

€                              4.057.740  
 

 
Programma 4 Ruimte 
 

€                                   86.200  
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Raadsvoorstel 
 
Registratiekenmerk: L147380 

Datum raadsvergadering: 2 november 2017 

Portefeuillehouder: A. Dragt 

  

Onderwerp: Programmabegroting 2018 - 2021 

 

Voorstel  
Het college stelt u voor: 
1.  de programmabegroting 2018 – 2021 van de algemene dienst vast te stellen. 

Aanleiding 
De raad stelt jaarlijks vóór 15 november de begroting vast voor het komende begrotingsjaar 
en de drie op het begrotingsjaar volgende jaren.  

Doel / Effect 
De raad autoriseert financiële middelen zodat het college de gemeentelijke taken en 
activiteiten in het begrotingsjaar kan uitvoeren. 

Argumenten 
1.1 Er dient voor de digitale begroting een ondertekend raadsbesluit te zijn, o.a. ten behoeve 

van het financieel toezicht door de provincie. 
De programmabegroting is digitaal opgesteld in de begrotingsapp. Voor de inhoud van de 
begroting (o.a. doelstellingen, activiteiten, financieel resultaat) verwijzen wij naar de app.  
In de app is geen raadsbesluit tot vaststellen van de begroting opgenomen. Dit bieden wij u 
daarom afzonderlijk via dit voorstel aan. Er dient een ondertekend raadsbesluit te zijn, voor 
het archief en om als bewijs van de vaststelling aan de provincie aan te bieden in het kader 
van het financieel toezicht.  

Tegenargument/Alternatieve scenario’s 
Niet van toepassing. 

Risico’s 
Niet van toepassing. 

Plan van aanpak/Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 
 
Bijlage(n) 
Programmabegroting 2018-2021 (in begrotingsapp) 
 
Het college van de gemeente Leusden, 
 
 
H.W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester 
directeur-secretaris (wnd.) burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Leusden;  
 
op basis van het voorstel van het college van 26 september 2017, nummer: L147380; 
 
 
gelet op artikel 191 van de Gemeentewet en artikel 7 van het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten; 
 
 
b e s l u i t : 
1. de programmabegroting 2018 - 2021 van de algemene dienst vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente  
Leusden in zijn openbare vergadering van 2 november 2017 
 
 
 
 
 
I. Schutte - van der Schans   G.J. Bouwmeester 
griffier      voorzitter 
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